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Jaarlijkse contributie
De contributie voor 2022 bedraagt evenals voorgaande jaren € 25,00. In de laatste week
van januari of de eerste week van februari zullen wij de contributie incasseren op basis van
de goedkeuring voor automatische incasso. De enkeling die nog zelf de contributie betaalt
verzoeken wij om ervoor te zorgen dat deze op 31 januari a.s. is bijgeschreven op
rekeningnr. NL68 RABO 0119 0045 42 t.g.v. Seniorenvereniging KBO Hapert o.v.v.
contributie 2022.

HERINNERING: Franse les?

Graag nogmaals aandacht voor dit onderwerp!
De Franse lessen gaan binnenkort van start, maar wil je nog meedoen? Dat kan! Meld je
snel aan via het aanmeldstrookje of via de mail info@kbohapert.nl. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd.
Bonjour,
Uw bestuur van KBO Hapert probeert steeds om voor haar leden nieuwe activiteiten te
ontwikkelen. Ze willen er daarom nog iets leuks en leerzaams bij doen.
Vanmorgen hebben we samen met het dagelijks bestuur een lijn uitgezet voor de volgende
activiteit. Nieuwsgierig?? Lees dan verder!!
Ik ben Piet van den Dungen en al best wat jaren met pensioen. Daarvoor ben ik leraar
Frans geweest aan het Huygens College in Eindhoven en daarna tot aan mijn pensionering
aan het Strabrecht College in Geldrop.
In de cursus die we op willen gaan starten zullen we vooral gaan proberen de
spreekvaardigheid te verbeteren. Natuurlijk zal er ook af en toe een stukje grammatica
ofwel kennis van de Franse en de Nederlandse taal en wat daarbij behorende termen aan
bod komen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat alles gebeurt in een ontspannen sfeer.
We gaan werken met een leerboek Frans en een daarbij behorend werkboek.
We plannen de lessen in op een maandagmorgen, mogelijk van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Misschien is uw interesse gewekt en hebt u zin om samen met ons en andere
belangstellenden de cursus te starten. Ik zou dan willen zeggen:
A bientôt peut-être (tot gauw misschien)!
U kunt zich nog aanmelden via de mail: info@kbohapert.nl of via onderstaand strookje
(inleveren bij de Kloostertuin t.n.v. Leo Laus).

Naam:
wil graag deelnemen aan de cursus Frans, die bij binnenkort zal starten in Den Tref, zodra
deze weer opengaat.
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Overleden leden:
De heer J. Burgmans,
De heer J. Voogt,
Mevrouw Menting-Tromp,
Mevrouw C. van Hamont-Castelijns,
De heer H. Vosters,

78
89
85
83
85

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Nieuwe leden:
De heer en mevrouw W. van der Aalst-Kwinten, Hapert
De heer en mevrouw P. Matthijsse-Spruijt, Hapert
De heer en mevrouw A. Schenning-Luijten, Hapert
Mevrouw Y van Hees, Hapert
Mevrouw M. van Herk-Blanken, Hapert
Mevrouw van Leeuwen-Schellens, Hapert

Gedachten
De waarde van je eigen vrijheid neemt af
als daarmee het gevoel van onveiligheid bij de ander toeneemt
De overeenkomst tussen alles geloven en niets geloven,
is dat je in beide gevallen niet hoeft na te denken

EMA-Reizen
Voor meer informatie omtrent de meerdaagse reis en de dagreis, zie de bijgevoegde flyers.

Dansen en linedance
Dansen is een onderdeel van een traditie die past in de cultuur van een land.
Je kunt natuurlijk alleen of met z’n tweeën dansen maar hoe gezellig kan het zijn om samen
te dansen, een gezellige dans uit Amerika, een feestelijke Griekse dans een statige dans uit
Oostenrijk of een mooie Israëlische dans te leren.
Ook erg in trek is tegenwoordig linedance, de muziek en de afwisselende passen spreekt
veel jonge mensen erg aan maar ook voor onze generatie is linedance een hele goede vorm
van bewegen.
Binnen onze dansgroep komen zowel traditionele dansen, moderne dansen en line-dance
volop aan bod, ook omdat onze instructrice al deze dansen in haar programma wekelijks
aanbiedt.
En echt: het is veel leuker zelf mee te dansen dan toe te kijken!
Elke week heerlijk een uurtje bewegen op muziek en aansluitend gezellig samen een kopje
koffie drinken, dat vindt iedereen toch leuk?
De groep bestaat uit 50 plussers, zowel mannen als vrouwen. Er worden allerlei dansen
gedaan, iedereen die graag beweegt op muziek wordt uitgenodigd om vanuit eigen
mogelijkheden mee te doen.
Dansen is goed voor je conditie en ook voor spieren en gewrichten, trainen van het
geheugen en concentratie maar vooral erg gezellig en ontspannend.
Je wordt er blij van en de aspecten ontmoeting, vriendschap en gezelligheid spelen een
belangrijke rol.
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Een danspartner meebrengen is niet nodig, dansen doen we met z’n allen samen.
We willen de groep graag uitbreiden naar 16 tot 20 deelnemers.
Dus als je nog twijfelt of zoekt naar een nieuwe bewegingsactiviteit: kom op
donderdagmorgen gewoon vrijblijvend meedansen en kijk of deze manier van bewegen bij
je past, als je het ook leuk vindt net als wij dan word je vanzelf lid van onze gezellige
dansclub.

Voorlichtingsmiddag herontwikkeling bebouwing Hapert door
gemeente Bladel

Met de komst van de MFA komen meerdere functies samen en komen de locaties van den
Tref en het Palet vrij voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Gezien de locatie midden
in het centrum hechten de Gemeente en het GBOH er veel waarde aan om deze
herontwikkeling zorgvuldig aan te pakken.
In 2019 heeft het GBOH in samenwerking met bureau Negen het visiedocument deel
Hapert opgeleverd. In dit document zijn de beelden en wensen van de inwoners van Hapert
goed beschreven. Daarin zijn o.a. opgenomen de wensen voor een gezondheidscentrum in
het centrum van het dorp en de ontwikkeling van seniorenwoningen. Het document is de
input geweest voor drie stedenbouwkundige ontwerpbureaus om een stedenbouwkundige
visie op te leveren. Het ontwerp van bureau OD205 is uiteindelijk vastgesteld door de
gemeenteraad. Gezondheidscentrum en seniorenwoningen komen hierin ook netjes terug.
Gezien de woningproblematiek in Nederland en zeker ook in Hapert, hecht de Gemeente
veel belang aan een goede invulling van de woonvraag. Goede seniorenwoningen kunnen
de doorstroom op de woningmarkt vergroten en daarmee ook het aanbod voor gezinnen en
starters meenemen.
Hoewel we als Gemeente weten dat er veel vraag is naar seniorenwoningen is ons niet
goed bekend aan welke eisen en wensen nieuw te bouwen huizen/appartementen moeten
voldoen om senioren die een (groot) huis achter laten te verleiden om nog een laatste
verhuizing te overwegen. We gaan hierover graag met u in gesprek en willen zodra de
COVID-maatregelen het toelaten een voorlichtingsmiddag organiseren.
Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken bij Simon Lamers
(s.lamers@outlook.com). Samen met Simon zullen we dan zorgen dat u een uitnodiging
krijgt voor de voorlichtingsmiddag.

Belastingaangifte 2021
Het nieuwe jaar 2022 is een feit. Achter de schermen zijn de belastinginvullers al druk met
het voorbereiden van de aangiftecampagne over 2021.
Eind deze maand starten we met het aanvragen van de machtigingen die daarna bij jullie in
de bus zullen vallen. Vanaf half februari wordt iedereen gebeld om een afspraak te maken
over het ophalen van de machtigingscode en het invullen/ophalen van de documenten.
Alleen degenen die voorgaande jaren nog geholpen werden door Jeroen Steger, worden de
komende week al gebeld door de belastinginvuller die vanaf dit jaar het werk voor zijn
rekening gaat nemen.
Om het invullen van de aangiftes vlotjes te laten verlopen is het wel fijn als onderstaande
documenten klaar liggen. Heeft u vragen bel dan onze coördinator Harrie Snoeren op 06 –
37 47 79 30 of stuur hem een mailtje kboharrie@gmail.com
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Belastingaangifte
Documenten en informatie die aangeleverd moet worden aan invuller KBO (indien deze

voor u van toepassing is):

Persoonlijke gegevens
Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en minderjarige inwonende
kinderen.
Uw bankrekeningnummer voor teruggaaf als dat is gewijzigd.
De door de belastingdienst toegezonden machtigingscodes voor inkomstenbelasting.
Inkomen
Uw jaaropgaven over afgelopen jaar (aow , pensioen, etc.).
Ontvangen partneralimentatie
Bankrekeningen
Het jaaroverzicht van dit belastingjaar van uw betaal- en spaarrekening(en).
Het jaaroverzicht van dit belastingjaar van uw beleggingen.
Wonen
De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2020.
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de Gemeente hebt
gekregen.
De jaaropgaaf van uw hypotheek.
Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening.
Aftrekposten. U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan :
Giften.
Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen. De zorgverzekeringspremie en het eigen
risico mag u niet aftrekken.
Met betrekking tot zorgkosten: een overzicht van de afspraken in het ziekenhuis en een
overzicht van gereden kilometers in verband met bezoek.
Betaalde partneralimentatie.
Overig
Gegevens van leningen en andere schulden.
Gegevens van betaalde lijfrentepremies.
Dividendgegevens.
En de kopie van de belastingaangifte van 2020!
Alleen als u deze hebt gehad:
De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over voorgaand jaar.
De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over voorgaand jaar.

Casters vervoer
Het Casters vervoer rijdt momenteel niet vanwege corona en de daarmee gepaard gaande
maatregelen.
Bus naar Hoogeloon, Hapert en Bladel.
Casteren heeft een eigen busdienst met een regelmatige verbinding naar Hoogeloon,
Hapert en Bladel. De bus rijdt alle werkdagen van maandag tot en met vrijdag.
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De bus vertrekt vanaf gemeenschapshuis Den Aord in Casteren:
- ’s morgens om 7.50, 9.00, 10.00, 11,00 en 12.00 uur.
- ’s middags om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
- De bus rijdt via Hoogeloon naar Hapert en vervolgens via Bladel terug naar Casteren.
- In Hoogeloon, Hapert en Bladel doet de bus diverse halteplaatsen aan.
- De bus komt ieder uur op dezelfde tijd bij de halte.
- Dus wanneer de bus om 14.15 aankomt, begint de terugreis bij die halte ook om
15.15 uur.
- De totale rit van Casteren langs alle halteplaatsen duurt ongeveer 35 minuten.
- Je bent vanuit Casteren in 5 min. in Hoogeloon, in 15 min. in Hapert en in 20 min. In
Bladel.
- Instappen in de bus kost € 1,-.
- Passagiers met boodschappen worden thuis afgezet.
- Passagiers die niet uit Casteren komen, worden op de terugweg eerst naar huis gebracht.
- Passagiers die minder mobiel zijn, mogen bellen of liever nog een e-mail sturen met het
verzoek om opgehaald te worden.
- Speciale verzoeken graag minstens een dag van tevoren aangeven.
Contact met de organisatie Casters Vervoer: tel. 06 – 12 48 64 01 of stuur een
e-mail aan: castersvervoer@casteren.net.

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties
dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken
die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord
dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert.
Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari
samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en
Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen
onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het
sociaal minimum terug te draaien.
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig
zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen
bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige
doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien.
De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd
beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden.
Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het
gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen.
Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.
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Kruiswoordpuzzel februari 2022

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes
inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot
30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort
hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks
bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval
63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa.
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas
10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations
29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk
43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar
55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat.

7

