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Onderwerpen in de nieuwsbrief van april 2022: 
 

Blz. 2: - Overzicht van de jaarrekening en begroting van 2021 van seniorenvereniging  
     KBO Hapert 
  - Gezamenlijk eten bij Café ‘t Pleintje 

 
Blz. 3/4: - Overleden lid 

- Nieuwe leden 
- Gedachten 
- De Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet door 

- Brief aan alle politieke partijen in de gemeente Bladel met name inzake  
  huisvesting 
 

Blz. 5: Oplossing kruiswoordpuzzels maart 2022 
 
Blz. 6/7: Doorlopers april 2022 
 

Tevens treft bij deze nieuwsbrief de uitnodiging met bijlagen aan voor de 
jaarvergadering aan, die gehouden wordt op donderdag 7 april om 10.30 uur. 
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Overzicht van de jaarrekening en begroting van 2021 van 
seniorenvereniging KBO Hapert 
Onderstaand ziet u een overzicht van de jaarrekening en begroting van 2021.  
Ter vergelijking is in dit overzicht ook de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2022 
opgenomen. Zoals u ziet is het resultaat over 2021 evenals dat van 2020 positief. 

Belangrijkste reden hiervoor is Corona omdat verschillende reguliere activiteiten niet konden 
doorgaan. In de komende jaarvergadering op 7 april a.s. zullen deze cijfers nader worden 
besproken en toegelicht.  

 

Exploitatierekening gecomprimeerd, Periode van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021 

 2021 2021 2020 2022 

 Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

Ontvangsten 

850 Ontvangsten 21.343,43 20.520,00 21.398,95 20.462,00 

855 Subsidie gemeente 14.480,00 14.480,00 13.792,00 14.688,00 

Totaal 35.823,43 35.000,00 35.190,95 35.150,00 

Uitgaven 

400 Bestuurskosten 2.959,99 2.950,00 3.090,82 3.500,00 

420 Publiciteit 962,19 2.100,00 1.739,30 1.500,00 

430 Maatschappelijke dienstverlening 5,00 800,00 0,00 500,00 

440 Sportieve activiteiten 3.946,75 5.000,00 3.522,92 5.912,00 

450 Ontmoeting/ontspanning 8.229,58 7.200,00 7.269,99 7.000,00 

460 Seniorenkoor Levenslust 3.307,08 1.000,00 147,38 1.310,00 

465 Voorlichtingsbijeenkomsten 0,00 2.400,00 91,10 1.900,00 

470 Vrijwilligers 3.384,25 3.950,00 3.528,88 3.750,00 

490 Algemene kosten 309,59 450,00 240,55 600,00 

852 Afdrachten KBO Brabant 8.291,35 9.150,00 8.124,33 9.178,00 

900 Afschrijvingen 0,00 0,00 4.722,00 0,00 

Totaal uitgaven 31.395,78 35.000,00 32.477,27 35.150,00 

Resultaat 4.427,65 0,00 2.713,68 0,00 

Totaal 35.823,43 35.000,00 35.190,95 35.150,00 

 

Gezamenlijk eten 
Op 26 april gaan we weer gezellig samen eten. Dit keer in Café ’t Pleintje en het begint om 
18.00 uur. De kosten bedragen € 15,00 p.p. voor een tweegangenmenu exclusief 

consumptie. Heb je zin om hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk 19 april op via de mail: 
info@kbohapert.nl of lever onderstaand strookje in bij steunpunt De Kloostertuin, ter 
attentie van seniorenvereniging KBO Hapert. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:  

Wil met …….persoon/personen* gezamenlijk eten bij café ‘t Pleintje op dinsdag 26 april 
(* doorhalen wat niet van toepassing is).  
 
Voedselallergie: 
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Overleden lid: 
 
De heer J. Sleddens, 87 jaar 

 

Nieuwe leden: 
 
De heer en mevrouw H. Boogaards-Peetermans, Hapert 
De heer en mevrouw H. Hermans-Hindriks, Hapert 

De heer en mevrouw H. Noks-Hanse, Hapert 
De heer P. Tijssen, Hapert 
Mevrouw C. Even, Hapert 
Mevrouw E. Stofmeel, Hapert 

De heer H. Lemmens, Hapert 
De heer W. Bolman, Hapert 
 

Gedachten 
 

Alles wat ik zeker weet, hoef ik niet meer te geloven  
dus geloof ik in alles wat ik niet zeker weet  
 

Sommige mensen bereiken de hoogste sport van de ladder 
en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat 
 

De Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet door 
Aangezien zich niet voldoende standhouders hebben aangemeld voor de senioren Expo van 
10 t/m 15 mei aanstaande, gaat deze dit jaar niet door. 

In 2023 zal de Senioren Expo gehouden worden van 17 januari t/m 22 januari 2023. 
 

Brief aan alle politieke partijen in de gemeente Bladel inzake 
huisvesting 

        
          KBO Kring Gemeente Bladel 
 

Bladel: 16 maart 2022 

 
 
Aan: Alle politieke partijen in de gemeente Bladel 

 
De gemeenteraad van Bladel heeft in reactie op onze 20 aanbevelingen uit de notities 
Zorgen om de zorg en Welzijn om het welzijn, in het raadsprogramma 2018-2022 bepaald 

dat ‘het gemeentelijk ouderenbeleid aangepast moet worden aan de suggesties en 
uitgangspunten van de (5) Bladelse ouderenbonden’, verenigd in het Cluster Senioren 
Bladel, ‘om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van (ouderen)zorg’ 
in onze gemeente.  



4 
 

In vervolg hierop heeft het college van burgemeester en wethouders ons, als gezamenlijke 
ouderenbonden, in staat gesteld om onder begeleiding van het Bureau Gouden Mensen een 
visie op het gemeentelijk ouderenbeleid te schrijven. We hebben daar met vele andere 

Bladelse welzijns- en zorgaanbieders hard aan gewerkt met als resultaat een toekomst-
gericht visiedocument op het gemeentelijk ouderenbeleid met de titel ‘(voorbereiden op) 
Ouder worden in de gemeente Bladel. 
We hebben in het Visiedocument 5 hoofdthema’s van toekomstig gemeentelijk beleid 

benoemd: 
1. Bereik van ouderen in de gemeente Bladel 
2. (Mantel)zorg 

3. (Zelf)Regie 
4. Huisvesting 
5. Eenzaamheid 

 
Veel is er al gerealiseerd: We noemen met name het realiseren van ouderensteunpunten in 
de gemeenschapshuizen in Hapert en Bladel. Ook het aanstellen van een ouderenconsulent, 

een mantelzorgondersteuner en een vrijwilligersondersteuner. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet met alle thema’s tegelijkertijd aan de slag kunt. 
Daarom stellen wij u voor om nu hoge prioriteit te geven aan het thema Huisvesting.  

Wij merken, bijna dagelijks, in onze contacten met de ouderen dat zij zich hier grote zorgen 
over maken. Met onder andere het verdwijnen van het traditionele verzorgingshuis hebben 
de ouderen zelf een belangrijke taak gekregen om hier zelf verantwoordelijkheid in te 
nemen. Dit willen de ouderen ook graag maar dan moet de gemeente er wel voor zorgen 

dat er ook voldoende (zorg)woningen beschikbaar zijn. Dit is voor ons dus een heel 
belangrijk thema. 
 

Uiteraard zijn we blij en dankbaar voor de eisen die de gemeente Bladel stelt aan 
architecten en projectontwikkelaars van nieuwbouwinitiatieven voor de doelgroep ouderen. 
Bijvoorbeeld; toepassing van de SKW-bouwnormen voor Woonkeur en Woonkeur met Zorg 

en de eisen voor de bouw van levensloopbestendige woningen onder Woonkeur en 
Woonkeurplus.  
Ook zijn we blij en dankbaar voor het intensiever ondersteunen van burgerinitiatieven van 

ouderen voor (collectieve) woon(zorg)initiatieven met behulp van een ‘planduwer’.  
Deze planduwer begeleid bij het proces van oriëntatie tot realisatie en wordt gefacili teerd 
door de gemeente Bladel. 

 
Aanvullend daarop vragen wij u om in een coalitieakkoord afspraken te maken over de 
volgende items: 

1. Spreek af dat de vrijkomende eigen locaties in eigendom van de gemeente Bladel 

ook in eigen beheer worden (her)ontwikkeld (Ondergrond Den Herd, Praktijkhuis, 
Den Tref, Het Pallet enz.).  

2. Kijkende naar het aantal te bouwen woningen in Bladel stellen wij voor om over te 

gaan tot actieve grondverwerving buiten de kernen om te komen tot een 
woningbouwprogramma (naar het voorbeeld van de gemeente Eersel). 

3. Parallel met punt 2 ook betaalbare (senioren)woningen in eigen beheer (regie) te 

gaan ontwikkelen. In de kleine kernen bij voorkeur grondgebonden. 
Woningbouwcorporaties willen meer bouwlocaties, snellere procedures en voorrang 
boven projectontwikkelaars. De vrijkomende locaties onder punt 1 zijn bij uitstek 

geschikt om afspraken te maken met Woningstichting de Zaligheden (WSZ). 
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4. Het is een gemeentelijke taak om voldoende betaalbare woningen te bouwen voor  
verschillende doelgroepen, voor een inclusieve samenleving. De gemeente Bladel 
moet een visie ontwikkelen op het gebied van wonen. Nu is de gemeente passief en 

laat het initiatief over aan projectontwikkelaars. De gemeente stelt alleen eisen als 
Woonkeur en Woonkeurplus. 

5. Maak afspraken over het bouwen van tijdelijke woningen (levensduur 30 jaar). 
6. Maak afspraken over het bouwen van Tiny Houses. 

7. De gemeente is vaak gebonden aan landelijke wetgeving waardoor een heleboel 
zaken niet sneller kunnen. Desondanks blijft er genoeg over waar de gemeente wel 
over gaat en dat zou beduidend sneller moeten kunnen ondanks dat helder is dat zij 

met meerdere belangen rekening moet houden. Daarom is het belangrijk dat de 
gemeente duidelijk maakt waarom bepaalde zaken zo lang duren of gaan duren en 
welke rol belanghebbenden kunnen spelen om de besluiten en procedures te 

versnellen. 
 
Een coalitieakkoord is bij uitstek geschikt om voor de komende vier jaren de woningbouw in 

de gemeente Bladel een flinke ‘boost’ te geven. Wij hopen op uw medewerking te mogen 
rekenen 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Simon Lamers 

Voorzitter Stichting Cluster Senioren Bladel 
 

Oplossing kruiswoordpuzzels maart 2022: 
 
  Gemiddeld: STORMWIND  Pittig: NARCISSEN 
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DOORLOPERS april 2022 
 

“DOORLOPER GEMIDDELD” 
 

 
 

OMSCHRIJVING DOORLOPER GEMIDDELD 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 3 metaal; 
avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 

6 aan zee; kier; boom; putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; 
Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; fideel - 10 Engels 

bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; 
fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; woonschip; loopstok 
- 4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 
6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht; 
behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; 
ijshut - 12 man van adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; 
laan; bijbelse figuur. 
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“DOORLOPER PITTIG” 
 

 
 

OMSCHRIJVING DOORLOPER PITTIG 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische struisvogel; brandstof; stand - 

3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in 
Amsterdam; zonder haar; pus - 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; 
bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 
9 lage mannenstem; haspel; afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk 
- 11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke factor; familielid; warme 
luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 3 ontstekingskoord; uitblinker; 
provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; 

Zuid-Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters tapijt; 
ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; 
oevergewas - 10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; 
welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver gewicht; 
naaldboom. 

 


