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Bibliotheek de Kempen
Nederlands leren of oefenen? Of beter worden op de computer en internet? De Bibliotheek
helpt iedereen, ook niet-leden. Ontdek onze taalcafés en cursussen Klik & Tik en
DigiSterker. Kijk op de website www.bibliotheekdekempen.nl voor het actueel programma
of bel tel.nr.: 085-773 32 91.

Oproep vrijwilligers seniorenvereniging Hapert (SVH)
Seniorenvereniging Hapert (SVH) doet een beroep op haar leden om vrijwilliger te worden
bij de vereniging. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, bijvoorbeeld bij de klussendienst,
vervoersdienst, routevertegenwoordigers en ga zo maar door.
Maar we hebben eveneens onze medewerking toegezegd aan de speciale “Paletdag” op
1 juni. Deze “Paletdag” is een dag van culturele activiteiten, waarbij we samen willen
werken met de nieuwe “gebouwpartners” van de MFA “Hart van Hapert”. Het thema van
deze dag is “wij samen”. Op deze dag worden door de basisschool allerlei activiteiten
georganiseerd waarbij het ontmoeten van kinderen en volwassenen centraal staat,
bijvoorbeeld door samen te zingen, dansen, creatief bezig zijn en ga zo maar door.
Tijdens de openingsweek van de nieuwe MFA “Hart van Hapert” (van 30 september tot en
met 7 oktober) worden eveneens allerlei activiteiten georganiseerd, zoals open repetities
van de harmonie, koren, sporten, maar ook een zorgmarkt en/of concert, enz..
Daarvoor hebben we uw hulp hard nodig!
Vind je het leuk om aan deze activiteiten mee te doen, geef je dan uiterlijk 15 mei op
door middel van onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Steunpunt de
Kloostertuin of stuur een mail naar info@kbohapert.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: _________________________________________________________________
Adres:__________________________________________________________________
Telefoon:________________________________________________________________
- Doet wel/niet* mee aan de Paletdag op 1 juni.
- Wil wel/niet* meehelpen aan de activiteiten tijdens de openingsweek van de MFA
(30 september tot en met 7 oktober)
- Geeft zich wel/niet* op als vrijwilliger bij de vereniging.
Heeft voorkeur voor:
____________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Overleden leden:
Mevrouw A. van de Put-Luijten, 93 jaar
Mevrouw C. Spooren-van Hulst, 87 jaar
Mevrouw H. Vanhommerig-Bouwman, 72 jaar
De heer J. Verspaandonk, 74 jaar
Mevrouw J. Lavrijssen-van Ham, 92 jaar
De heer J. Blezer, 85 jaar

Nieuwe leden:

Mevrouw M. Bolte-Cornelissen, Hapert
Mevrouw T. van Gompel-Schellens, Hapert
Mevrouw A. Lavrijsen-Heesters, Eersel
Mevrouw J. Verhoeven, Hapert
Mevrouw P. Verspaandonk-van Gompel, Hapert
De heer en mevrouw H. Drenth-Worm, Hapert

Gedachten
Geluk is niet het vinden of verwerven van MEER
maar het vermogen te genieten van MINDER
Het leven is een boeiende reis
maar je kunt helaas geen stukje terugrijden
om het uitzicht nog eens te bewonderen

Gezamenlijk eten
Op 24 mei is het weer gezellig samen eten. Dit keer bij de Poort van Brabant en het begint
om 18.00 uur. De kosten bedragen € 15,00 p.p. exclusief consumptie (ter plekke te
betalen). Heb je zin om hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk 19 mei op via de mail:
info@kbohapert.nl of lever onderstaand strookje in bij steunpunt De Kloostertuin, ter
attentie van seniorenvereniging Hapert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
komt met …….persoon/personen* gezamenlijk eten bij De Poort van Brabant op dinsdag
24 mei.
(* doorhalen wat niet van toepassing is).
Voedselallergie:
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Seniorenvereniging KBO Hapert heet voortaan SVH:
SENIORENVERENIGING HAPERT
Tijdens onze laatstgehouden Algemene Leden Vergadering is met algemene instemming
van de aanwezige leden besloten tot een naamsverandering.
Het is duidelijk dat de leden kiezen voor vernieuwing en verjonging.
Men wil af van het stoffige imago wat er nog heerst rond de oude naamgeving van onze
vereniging. Alle drie de letters van KBO hebben een oubollige betekenis die niet meer past
in deze tijd.
We merkten dat vooral jongere potentiële leden bedenkingen hebben bij de benaming
Katholieke Bond van Ouderen.
Katholiek: sommige van onze leden gaan nog wekelijks naar de kerk, maar wij willen er
voor iedereen zijn, we willen inclusief zijn. Maar ik wil ook duidelijk zijn: de normen en
waarden van de katholieke kerk gaan niet van tafel.
Heb je naasten lief, help elkaar en sta voor elkaar klaar!
Bond: vroeger had je de arbeidersbond, de boerenbond, de tabaksbewerkersbond etc..
Tegenwoordig kiezen al deze verenigingen ook voor een vernieuwde naam.
Ouderen: We weten en ervaren dat we ouder worden en we proberen dat op een gezonde
en prettige manier te realiseren, maar we worden toch liever senioren genoemd.
Er zijn heel veel positieve reacties ontvangen op de naamsverandering en we merken het
ook op de aangroei van ons ledenbestand.
Ook bij de diverse (nieuwe) activiteiten zien we veel zestigers en vijftigers aansluiten.
Kortom, ik denk dat onze leden, op voordracht van het bestuur, een goed en weloverwogen
besluit genomen hebben om deze naamsverandering door te voeren.
We gaan dit besluit in onze statuten vastleggen en we zullen wel moeten gaan wennen aan
deze nieuwe naam.
We hebben tenslotte meer dan 60 jaar KBO geheten, dat was ook een begrip in Hapert.
Met deze nieuwe naam zijn alle senioren uit Hapert vanaf 50 jaar van harte welkom en
hoeft niemand zich nog belemmerd te voelen om lid te worden van onze bloeiende,
gezellige en verjongde vereniging.
Met vriendelijke groet,
Simon Lamers

Energiearmoede en hulp bij geldzaken
OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel
verschillende vragen tegen. Deze maand vertel ik u
graag wat over energiearmoede en hulp bij
geldzaken.
Hebt u vragen hierover, andere vragen over
bijvoorbeeld wonen, welzijn, zorg of eenzaamheid
of wilt u gewoon eens ergens over praten? Dan mag
u altijd contact met mij opnemen via 06-16028677 of l.beekman@bladel.nl.
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Afgelopen jaar schreef ik hier al een stuk over de verschillende organisaties binnen onze
gemeente die u kunnen helpen wanneer u hulp nodig hebt bij geldzaken. Zij kunnen u
ondersteunen met zaken zoals uw aangiftes, administratie of met u meekijken of er
toeslagen zijn waar u wellicht recht op hebt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of een
aanvullende inkomensvoorziening. Ondertussen zijn de energieprijzen fors gestegen en
krijgen meer mensen last van de aanhoudende inflatie. Ik krijg steeds vaker de vraag welke
ondersteuning er is voor mensen die hierdoor in de financiële problemen komen.
In dit stuk geef ik uitleg over de eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag
inkomen en tips voor mensen die niet in deze groep vallen.
Ook herhaal ik de verschillende diensten die ik vorig jaar voor u op een rij zette, met
daarbij de hulp die zij kunnen bieden en hoe u met hen in contact kunt komen.
Eenmalige energietoeslag
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,- voor inwoners die tot de
doelgroep minima behoren. De toeslag is er om huishoudens met een laag inkomen
tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.
Een deel van de huishoudens met een laag inkomen is al bekend bij de gemeente.
De betaling van de toeslag aan hen gebeurt ambtshalve. Zij ontvangen automatisch een
beschikking en het eenmalige bedrag van € 800,-. Ook worden inwoners die zich al hebben
gemeld in verband met de toeslag en inwoners waarvan bekend is dat zij mogelijk in
aanmerking komen voor de toeslag, aangeschreven.
Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de
energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen via
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag
De voorwaarden voor de energietoeslag zijn ook op deze website te vinden.
Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in
aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
Kempenenergie Bladel
In de huidige tijd van stijgende energieprijzen kan vereniging Kempenergie u helpen bij het
besparen en lokaal opwekken van energie. Zij hebben verschillende diensten opgezet om
alle Kempenaren (leden en niet-leden van de vereniging) hierbij te helpen. Denk aan
energieloketten (vrijblijvend binnenlopen voor advies over energiebesparende maatregelen
passend bij uw woonsituatie), energiecafés en online energie worshops. Voor meer
informatie over de diensten van Kempenenergie kunt u terecht bij het energieloket of op
www.kempenenergie.nl. Het energieloket in Bladel is elke zaterdag van 10.00u-12.00u
geopend in de bibliotheek aan de Markt.
Goedkope Energie
Weet u niet wat voor u de beste optie is, uw huidige energiecontract aanhouden of toch
overstappen naar een andere energieleverancier? Via de website gezondverzekerd.nl –
Goedkope Energie, https://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie/ kunt u persoonlijk
advies krijgen om te besparen op je energiekosten en, wanneer dat nodig is, je kan
overstappen van energiecontract.
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Hulp bij belastingaangifte of administratie – Seniorenvereniging Hapert
Vrijwillige belastinghulpen kunnen u helpen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen
zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Deze belastinghulpen
hebben via KBO-Brabant opleiding en certificering gehad en worden met jaarlijkse
bijscholingscursussen op de hoogte gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Bij de Seniorenvereniging Hapert kunt u hiervoor contact opnemen met Harrie Snoeren via
06-37477930 of kboharrie@gmail.com.
Hulp bij administratie, geldzaken en formulieren – Welcordaad
Het is best lastig om uw eigen administratie en geldzaken bij te houden. Al die brieven en
formulieren, soms per post, soms digitaal. Rekeningen die betaald moeten worden. Bent u
ook het overzicht wel eens kwijt? Een ervaren vrijwilliger van Welcordaad kan naar u
luisteren en helpen om de controle terug te krijgen. Stap voor stap, met duidelijke uitleg en
met aandacht voor uw situatie. Bij Welcordaad kunt u hiervoor contact opnemen met John
Vlassak via 06-20991542 of johnvlassak@welzijndekempen.nl.
Hulp bij formulieren en het begrijpen van regelingen – Sociaal Raadslieden
Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Vraag de
Sociaal Raadslieden om te helpen. De Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van
wetten, regelingen en voorzieningen. Zij helpen u om uw weg te vinden in de soms lastige
en complexe wet- en regelgeving. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis voor alle inwoners van
de gemeente Bladel. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00u en 11.00u
terecht bij Maatschappelijke Dienstverlening via 0497-745544 of
md@kempengemeenten.nl. Wilt u gebruik maken van het wekelijkse spreekuur? Dan kunt u
contact opnemen met de Gemeente via telefoonnummer 0497-361636.
Hulp bij geldzaken en schulden - Maatschappelijke Dienstverlening
Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u
financiële problemen voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van
schuldeisers? Wilt u meer informatie over het voorkomen van schulden, het afbetalen van
schulden of als het niet meer lukt om er zelf uit te komen? Vraag om hulp voordat de
situatie uit de hand loopt. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00u en
11.00u terecht bij Maatschappelijke Dienstverlening via 0497-745544 of
md@kempengemeenten.nl.
Twijfelt u of u hulp kunt gebruiken of vindt u het lastig om te bepalen bij welke organisatie
u het beste hulp kunt vragen? Ik kom graag bij u langs om het er eens met u over te
hebben. Samen bespreken we dan uw situatie en kijken we of er hulp is die we in kunnen
schakelen. Hebt u moeite een van de bovenstaande websites te bezoeken en kunt u hierbij
mijn hulp gebruiken? U kunt mij bellen voor een afspraak op 06-16028677.

Ontmoetingsmiddag voor alleenstaanden in de Kempen en omgeving
Wanneer: vrijdag 10 juni 2022 om 14.00 uur
Waar: De Poort van Brabant in Hapert
In de eerste plaats stel ik mij even aan iedereen voor zodat jullie weten van wie dit artikel
afkomstig is. Mijn naam is Mariël Spooren - van der Heijden en ik woon in Hapert. In 2021
ben ik gestart met het organiseren van speeddateavonden. Mijn doel is om alleenstaanden
die op zoek zijn naar een relatie of maatje op een gezellige manier bij elkaar te brengen.
Ik heb al vele avonden georganiseerd in diverse leeftijdscategorieën en ik ben er trots op
om te vertellen dat al vele leuke matches zijn ontstaan.
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Nu ben ik door een gemeentelijke instantie en een ouderenconsulent benaderd of ik iets
kan betekenen voor de ouderen in de Kempen die graag een relatie of maatje zouden willen
hebben. Hiervoor organiseer ik 10 juni aanstaande een middag voor alleenstaanden van
70 jaar en ouder om elkaar te ontmoeten. Is iemand aanwezig die bij jou past en waarbij je
het leuk zou vinden om deze man of vrouw beter te leren kennen? Dan krijg je nadien
gegevens van elkaar uitgewisseld via mij (e-mailadres en/of telefoonnummer) Dit is alleen
het geval als het wederzijds is! Je kunt dan zelf contact met hem of haar opnemen en
bepalen of je nogmaals samen afspreekt.
Normaal gesproken organiseer ik speeddateavonden. Nu organiseer ik voor de eerste maal
een ontmoetingsmiddag voor alleenstaanden vanaf (ongeveer) 70 jaar. Iedereen uit de
Kempen en omgeving kan zich hiervoor aanmelden. Deze middag is op vrijdag 10 juni bij de
Poort van Brabant in Hapert en begint om 14.00 uur met een gezellig kopje koffie/thee of
een drankje en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Inschrijvingen lopen via mijn website
www.speeddatingdekempen.nl
Als dit lastig is, kan er contact met mij worden opgenomen via
info@speeddatingdekempen.nl of via telefoonnummer 06-14050744, zodat we de
aanmelding op een andere manier regelen. De kosten voor deze middag bedragen € 29,50.
In dit bedrag zijn drie consumpties en enkele hapjes inbegrepen. Uit ervaring kan ik zeggen
dat de speeddates altijd gezellig verlopen in een gemoedelijke sfeer.
Op mijn website staat de nodige informatie. Misschien dat de middag op enkele kleine
dingen kan afwijken van de normale organisatie maar de opzet blijft in grote lijnen gelijk.
De middag kan doorgang vinden als voldoende mannen en vrouwen zijn aangemeld!
Als er vragen zijn kun je altijd contact met mij opnemen. Ik ga mijn best doen om er een
leuke en gezellige middag van te maken.
Met vriendelijke groet,
Mariël Spooren- van der Heijden

Oplossing doorlopers april 2022:
1. Gemiddeld: Gazonmest

2. Pittig: Lentebries

7

Sudoko mei 2022
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