
1 
 

 

 
 
Secretariaat: Ganzestraat 30, 5527 CB  Hapert 
E-mailadres:  info@kbohapert.nl 
Rabobank:    NL68RABO0119004542 
Website:       www.kbohapert.nl 
KvK:             7124270 

 

  
 

NIEUWSBRIEF 

JUNI 2022 

 

 

 

 
 

 

_________________________________________________________ 
 

Onderwerpen in de nieuwsbrief van juni 2022: 
 

Blz. 2: - Eenmalige energietoeslag 2022 
- Gezamenlijk eten juni 

 
Blz. 3: - Nieuwe leden 

- Overleden lid 
- Gedachten 
- Cursussen stichting Steunpunt De Kloostertuin i.s.m. de bibliotheek 
- Bijeenkomst valpreventie 
- Bankfraude: Het zijn wel uw eigen centen! 
 

Blz. 4:  - Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 
 

Blz. 5: - Ouderenconsulent: sociale activiteiten 
 

Blz. 6: - Oplossing Sudoko’s mei 2022 
 
Blz. 7/8: - Kruiswoordpuzzels juni 2022 

  

mailto:info@kbohapert.nl


2 
 

Eenmalige energietoeslag 2022 
In verband met de forse stijging van de energietarieven heeft de overheid besloten om 
mensen met echt een laag inkomen, eenmalig, een vergoeding van 800 euro per 
huishouden te geven. 
 
Let op: Onderstaande is alleen voor  aow-ers bedoeld.   Voor niet-aow-ers geldt dat ze 
de gemeentelijke website  moeten raadplegen: 
https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag 
 
Bent u een alleenstaande aow-er en krijgt u netto per maand niet meer dan €1382,89 dan 
komt u in aanmerking. 
Bent u met tweeën en aow gerechtigd    dan moet u samen onder de €1872,49 blijven 
om in aanmerking te komen. 
Dat is dus het netto maandinkomen van uw AOW en eventueel pensioen samen. 
Toeslagen tellen niet mee. 
 
De mensen die bij hun AOW een AIO aanvulling krijgen hoeven niets te ondernemen.  
De 800 euro wordt en is in veel gevallen al automatisch overgemaakt.  
Houd dus uw bankafschrift in de gaten. 
 
Blijft u onder de genoemde bedragen en heeft u op 31 mei nog niets ontvangen dan kunt 
u het formulier “Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022” (te vinden op 
bovengenoemde site) invullen en inleveren bij de Gemeente. Succes! 
 
Mocht u er niet uitkomen dan mag u een beroep doen op de belastinginvullers.  
Bel dan  Harrie Snoeren 06 37477930. 

 

Gezamenlijk eten 
Op woensdag 22 juni is het weer gezellig samen eten. Dit keer bij Bamboo Inn, aanvang 
18.00 uur. De kosten bedragen € 20,-- p.p. exclusief consumptie (ter plekke te betalen). 
Het menu bestaat uit soep en een gevarieerd hoofdgerecht. 
Heb je zin om hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk 15 juni 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 Bamboo Inn op woensdag 22 juni. 
 
(* doorhalen wat niet van toepassing is).  
 
Voedselallergie: 
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Nieuwe leden: 
 
De heer en mevrouw H. Willemsen-de Jong, Hapert 
De heer en mevrouw T. Diender-Walravens, Hapert 
De heer en mevrouw W. de Greef-Hendriks, Hapert 
Mevrouw B. van Roosmalen, Hapert 
Mevrouw J. Coppens-Geraerts, Hapert 
Mevrouw C. Bechtold, Hapert 
 

Overleden lid: 
 
Mevrouw R. Luijten-Soetens, 83 jaar 
 
Graag verzoeken we u bij verhuizing of overlijden de seniorenvereniging Hapert zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan via telefoonnummer 06 – 12 88 11 07 of via mail: 
info@kbohapert.nl. 
 

Gedachten 
 
Wie niet tevreden is met wat hij heeft 
zal ook nooit tevreden zijn met wat hij krijgt  
 
Van een leger herten aangevoerd door een leeuw 
is meer te duchten dan  
van een leger leeuwen aangevoerd door een hert  
 

Cursussen stichting Steunpunt De Kloostertuin i.s.m. de bibliotheek 
Stichting Steunpunt De Kloostertuin en de bibliotheek geven vanaf heden tot de opening 
van de MFA geen computercursussen. Ook is in deze periode geen inloop mogelijk. 
 

Val er niet over !!!!! 
Op zaterdag 11 juni organiseert Stichting Steunpunt de Kloostertuin samen met Team 

Buurtzorg Hapert, Hoogeloon, Casteren een middag rondom valpreventie in het Steunpunt 

De Kloostertuin. 

De middag is van 13:30-16:00 met een vrije inloop en bezoek aan verschillende info 

standjes, en een lekker kopje koffie. 

Dus kom allemaal gezellig langs. 
Groetjes, Carol 

Bankfraude: Het zijn wel uw eigen centen! 
Het komt tegenwoordig weer regelmatig voor dat veelal oudere mensen worden gebeld 
door de zogenaamde helpdesk van de bank. 
De dames klinken supervriendelijk en overtuigend dat er iets mis is met uw betaalpas maar 
weet dat ze er gewoon op uit zijn om u geld afhandig te maken. 
Het zijn dus echt wel criminelen! 
Dus als de bank belt, meteen ophangen! 
Al klinken ze nog zo lief en overtuigend niet op ingaan, altijd foute boel. 
Een bank belt zelf NOOIT! 
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Het is wel goed na zo’n telefoontje zelf de bank te bellen en te vertellen wat er gebeurd is, 
het helpt banken criminelen op te sporen. 
 
Het zal je maar gebeuren, één neptelefoontje en weg spaargeld. Het komt helaas maar al 
te vaak voor. 
Uw spaargeld is van u. Daarom introduceren steeds meer banken het Spaargeldslot. 
Hoe werkt het? 
Als u het Spaargeldslot “aan” zet, kan er niemand bij uw spaargeld. Ook uzelf niet. 
Zo beschermt u uzelf en uw spaargeld tegen oplichters. 
Als u het slot “uit” zet, duurt het 24 uur voordat u weer geld kunt overboeken vanaf uw 
spaarrekening. 
Goeie zaak vinden wij. 
 

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke 
woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. 
Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan 
te voldoen. Ook als je in een huurhuis woont. 
 
Wanneer zijn rookmelders verplicht? 
• Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht. 
• Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis. 
• Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als nieuwbouw moeten hieraan 

voldoen. 
• De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen als vluchtroute. 

 
Wat betekent dit voor mij? 
Heb je al werkende rookmelders hangen op elke verdieping? Dan heeft deze wetswijziging 
geen gevolgen voor jou. Heb je nog géén rookmelders, dan wordt het tijd om ze aan te 
schaffen. Op iedere bouwlaag moet een goedgekeurde brandmelder komen te hangen.  
Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft geen rookmelder te hebben hangen.  
Als jouw besloten gang op de begane grond een vluchtroute is voor een verdieping 
erboven, dan moet je daar ook een werkende rookmelder ophangen. 
 

In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen waar de wet al vanaf 2003 van kracht is, 
worden er geen eisen gesteld aan de doorkoppeling van de melders. Ook hoeven de 
brandmelders niet op het 230V / elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een brandmelder met 
batterijen volstaat al. 
 
Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen? 
Je hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met betrekking tot de specificaties van de 
rookmelder. De melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk 
hebben. Pas dus op met rookmelders van vage merken en rookmelders die erg goedkoop 
zijn. Neem van ons aan: goedkoop is vaak duurkoop met rookmelders. 

Je bent niet verplicht om bijvoorbeeld een rookmelder te plaatsen met een 10 jaar batterij 
of rookmelders aan te sluiten op het stroomnet. Een brandmelder met een 1 jaar batterij 
kan dus ook prima. Ons advies is wel om het meteen goed te doen en rookmelders te 
kopen met een 10 jaar batterij. Dan ben je 10 jaar lang af van vervelende piepjes midden 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brandpreventiewinkel.nl%2Frookmelders%2F10-jaar-batterij%2F&data=05%7C01%7C%7Cc3ecdd3a2a9e4be9fe3c08da3454d912%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637879836287991876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nk3KEIioi2AM3f%2BZa%2BFiRoi6xeQ9HT%2FdD1s1i4C2DN0%3D&reserved=0
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in de nacht en hoef je geen batterijen meer te wisselen. 
Wil je maximale veiligheid, koop dan draadloos koppelbare melders. Als er dan één 
afgaat, gaat de rest ook af en hoor je overal in huis dat er rook of brand is. 

 

OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN  
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 
verschillende vragen tegen.  
Deze maand vertel ik u graag wat over sociale 
activiteiten. 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.  
 
Gezelligheid als onderdeel van positieve gezondheid 
De afgelopen maanden zijn de meeste sociale activiteiten, na twee jaar coronacrisis, 
eindelijk weer op gang gekomen. Gelukkig maar, want het hebben van sociale contacten en 
het samen leuke of zinvolle dingen doen, is een van de onderdelen van positieve 
gezondheid. Ze zorgen ervoor dat u beter bestand bent tegen fysieke, emotionele of sociale 
uitdagingen die u in het leven tegen kunt komen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon 
erg gezellig. 

Groepsactiviteiten  
Seniorenvereniging Hapert is een echte gezelligheidsvereniging. In de jaargids en op de 
website zijn veel verschillende activiteiten te vinden en deze zomer komen er weer 
zomeractiviteiten aan. Ook andere organisaties binnen de Gemeente, zoals de Kloostertuin, 
het Kompas, de Goei Plak, alleenstaanden de Kempen en vele anderen, organiseren 
activiteiten om het welzijn te bevorderen. Wat nieuws leren, gezellig onder de mensen zijn 
of juist nieuwe mensen leren kennen? Wellicht zit ergens wel een leuke nieuwe activiteit 
voor u tussen? 
 
Vriendschap 
Niet iedereen voelt zich fijn bij activiteiten met een grote groep mensen. Gelukkig zijn er 
ook activiteiten in kleinere groepen te vinden, maar sommige mensen zijn vooral op zoek 
naar een nieuwe vriendschap. Iemand om samen een stukje te fietsen of te wandelen, op 
een terrasje zitten, samen te handwerken of gezellig met elkaar te kletsen. Af en toe krijg ik 
de vraag of ik een andere persoon ken die in hetzelfde schuitje zit. Wanneer ik meer van 
zulke vragen krijg, lukt het me wellicht om deze personen met elkaar in contact te brengen. 
Laat het me dus vooral weten!  
 
Hulp nodig? 
Wilt u graag meer ondernemen, maar vindt u het lastig om bij een geschikte activiteit aan 
te sluiten? Ben u op zoek naar nieuwe sociale contacten, maar weet u niet goed hoe u dit 
aan kunt pakken? Ik kom graag bij u langs om het er samen over te hebben. U kunt een 
afspraak met mij maken via 06-16028677 of l.beekman@bladel.nl.  
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Oplossing doorlopers mei 2022 
 
 

GEMIDDELD: 

 
 
 

PITTIGER: 
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Kruiswoordpuzzel gemiddeld 

 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 
27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 
34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 
49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer 
heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 
66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengtemaat 
10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 
23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 
42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 
55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 
69 vogelproduct. 
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Kruiswoordpuzzel pittiger 

 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 
27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 
34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 
49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer 
heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 
66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengtemaat 
10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 
23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 
42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 
55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 
69 vogelproduct. 
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