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Beste leden van KBO Liempde,
Wat zal het een mooi voorjaar worden!
De natuur staat op het punt om weer te ontwaken. Het is nog wel niet veel winter geweest, maar
het voorjaar komt eraan. Alles wordt groen, de bloemen komen weer te voorschijn.
Ook in het dierenleven komt het voorjaar in zicht: de eerste lammetjes zijn al geboren, de vogels
zijn voorbereidingen aan het treffen om een nest te bouwen, aan alles is te zien dat het voorjaar
eraan komt.
Het lijkt erop dat de coronamaatregelen versoepeld zullen worden. Mogelijk is de verplichting van
het vermaledijde mondkapje voorbij en mogen we weer met meer dan 4 bij elkaar komen. Ook
de 1,5 meter afstand lijkt de langste tijd gehad te hebben en ‘s-avonds mogen we weer iets
langer in de uitgaanscentra verblijven. We kunnen er uit, de buitenlucht tegemoet en contact
hebben met iedereen.
Ook binnen de KBO staat er veel te gebeuren. Al dikwijls hebben leden mij gevraagd wanneer ze
uitgenodigd zouden worden. Nu, het kan weer en het mag weer. Maak er dan ook gebruik van.
Neem de buurman/vrouw mee, ook als ze nog geen lid is. Voor € 20,- kun je je lid noemen van
onze vereniging. Maak ze lid als ze nog geen lid zijn.
Onze clientondersteuners, VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseur), thuisadministratiehulpen en
belastinghulpen gaan weer op pad; de activiteiten starten en de contactmiddagen zijn er weer.
Kom en geniet ervan, je hebt lang genoeg binnen/stilgezeten. Je zult zien dat je het samen
gezellig hebt. Denk niet te veel aan het verleden, kijk naar de toekomst: geniet van de lente,
geniet van de buitenlucht, geniet van onze activiteiten.
Uw voorzitter, Wim van Erp
Activiteiten KBO maart 2022
Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Aanvang

Dinsdag

1/8/15/22 en 29 maart

Bridge

Kloosterhof

13.30 uur

Woensdag

2/9/16/23 en 30 maart

Wandelen

Raadhuisplein

10.00 uur

Donderdag

10 en 24 maart

Kienen

Kloosterhof

13.30 uur

Donderdag

3/17 en 31 maart

Kaarten

Kloosterhof

13.30 uur

Vrijdag

18 maart

Eten met de KBO

Het Struifhuis

17.30 uur

nieuwsbrief

Zondag

13 maart

Snertwandeling

Het Kerkplein

10.30 uur

nieuwsbrief
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Zie verder

WELKOM NIEUWE LEDEN
Ingrid van Baak
Ans van den Hurk
Annie Sanders

____________________________________
JUBILEA
Op 4 februari
waren Jan en
Nelly van der
Heijden
50 jaar getrouwd.
Op 25 februari
zijn Cis en Kees
van de Sande 50 jaar getrouwd
Allen van harte gefeliciteerd!
______________________________________
SENIOR EXPO: De leukste beurs voor
50-plussers in Brabant
In overleg met de KBO Brabant &
partners is de 19e editie van de
Senioren Expo gepland van 18 t/m
23 januari 2022 in NH Conference
Centre Koningshof te Veldhoven,
vanwege het coronavirus, niet
doorgegaan. Daarom is besloten om de
19e editie van deze beurs te
verplaatsen naar 10 t/m 15 mei 2022 in
dezelfde locatie.
In de volgende Nieuwsbrief volgt
verdere informatie.
________________________________
ETEN MET DE LEDEN VAN DE KBO
Vrijdag 18 maart gaan we weer uit eten.
Deze keer hebben we gekozen voor ’t
Stuifhuis.
Er is een menu samengesteld voor € 19,75
te voldoen na afloop bij ’t Struifhuis.
Indien U i.p.v. een pannenkoek een ander
hoofdgerecht kiest, komt daar € 1,50 extra
bij. De drankjes zijn hierbij niet inbegrepen.

We verzamelen bij ’t Struifhuis om 17.30
uur.
Indien u hieraan deel wilt nemen, graag
opgeven t/m 10 maart bij Marnel Peters tel.
631871 of Joke van Haaren tel. 633411.
___________________________________
SNERTWANDELING
Zondagochtend 13 maart gaan we
wandelen o.l.v. Wim van Erp en Kees
Quinten.
We verzamelen om 10.30 uur op het
Kerkplein.
Na terugkomst om ongeveer 12.00 uur is er
een kop snert en een worstenbroodje in de
Kloosterhof voor de deelnemers. Opgeven
hiervoor kan t/m 10 maart.
De kosten voor deelname zijn € 6,00 te
voldoen bij opgave.
Opgeven bij Marnel Peters Peellandstraat
16 of Joke van Haaren, Keefheuvel 7.
________________________________
PROGRAMMA IN DE KLOOSTERHOF
KOFFIEDRINKEN
Iedere maandagmorgen gratis koffiedrinken
bij Frank en Wim.
ETEN
Er wordt een driegangen menu geserveerd
door Stichting BOL in de Kloosterhof van
maandag tot en met vrijdag. Kosten
€ 10,00 per maaltijd.
Belangstellenden kunnen op de website van
BOL http://www.stg-bol-liempde.nl/ vooraf
het menu bekijken en per dag beslissen of
ze mee willen eten.
Aanmelden: persoonlijk in het dienstencentrum of telefonisch 0411- 631651
DIGITAAL INLOOPSPREEKUUR
Elke vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur is er
een digitaal inloopspreekuur in De Kloosterhof.
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FILM IN DE KLOOSTERHOF

Dementie en menswaardig leven

Start film: woensdag 10 maart 2022 om
19.30 uur

Als men met dementie geconfronteerd
wordt roept dat voor degene die het
overkomt en de naasten vaak intense
gevoelens op.
De onzekerheid en de machteloosheid kan
verdriet en pijn oproepen waar je niet altijd
raad mee weet.
Vragen kunnen naar boven komen als:
waarom overkomt ons dit, is dit nog zinvol
leven, kan ik dit wel aan?
De mensen in je omgeving willen je vaak
wel helpen maar weten soms ook niet goed
hoe.
En jij wilt misschien alleen maar even een
luisterend oor.
Mathieu Hendriks, geestelijk verzorger van
Zorggroep Elde-Maasduinen, zal dit thema
inleiden en zal met de aanwezigen in
gesprek gaan.
Gastspreker: Mathieu Hendriks
Tip:
Kijk eens op www.alzheimer-nederland.nl
___________________________________
Looptijd spaaractie OLG Verzamelboek
verlengd tot en met Pasen, 18 april
2022

GREENBOOK
De Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony
Lip zit tijdelijk zonder werk als zijn
nachtclub een paar maanden dicht gaat.
Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te
rijden voor een uiterst getalenteerde
pianist. De twee leven in een totaal andere
wereld, maar krijgen geleidelijk aan een
band met elkaar.
De deur gaat open om 19.00.
De kosten voor de film en een kopje
koffie/thee is € 2,50.
Voor meer info zie de website:
www stg-bol-liempde.nl
___________________________________
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
U kunt ook weer terecht op de Bieb op
School.
De openingstijden voor volwassen zijn
buiten de schoolvakanties:
maandagmiddag van 12.30-14.30 uur,
woensdag- en donderdagmorgen van
9.30-12.00 uur en woensdagavond van
17.00-18.00 uur.

________________________________
ALZHEIMER CAFÉ REGIO HET GROENE
WOUD
Plaats: Zaal De Nachtegaal,
Boxtelseweg 15, 5481 VE Schijndel
Tijd
19.00 uur zaal open;
aanvang 19:30 uur
Datum: maandag 28 maart
Info:
Bianca Peters, Gz-psycholoog
tel. 073 544 33 00
Monique Wolters, Sociaal werker
tel. 06 20 58 70 89

Verzamelplaatjes zijn weer verkrijgbaar bij
ALLE OLG deelnemers
Gelukkig zijn de coronamaatregelen
versoepeld en mogen alle OLG ondernemers
weer open zijn! Om de horeca tegemoet te
komen, heeft de werkgroep van OLG
besloten om de looptijd van de spaaractie
OLG Verzamelboek te verlengen tot en met
Pasen, 18 april 2022.
Dat geeft ook iedereen
ruim de gelegenheid om
het boek vol te sparen. De
eerste boeken zijn al
compleet, dus het kan snel
gaan. Doe mee met de
spaaractie van dit unieke boek wat een
goed beeld geeft van het functioneren van
de Liempdse gemeenschap anno nu, door
middel van spaarplaatjes, foto’s, verhalen,
wetenswaardigheden en historie.
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ZIEKEN
Wij wensen alle zieke leden , thuis of in het
ziekenhuis, van harte beterschap.
Voor een bezoekje neem contact op met
Marnel Peters, tel. 0411-631871.
___________________________________

ouderenkorting. Een AOW-er zonder partner
heeft daarnaast recht op de alleenstaande
ouderenkorting. De hoogte van deze korting
hangt af van de hoogte van het inkomen.
Als je hoge zorgkosten hebt zijn deze boven een bepaalde drempel - aftrekbaar.

CLIENTONDERSTEUNER EN
VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR

Voorwaarden die gelden bij de
Belastingservice van KBO-Brabant:
U bent AOW-gerechtigd.
Uw (bruto) inkomen als alleenstaande mag
niet hoger zijn dan € 35.000.
Voor gehuwden/samenwonenden is het
gezamenlijke (bruto) inkomen € 55.000.

De Wet Maatschappelijke ondersteuning
(WMO 2015) wil dat mensen zo lang
mogelijk meedoen aan de maatschappij.
Hebt u hulp in de huishouding nodig, een
rolstoel of een scootmobiel, een traplift of
een andere woningaanpassing? U neemt
contact op met Bureau Wegwijs van de
gemeente Boxtel (tel: 0411-655990). Daar
doet u uw verhaal en zij vragen u het hemd
van het lijf. Wat kunt u nog zelf? Wat kan
de familie voor u doen? Kunt u niet beter
verhuizen? Na dit gesprek wordt u
teruggebeld door de WMO-consulent. Als
gevolg van de coronacrisis vindt het
zogenaamde keukentafelgesprek vaak
telefonisch plaats. Achteraf denkt u dan:
had ik dit maar gezegd, of dat maar anders
aangepakt.
De cliëntondersteuner van KBO Liempde
helpt u bij de voorbereiding van uw
aanvraag. Hij weet waar u op moet letten
en is, als u dat wenst, aanwezig bij het
gesprek met de WMO-consulent.
De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) helpt
u met vragen op het gebied van zorg,
welzijn, financiën en wonen. Hij kan o.a.
helpen met het ordenen van uw
administratie of met het invullen van
formulieren. Hij kan uitzoeken of u recht
hebt op zorg- en huurtoeslag of gebruik
kunt maken van gemeentelijke regelingen.
Hij kan kijken of u in aanmerking komt voor
woningaanpassing.
LAAT GEEN GELD LIGGEN
Als je geen aangifte doet kun je niets
terugkrijgen! Een AOW-er met partner heeft
recht op algemene heffingskorting en

Wilt u zeker weten dat u geen geld laat
liggen neem dan contact op met de
Belastinginvullers van KBO Liempde. Zij
controleren tevens of u in aanmerking komt
voor de zorg- of huurtoeslag.
Kees Quinten
___________________________________
BESTUURSLEDEN
Wim van Erp, voorzitter
Ine Hazenberg, secretaris
Piet van Berkel, penningmeester
Joke van Haaren, bestuurslid
Johan Onland, bestuurslid
Marnel Peters, bestuurslid
Kees Quinten, bestuurslid

telefoon
631807
632127
631434
633411
631417
631871
631730

Belastinginvuller:
Piet van Berkel
631434
Johan Onland
631417
Beheerders website
Jac de Graaf
632246
Martien Smulders
632262
Klussenteam
Nico van Haaren
633411
Ouderenadviseur
Johan Onland
631417
Cliëntondersteuner
Kees Quinten
631730
_______________________________________

KOPIJ voor de Nieuwsbrief van april
graag aanleveren vóór 18 maart a.s.
email: marietvandewiel@gmail.com
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