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Tot nader bericht zijn er nog geen activiteiten bij KBO-Hoeven
Tijd voor Belastingaangifte weer aangebroken
Hoewel de afgelopen 12 maanden voor de meesten van ons totaal anders waren dan voorheen
blijven maart en april nog steeds de maanden
waarin miljoenen Nederlanders hun Belastingaangifte doen. Als gevolg van Corona werd vorig jaar
door de Belastingdienst aan hen die iemand anders hadden gemachtigd om de belastingzaken te
regelen automatisch uitstel verleend voor het indienen van de aangifte. Of dat dit jaar weer het
geval is, is nog niet bekend. Als U dat wenst is
het overigens vrij eenvoudig om uitstel te vragen.
Neem hiervoor contact op met de Belastinginvulhulp.
Alleenstaande ouderen zonder eigen woning met
een aanvullend pensioen kunnen in veel gevallen
over de afgelopen paar jaar belasting terugvragen
ook al zijn er geen aftrekposten. Je kunt dit nog
steeds doen over de laatste 5 kalenderjaren.
Vanaf het komende jaar (dus nog niet over 2020
waarvoor nu aangifte wordt gedaan) zijn contante
giften niet meer aftrekbaar ook al heb je een kwitantie. Je kunt dus voortaan je giften het beste
via bankoverschrijving doen.
Voor 2021 hebt U als alleenstaande recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan
€31.178,-- en uw vermogen lager is dan
€118.479,-- Voor partners zijn deze bedragen
respectievelijk €39.979 en €149.819,-- Voor het
vermogen telt de waarde van een eigen woning
niet mee.

Laat je geld niet liggen bij de belasting

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag
mag de betaalde huur niet hoger zijn dan €752,33
per maand en het vermogen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan €31.310,-- . Hebt U
een toeslagpartner dan mag het vermogen het
dubbele zijn.
Voor beide toeslagen geldt dat U voor het eerste
jaar dat U er recht op hebt, het apart moet aanvragen, omdat ze niet automatisch op grond van
de belastingaangifte worden toegewezen. De aanvraag voor een toeslag 2020 kunt U nog tot 1 september 2021 doen. De Belastinginvulhulp kan U
hierbij desgevraagd van dienst zijn. Laat geen geld
liggen bij de belastingdienst, wij van de
Belastinginvulhulp van KBO-Hoeven helpen
u graag.
Ben v.d. Valk

0165-506271

Jan van Zitteren

076-5037357

Gied van Lier

0165-502933

Werkzaamheden project Sint Janstraat
Naast de lopende werkzaamheden aan de waterleiding en de stroomkabels start vanaf maandag 22
maart aannemer Heijmans met de geplande werkzaamheden in de Sint Janstraat, de Hertenlaan en het
Raadhuisplein in Hoeven. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en de bestrating. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De aannemer start met fase 1 in de
Hertenlaan. Als er bij u voor de woning gewerkt wordt, verzoeken wij u vriendelijk de auto buiten het
werkvak te parkeren. In het schema hieronder leest u de planning per fase en waar u het beste uw auto
kunt parkeren.
Fase

Waar zijn de werkzaamheden

Start- en einddatum Parkeren

Fase 1

Hertenlaan tot aan Raadhuisplein

22 maart - 7 april

Tuin van Gerlagh

Fase 2

Kruising Akkerlingen tot kruising Tuin van Gerlagh

5 april - 21 mei

Tuin van Gerlagh
Kerkplein

De werkzaamheden voor de herinrichting van de St. Janstraat gaan gewoon verder. Onze leden en andere inwoners van ons dorp zullen daar de komende tijd mee te maken krijgen als ze gaan winkelen,
naar de huisarts, de apotheek, Axis, hertenpark, kerk of kerkhof gaan. Ook mensen die gebruik maken
van de huiskamer in Het Punt (Surplus) en de Prikpost en niet te vergeten de bewoners van de seniorenhuizen en appartementen aan De Halderberg of Raadhuisplein en de bewoners van de Sint Janstraat
en Hertenlaan.
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Vaccinatie thuiswonende ouderen
Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-minners?
Huisartsen in Brabant starten medio februari met vaccinatie
met het AstraZeneca-vaccin voor mensen geboren in 1956 en
1957 en enkele medische risicogroepen.

Hoe werkt de coronavaccinatie voor
(thuiswonende) 65-plussers?
Alle personen geboren vóór 1956, worden gevaccineerd door
de GGD. De thuiswonende 90+’ers zijn als eerste opgeroepen
en momenteel worden de 80+’ers gevaccineerd. Vanaf week 10
worden de 75+ uitgenodigd. Dit gaat door tot en met de 65jarigen. Het is belangrijk dat u gebruik maakt van de uitnodiging van het RIVM om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan.
Doorloop dan de volgende stappen:
Stap 1: Wacht totdat u een vaccinatiebrief krijgt
Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van het RIVM.
Wacht met actie ondernemen tot u deze brief krijgt.
Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatie-afspraak
Heeft u de brief ontvangen? Dan kunt u een afspraak maken voor uw vaccinatie. Doe dat ook zo snel
mogelijk! Het telefoonnummer van de GGD treft u aan in de brief. Als u samen met uw echtgenoot geprikt wilt worden en één van beiden heeft nog geen oproep gekregen, geef dan door dat u graag samen
wilt komen om gevaccineerd te worden. In sommige gevallen kan de GGD u nog samen inplannen. Houd
uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand en de wachttijden kunnen soms lang zijn. Wij krijgen van
leden de tip om direct ’s morgens om 08.00 uur of aan het eind van de dag te bellen.
U kunt ook online een afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl
U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Jaarvergadering KBO-Hoeven 2021.
Ingevolge onze statuten, laatst gewijzigd op 17 juni 2003 bij notaris mevr. Lanen in Oudenbosch, moeten wij eenmaal per jaar vóór het einde van de maand april de ledenvergadering bijeenroepen. De ledenvergadering is volgens deze statuten het hoogste besluitvormende orgaan van de KBO-Afdeling.
Echter evenals vorig jaar 2020 is dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Wij stellen deze vergadering daarom voorlopig uit tot na de zomervakantie. Wij houden u op de hoogte. Volgens artikel 20
van onze statuten bestaat de kascommissie uit 2 leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
Zij controleren de jaarrekening en verantwoording van de penningmeester en brengen hierover verslag
uit aan de ledenvergadering. De kascontrole over het jaar 2020 heeft inmiddels plaats gevonden op dinsdag 11 maart j.l. door mevr. Riet van der Logt – Vissenberg en dhr. Kees Braspenning. Alsnog bedankt
daarvoor. Wij kunnen u melden, dat we 2020 af hebben kunnen sluiten met een klein positief resultaat.
Wij hopen met alle leden, dat wij na de zomervakantie (of eerder) weer helemaal los kunnen gaan met
de dan geldende maatregelen. Uw penningmeester, Nic van Dongen.
De wijkzuster. Is bereikbaar voor eenieder die zich zorgen maakt of vragen heeft over zorg, welzijn of maatschappelijke voorzieningen. Dus schroom niet om te bellen op 06-51151838 of 0165313100. Ook in de Corona tijd ben ik bereid om langs te komen om u eens een bezoekje te brengen
De mantelzorgconsulente. Heeft u vragen over mantelzorg? Neem dan contact op met Surplus.
Contactgegevens: Patricia den Bakker: 06-10526950 Tessa van Verseveld: 06-10918131

Wanneer iemand iets weet betreffende een langdurig zieke vanuit ons ledenbestand.
Laat het ons weten, via Yvonne Gransjean, bestuurslid, tel.: 0165 505877 of via email:
Uitleenpunt medische hulpmiddelen is i.v.m. het coronavirus gesloten.
In noodgeval bel 06-37653046 Ann Matthijssen
Prikpost Hoeven. De Halderberg 54 - Hoeven,
ma - do 07.00 - 10.00 uur.
Vrije inloop: geen afspraak nodig.
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Campagne Senioren en Veiligheid
KBO-Brabant werkt
samen met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid tijdens de
campagne Senioren
en Veiligheid. Deze
vindt plaats in april.
Misschien heeft u in
september 2020 de
filmpjes met acteur
Kees Hulst of de
webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing.
Ook de maand april zal weer volledig in het teken
staan van senioren en veiligheid. Deze maand
wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant,
NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV.
Er worden twee webinars georganiseerd die door
Catherine Keyl worden presenteerd. Catherine zal
u samen met de tafelgasten, waaronder de politie,
voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan deze webinars.
Webinars zijn uitzendingen online, dus via tablet
of computer.
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing
is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als
uw bank en u op deze manier geld probeert af te
nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in
een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en
wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod.

Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over
online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u
veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van
een virusscanner en het maken van back-ups. Het
is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u
ergens op klikt!
U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl:
* Op donderdag 15 april om 10.30 uur het
webinar over spoofing;
* Op donderdag 22 april om 10.30 uur het
webinar over veilig internetten.
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar
op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken.
Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u uitkomt.
Wat betekent;
Een webinar, wat is het? Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’.
Het is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is.
Phishing is een vorm van cybercrime waarbij criminelen een e-mail naar je verzenden om te proberen inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens van jou te
achterhalen. Vandaar het woord phishing, dat
‘hengelen’ betekent.
Spoofing, Oplichters kunnen u bellen vanaf een
bestaand telefoonnummer van uw eigen bank.
Het lijkt dan alsof u wordt gebeld door een medewerker van uw bank. Dit heet telefoon-spoofing of
bankhelpdeskoplichting. Letterlijk vertaald betekent dat nabootsen of namaken. Sms-spoofing
bestaat ook. Het mobiele nummer of de naam van
de afzender van het sms-bericht is dan een bestaand nummer of de echte naam van uw bank.

Hulpverlening aan KBO-leden

Ledenmutaties

Belastinginvulhulp:

Overleden leden:

Ben v.d. Valk

0165-506271

Jan van Zitteren

076-5037357

Gied van Lier

0165-502933

Ouderenadviseur:
Olga de Korte

0165-503237

Cliëntondersteuner:
Jan Zagers

Ad de Wolf-Vissenberg

72 jr

Hoeven

KBO-afdeling Hoeven
Secretariaat: dhr. Ton Wouters
Arnoutlaan 16
4741 CX Hoeven
Tel.: 0165-502945
e-mail: secretaris@kbo-hoeven.nl
Website: www.kbo-hoeven.nl

0165 502863
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Actie voor wandelaars
Er is een Petitie gestart met de titel Wandelbrug over de Koepelbaan tussen
Sportpark Albano en Bossche Laag. Deze is bedoeld om een wandelbrug (of
alternatief) te realiseren om de verbinding tussen bestaande wandelroutes
in en tussen de Halderbergse kernen te bevorderen. Via onderstaande link
kan men zich aansluiten bij de petitie naar de gemeente.
https://petities.nl/petitions/wandelbrug-over-de-koepelbaan-tussensportpark-albano-en-bossche-laag?locale=nl

CORONAVIRUS: Voor informatie over het coronavirus,
verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Halderberge:
https://www.halderberge.nl/coronavirus

Het volgende nummer van de
KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag
27 april 2021.
Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u
inleveren tot uiterlijk 15 april 2021.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl

Puzzelpagina
Oplossing woordzoeker uit KBObodeHoeven 03 ‘strooiwagen’
Deze maand een kruiswoordpuzzel,
breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel
14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester
19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge
berg
27
zich
verschaffen
29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse
priester 34 Engels bier 36 boomscheut
37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord
41
loofboom
42
ik
43
teer
44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48
plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55
deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori
60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans
68 tekst op muziek 70 Scandinaviër
71 geraffineerd 72 na die tijd.
Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad
6
vergrootglas
7
en
volgende
8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed
11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek
16
gravin
van
Holland
17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot
water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord
28 leerkracht 30 vloermat 31 traag
33 vogeleigenschap 35 iedere persoon
36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland
42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in
elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe
65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee
70 dit is.
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