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➔ Voorwoord 

Beste mensen, sinds 6 maart zitten we 
allemaal nog steeds in een “Lock down” 

waarin de maatregelen nog steeds gelden. 
Toch is er een stip op de horizon dat 
aangeeft als we allemaal goed ons best doen 

er verbetering zit aan te komen. Dus houden 
we nog even vol en in Vessem is dat 

helemaal geen grote straf.  
Onze buurtwinkel ”Coöp” is dicht van 2 tot 
20 mei wegens verbouwing en moeten we 

onze dagelijkse boodschappen tijdelijk elders 
doen. U heeft vast wel buurtgenoten of uw 

kinderen die dat voor u willen doen. Mocht 
dat problemen geven, bel dan gerust naar 
het bestuur om daar samen een oplossing 

voor te zoeken. Wij helpen u graag. 
De dodenherdenking van Eersel is niet in 

Steensel maar in Eersel. Bij onze kapel is 
een vlag geplaatst ter herdenking. 
Ons bestuurslid, Rita de Laat, is door 

burgemeester Wouters tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau benoemd. Gefeliciteerd Rita. 

Hopelijk hebben we in Juni beter nieuws te 
melden! Gegroet allemaal en maak er iets 
van en … 1.5 m visites kunnen ook nog.  

Kijk voor het laatste nieuws op onze 
website: www.kbo-vessem.nl  

Voorzitter Henk Stoop 

➔ Kempisch Senioren Orkest 

Het bestuur van het KSO heeft in deze 
bizarre tijd het besluit genomen om tot 1 
september 2020 alles stil te leggen. 

Dat houdt dus jammer genoeg in dat het as. 
Concert dat gepland staat voor zondag 14 

juni geen doorgang kan vinden. Hopelijk 
kunnen wij op een later tijdstip wel weer van 

uw uitnodiging gebruik maken. Laten we 
contact houden voor een eventuele later tijd 
stip. Het spijt mij, maar dit is overmacht. 

Met vriendelijke groeten,   
Rimmie Schoofs de Vries, KSO Hapert 

➔ Programmaboekje 2020 

Volgens het Programmaboekje 2020 zijn er in 
Mei geen activiteiten gepland en bestaande 

vaste activiteiten zullen in Mei ook niet 
doorgaan. Het Bestuur vergadert in Mei ook 

niet maar volgt de situatie wel scherp via 
onze media. 
 

In Juni zijn de volgende activiteiten gepland: 
• Culinaire wandeling „Happen en Stappen“ 

op 24 juni op woensdag overdag 
Afhankelijk wat het kabinet 19 mei gaat 
besluiten, kunnen we daar een besluit over 

nemen. 

➔ Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo 

Veel hulp die mensen thuiskrijgen via de 
gemeente (uit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, Wmo) is vanwege corona 
gestopt of verminderd. Denk aan de huis-
houdelijke hulp die niet meer kan of mag 

komen.  
De minister van VWS heeft daarom besloten 

dat mensen in april en mei 2020 de eigen 
bijdrage voor de Wmo van maximaal 19 euro 
per maand niet hoeven te betalen. De 

minister beslist op een later moment 
wanneer de eigen bijdrage weer wordt 

opgestart. 
Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige 
zorg (Wlz), meestal veel meer dan 19 euro, 

loopt wél door. Wanneer u vanwege corona 
veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact 

opnemen met het CAK en overleggen of uw 
eigen bijdrage aangepast kan worden. Als u 
meer zorg nodig heeft, kunt u contact 

opnemen met het Zorgkantoor. 
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen 

met het CAK (dat de rekeningen stuurt).  
U kunt ook bellen met KBO-Brabant of een e-

mail sturen naar mpette@kbo-brabant.nl. 
Ons Actueel april 2020, week 18 
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