Woord van de voorzitter
Het kan bekend zijn dat alle activiteiten van
onze vereniging in het teken staan van het
elkaar ontmoeten, bewegen en het
verbinden. We staan nu midden in de
zomerperiode als ik dit aan het papier
toevertrouw. Een periode waarin velen op
vakantie gaan en het verenigingsleven in
het algemeen op een laag pitje komt te
staan. Maar dat geldt zeker niet voor onze
seniorenvereniging KBO Gemert. Een scala aan activiteiten staan
de komende tijd op de agenda. De bekende dansmiddagen, kien
bijeenkomsten, kaart middagen maar ook regelmatige fietstochten.
Om zo maar eens een tipje van de sluier op te lichten. Ook staat
weer de traditionele bedevaart naar Handel weer op het programma
en daar zijn uiteraard alle senioren van harte welkom. In dit
maandblaadje in ieder geval ruim aandacht voor een actueel
onderwerp als pensioenen waar KBO Brabant haar tanden ook heeft
ingezet. Een ander actueel onderwerp is de chaos bij het verlengen
van het rijbewijs bij het CBR. De 75-plussers onder jullie weten dat
een medische keuring bij verlenging van het rijbewijs verplicht is. Het
CBR heeft echter problemen met het aantal keuringsartsen en een
nieuw computersysteem. Dat leidt tot maanden vertraging. Al die tijd
mogen gedupeerden niet autorijden, wat hun vrijheid enorm beperkt.
In Brabant betreft dat circa 6.000 senioren. Mede op aandringen van
KBO- Brabant beloofde de minister om met de diverse instanties te
praten over een ‘coulanceregeling’. Deze regeling zou inhouden dat
75-plussers zouden mogen rijden met een verlopen rijbewijs en een
geldige gezondheidsverklaring. Zij zouden dan wel een bewijs bij zich
moeten dragen dat er bij het CBR-verlenging van het rijbewijs is
aangevraagd. Die regeling kwam er niet omdat het volgens de
minister juridisch niet mogelijk is. Eerder meldde ze ook al dat
handhaving te complex zou worden.
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In plaats daarvan mogen 75-plussers een spoedaanvraag doen voor
hun rijbewijs bij de gemeente die de wachttijd tot een dag verkort. Die
procedure kost normaal gesproken circa € 35, - , maar in deze
situatie betaalt de overheid die. KBO- Brabant vindt dat dit niet de
oplossing biedt voor het probleem. Door de chaos bij het CBR
kunnen ouderen de aanvraag bij de gemeente pas doen nadat hun
medische keuring is doorgegeven. En juist dat laatste duurt op dit
moment vaak maanden. KBO- Brabant is terecht boos over de
regeling en vindt dat gedupeerden met een ‘kluitje in het riet’ worden
gezonden. Dat heeft zij schriftelijk kenbaar gemaakt aan de minister
en vraagt het besluit te herzien en ten minste zorg te dragen voor
vergoeding van alle extra kosten die gedupeerden moeten maken.
Een antwoord is tot op heden nog niet gegeven. Een belangrijk
aspect is verder de inkomenspositie van ouderen. De AOW, de
oudedagsvoorziening van de overheid,en het pensioen ,oftewel
bedrijfspensioen .staan onder druk. Ook hier ondersteunt KBO
Brabant de actie red ons pensioenstelsel .Meer informatie hiervoor
kun je lezen op de website www.red-ons-pensioenstelsel.nl. Van het
bestuur van stichting Nazareth is het bericht ontvangen dat de
stichting hoopt zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 november 2019 aan
de slag te kunnen met bouwactiviteiten in kapel en refter c.a..
Prijzenswaardig is ook dat Stichting Bouwschouders heeft
aangegeven eveneens te willen helpen met materialen en kennis.
Gemeld kan ook nog worden dat het bestuur van de vereniging een
verhuisplan heeft opgesteld voor de verhuizing voor 30 november
2019 naar de ruimte in de Boelthiek (voormalige Gerarduskerk). Al
met al weer veel wetenswaardigheden in deze uitgave en veel
leesplezier toegewenst. Voor hen die vakantie nog moeten gaan
vieren denk eens aan de inzet welke je wellicht voor de behartiging
van belangen van ouderen samen met de vereniging zou kunnen
doen. Te denken valt aan zaken als wonen in je eigen huis, een
ouderenwoning, wonen met service etc.; wonen in een verpleeghuis.;
zorg, ondersteuning zelfstandig wonen, huishoudelijke- of zorghulp;
het voorzieningenniveau; of de oudervriendelijke woonomgeving.
Samen met u is er veel mogelijk! Veel leesplezier.
Frans Francissen, voorzitter.
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* 14 aug. dansmiddag bij Dientje
* 15 aug. Bedevaart naar Handel
* 25 aug. Vlooienmarkt Laotbloeiers
* 28 aug. 7-dorpen fietstocht
* 27-30 augustus ‘Week van ouderen’
Kasteel Helmond
* 11 sept. dansmiddag bij Dientje
* 17 september. Muziek als Medicijn in de
Ruijschenbergh vanaf 14.30 uur.
* 23 sept. Modeshow bij Dientje v.a. 14.00 uur
28 sept. Uit Eten bij `t Anker in De Mortel start 18.30 uur.
* 1 okt. Dag van de ouderen.
* 2 okt. Museum-Plus bus vertrek 9.00 uur bij de Eendracht
* 9 okt. dansmiddag bij Dientje
* 15 okt. dagreis Maastricht
* 16 okt. Kerstshow breifabriek
* 24 oktober lezing identiteit en Zingeving in Erp.
* 25-26 okt. Zorg en Welzijnsbeurs Commanderij College
* 1 nov. Tonproatersavond ‘Effe lekker lachen’ Ridderhof
* 3 nov. Fotokijkdag bij Dientje
* 13 nov. dansmiddag bij Dientje
* 11 dec. dansmiddag bij Dientje
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje met sfeermuziek van Annelieke
Merx
* Om misverstanden te voorkomen: dansmiddagen zijn elke 2e
woensdag van de maand!!
* Elke maandagmorgen om 10 uur ‘Koffie Met’. `s middags
wandelen ‘Stap voor Stap’ locatie speeltuin De Wieken.
Valeriusstraat
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging KBO
Gemert of Zorg coöperatie Gemert
……………………………………………………………………………….
3

Zorg-en Welzijnsbeurs
Op 25 en 26 oktober zal deze beurs plaatsvinden in het Commanderij
College aan de St. Jozefstraat. Deze beurs wordt niet alleen voor
senioren georganiseerd, maar voor eenieder die geïnteresseerd is in
zorg en welzijn. Wij houden u op de hoogte van de nadere
ontwikkelingen van deze beurs, welke
een gevarieerd aanbod van
standhouders zal krijgen op het
gebied van zorg en welzijn.
Contactpersoon namens de
Seniorenvereniging KBO Gemert –
Kring KBO Gemeente Gemert-Bakel:
Koos Beenen…………………………

Veel ouderen in problemen
Steeds meer ouderen moeten sappelen om rond te komen. Mensen
die moeten leven van alleen AOW of van AOW met een klein
pensioentje knopen maandelijks met veel moeite de eindjes aan
elkaar. “Zij dragen hun lot vaak in stilte”, was één van de
constateringen tijdens een ronde tafel bijeenkomst over armoede
onder ouderen in de Tweede Kamer.
Hans van Dijk is cliëntondersteuner in het Brabantse Gemert-Bakel.
Hij doet dit vrijwilligerswerk namens de ouderenbonden KBO-Brabant
en PVGE. Van Dijk formuleerde tijdens het rondetafelgesprek
namens KBO-Brabant zeven aandachtspunten. Eén ervan is dat
huishoudens met alleen AOW maar net boven bijstandsniveau leven,
en dat ook nog eens langdurig. Een ander aandachtspunt is dat
46.500 oudere huishoudens aanvulling krijgen op hun (onvolledige)
AOW-uitkering. “Deze groep leeft dus écht op bijstandsniveau”, aldus
Hans van Dijk, die ook kwam met een voorzet voor een oplossing:
“Voor ouderen zonder of met een heel klein aanvullend pensioen
vragen wij een integraliteitstoets of ‘hardheidsclausule’, een toets
waarbij op persoonlijk niveau het feitelijk huishoudboekje met
inkomsten en uitgaven tegen het licht wordt gehouden.
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Vrijdag 1 november: Groots opgezette
gezellige kletsavond in `t Ridderhof
Aanvang 20.00 uur

Kaartjes te koop à € 12,00
Op vertoon van je KBO
ledenpas € 3,50 korting.
(1 kaartje per ledenpas)
Kaartjes vanaf augustus
verkrijgbaar bij:
Het Steunpunt,’t Ridderhof,
VVV kantoor Ridderplein.
Of bestellen via tel. 0628843151
m.m.v. Gertie en Cor, Hans
Eijkemans, Christel van Dungen,
Krulkapel de Mortel, Maarten van Brug (is toegevoegd),
Jorian,Manders, Peter v.d. Maas en Frans Bevers.
Organisatie SVG-KBO Gemert met De Loatbloeiers

* Zorg dat u erbij bent !!!!!!!!!!!
* Effe Lekker lachen
------------------------------Zin in leuk vrijwilligerswerk, zonder langdurige vaste
verplichtingen, met een interessante opleidingsdag en
contacten met nieuwe mensen?
Word vrijwilliger bij onze Vitaliteitsdagen!
Info:
mpette@kbo-brabant.nl
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Uit eten met senioren zaterdag 28 september inloop 18.00 uur
Op zaterdag 28 september gaan we weer naar ‘’ Café Restaurant Het
Anker’’ Sint Antoniusstraat 55 5425VE in De Mortel..
Daar kunnen we kiezen uit 2 verschillende soepen en uit vlees of vis.
Dat is deze keer gebakken kipreepjes in dillesaus of heerlijke vers
gemaakte gehaktballetjes. Daarnaast is er nog heerlijk gebakken
kabeljauw uit de oven. Hierna nog een heerlijk toetje toe. Dit alles
kost €19,75 excl. de drankjes. Noteer dit bericht in je agenda!!
Opgeven doe je vóór woensdag 25 september bij Ad de Hart 363412
of bij Toos Kanters 362553 tot ziens in De Mortel.
7-dorpen fietstocht. De fietstocht die eerder op het programma
stond werd wegens weersomstandigheden afgelast. Intussen is een
nieuwe datum gepland: woensdag 28 augustus
---------------------------------------------------------

15 augustus Bedevaart naar Handel
De activiteitengroep KBO-Gemert-Bakel
organiseert ook dit jaar weer de jaarlijkse
bedevaart naar Onze Lieve-Vrouw in
Handel. De Heilige Mis begint om 14.00
uur in de kerk van Maria ten
Hemelopneming in Handel. Daarna kop koffie bij De Bron. Info Thera
van Zeeland
-------------------------------------------------------------------------------------------Muziek als Medicijn
Op dinsdag 17 september organiseert heemkundekring
Kommanderij onder het motto ‘ Muziek als Medicijn ’een leuke
gezellige muziekmiddag in de Ruijschenbergh. Presentator is Jo
Naus. Hij is vooral bekend met een muziekprogramma bij de Lokale
Omroep dat hij jarenlang presenteerde. Aanvang 14.30 uur, entree
gratis.
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Museum Helmond organiseert dit jaar voor de
tweede keer “De Week voor de Ouderen”.
Van 27 t/m 30 augustus stellen wij ons prachtige Kasteel Helmond
open voor ouderen. Voor een gereduceerd tarief ontvangen wij onze
gasten met een kopje koffie of thee met een plak cake waarna zij,
met hun begeleider, op eigen gelegenheid de grootste waterburcht
van Nederland bezoeken. Op iedere verdieping staan
kasteelvrouwen klaar die vertellen over de rijke geschiedenis en de
gasten meenemen naar de mooiste plekken in het kasteel.
Daarnaast is de expositie ‘Heksenjacht in Peelland’ zeer de moeite
waard om te bezoeken. Als service staat er voor de ouderen en
begeleiding, van 11.00 – 15.00 uur een lunchbuffet klaar waarvan de
gasten onbeperkt gebruik kunnen maken. Na het bezoek aan het
kasteel trakteert Museum Helmond op een heerlijk drankje in ons
gezellige Kasteelcafé.
Kasteel Helmond is volledig rolstoeltoegankelijk (voor gewone
rolstoelen) en ingericht op oudere bezoekers. Daarnaast zijn er
voldoende medewerkers aanwezig die meehelpen bij onder andere
de rolstoelliften. De gasten kunnen voor de deur worden afgezet,
voor het vervoer wordt een parkeerontheffing geregeld. .
Deelnamekosten zijn €11,50 per persoon. Dit is inclusief entree, gids,
koffie/thee met cake en een drankje. Begeleiders betalen geen
entree. Voor deelname aan het lunchbuffet rekenen wij €5,00 per
persoon.
Zijn er nog vragen, dan horen wij dat graag. Wij denken graag met je
mee. Aanmelden kan via www.museumhelmond.nl
Laat rijbewijskeuringen via onze vereniging lopen. Als KBO-lid
bespaart u 45 euro. Info bij het Steunpunt.
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Gul gebaar Stichting Meifeesten
Ook dit jaar was de Stichting Meifeesten
een gulle gever voor onze vereniging.
Tijdens de gezellige middag bij Dientje
bood Marcel Bekx, preses van de Stichting, ons een cheque aan van
liefst 2000 euro. Daar zijn we erg blij mee. Uiteraard zijn we de
Stichting erg erkentelijk voor de financiële ondersteuning. De middag
werd muzikaal omlijst door het orkest Melodie.
Senioren vaker slachtoffer van inbraak én cybercrime
De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk
onder senioren. Van alle leeftijdscategorieën hebben 65-plussers te
maken met de minst sterke daling. Hierdoor zijn zij naar verhouding
het vaakst slachtoffer van een woninginbraak. Dit blijkt uit een
analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, op basis van de
meest recente cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hieruit is
tevens gebleken dat het aantal cybercrime-slachtoffers onder
mensen van 75 jaar en ouder sterk is gestegen. .
Senioren hebben ook steeds vaker te maken met digitale inbraken en
andere online criminaliteit. In absolute aantallen is het nog de kleinste
groep, maar bij ouderen van 75 jaar en ouder werd wel een
significante groei van cybercrime geconstateerd. Tussen 2012 en
2017 steeg het aantal gevallen van cybercrime bij 75-plussers met
52%, terwijl dit in alle andere leeftijdscategorieën stabiel bleef of zelfs
daalde. Info: https://www.zusterjansen.nl/nieuws/senioren-vakerslachtoffer-inbraak-en-cybercrime/

Modeshow
De laatste modeshow die zo succesvol en onder veel belangstelling
werd georganiseerd krijgt onder hetzelfde concept op 23 september
bij Dientje een vervolg, inloop vanaf 14.00uur. Info; Thera van
Zeeland----------------------------------------------------------------------8

Rectificatie
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering werden vier trouwe
leden extra gefêteerd voor hun 25 -jarig lidmaatschap. De namen
stonden echter onjuist in het Nieuwsbulletin vermeld. Het zijn mevr.
Cornelissen, Berkers, Rijsouw en v.d. Ven. Onze excuses.

Museum-Plus busreis
Ook dit jaar is onze vereniging ingeloot
voor een gratis museumuitstapje, deze
keer naar het Nederlands Openlucht
Museum. Vertrek is op woensdag 2
oktober om 9.00 uur bij cultuurhuis De Eendracht
Wie komt voor dit reisje in aanmerking???
* Leden vanaf 70 jaar
* In totaal kunnen 45 personen mee.
* waarvan 16 met een rollator (max)
* 2 personen met een opvouwbare rolstoel
* Men moet redelijk goed kunnen lopen
* De reis is gratis maar de lunch kost 12.50 euro p.p., het is verboden
om zelfgemaakte broodjes of drinken mee naar het restaurant te
nemen.
* Aanmelden vanaf woensdag 14 augustus van 10.00 tot 12.00
uur bij het Steunpunt. Indien u gebruik wilt maken van de lunch
dient u deze bij de aanmelding betalen (12.50).
Wij hanteren vol=vol en wie het eerst komt, het eerst……
Laat dit buitenkansje niet voorbijgaan!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------9

BUSREIS BEIERSE WOUD 21 t/m 28 juni 2019
De groep van 43 personen vertrok wat later. Een belangrijk tasje dat
nog thuis lag moest opgehaald worden.
Om 20.20 uur arriveerden we bij ons hotel: Hohenauer Hof waar nog
een warme maaltijd geserveerd werd. Onze prima kamers bevonden
zich in 2 verschillende gebouwen. Na een uitgebreid ontbijtbuffet
vertrokken we de tweede dag om 9.30 uur voor een lange busrit door
een prachtig gebied met een tussenstop in Zwiesel en een bezoek
aan de Joska glasfabriek. Na de lunch een rondleiding door een
enthousiaste gids die ons veel vertelde over glas en glasblazen en
ook heel bijzondere dingen liet zien. Het diner was in buffetvorm
(koud en warm). Daarna bingo. Deze keer aan de hand van verhalen
dus het was extra goed opletten. De derde dag gingen we naar
Passau voor o.a. een boottocht over de Donau. Daarna een
jubileumviering in de Dom met prachtig orgelspel en een uitvoering
van de Krönungsmesse door een gemengd koor met orkest. We
werden gezegend door een jonge, knappe bisschop, maar een uur
later kwam de zegen wel heel royaal van boven. Het regenwater
stroomde gewoon door de straten. 's Middags bezochten we de
kloosterbrouwerij in Aldersbach. Onze gids wist heel veel te vertellen.
Natuurlijk moest het beeld van “Koningin Bavaria” (Bavaria is de
Duitse naam voor Beieren) op de foto.
De volgende dag naar München. Daar werd de groep gesplitst. Een
heel goed Nederlandssprekende gids liet ons in 2 uur heel veel van
de prachtige, maar heel warme stad zien. Het klokkenspel van het
stadhuis trok enorm veel bekijks. De stad met nu 1 ½ miljoen
inwoners werd tijdens de tweede wereldoorlog voor 80% platgegooid.
Op dag vijf stond een tocht door het Beierse Woud en naar de
Grosze Arber op de agenda. Daar gingen we met een gondel tot een
hoogte van 1450 meter...Op de zesde dag deden we de stad
Regensburg aan. Daags voor vertrek vertrokken we naar Straubing
een stad met een heel gezellig centrum en enkele mooie gebouwen.
De terugreis werd in Soerendonk onderroken met een afscheidsdiner.
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Deze reis kreeg de bijnaam: TASJESREIS. Maar liefst 7 keer ging
het mis met een tas. Binnenkort zijn foto's en een uitgebreid verslag
van de reis te zien op de website KBO gemert .
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwikkelingen Nazareth
De Stichting Nazareth heeft groen licht gekregen voor de officiële
start van de verbouwing refter/ kapel. In november kunnen de
verbouwingen beginnen zodat ons nieuwe thuishonk steeds dichterbij
komt. Eind dit jaar moeten we verhuizen wegens verbouwing in de
Ruijschenbergh. Tot we daadwerkelijk op onze nieuwe plek terecht
kunnen hebben we een tijdelijke ruimte in de Boelthiek gevonden aan
het Gerardusplein.
-----------------------------------------------------------------------------------------Identiteit & Zingeving
Op donderdag 24 oktober organiseert KBO-Brabant in Erp een lezing
over identiteit en zingeving. Een interessante bijeenkomst waar de
inhoud van leven en hoe verder te gaan met verlies wordt besproken.
Geïnteresseerden kunnen zich bij het Steunpunt aanmelden
---------------------------------------------------------------------------------------11

Koopkrachtdaling gepensioneerden oneerlijk
In de afgelopen jaren zijn veel gepensioneerden er in koopkracht op
achteruit gegaan. Dat blijkt uit een analyse van het CBS “De
koopkrachtstijging is niet gelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen. In
de uitwerking van het pensioenakkoord moet daar iets aan gedaan
worden!”
De koopkracht in Nederland is na de crisisjaren 2009-2014 goed
hersteld. Gemiddeld genomen hebben Nederlanders in 2017 5%
meer koopkracht dan in 2008. Maar dit geldt duidelijk niet voor
gepensioneerden. Die zitten gemiddeld genomen juist op 5% minder
koopkracht ten opzichte van 2008. De helft van alle gepensioneerden
had in 2017 bijna 12 procent koopkracht ingeleverd in vergelijking
met 2008. Dat komt vooral door uitblijvende pensioenindexatie. Die
strenge rekenregels hebben de koopkrachtstijging van
gepensioneerden duidelijk ‘op slot’ gezet. “Veel senioren voelen de
pijn van de koopkrachtdaling. Ook omdat je weinig mogelijkheden
hebt als gepensioneerde om je financiële situatie te verbeteren. Jaar
op jaar inleveren betekent dat je steeds meer moet laten. Eerst nog
de leuke dingen, maar tegenwoordig horen we steeds meer verhalen
over zorgmijding en schulden. Forse koopkrachtdaling is er voor
gepensioneerden met een gemiddeld aanvullend pensioen (ongeveer
€10.000 per jaar). KBO-PCOB maakt zich zorgen over Jan Modaal
senior. “We zien dat door stapeling van kosten – denk aan de zorg,
de huur, de boodschappen – de lasten almaar verder oplopen.”
Individueel kan de koopkrachtdaling nog slechter uitpakken.
Uit onderzoek in opdracht van onder meer KBO-PCOB weten we dat
één op de zes senioren het risico loopt huurtoeslag mis te lopen
terwijl zij daar wel recht op hebben. Wat moet er gedaan worden?
“Met de uitwerking van het pensioenakkoord is er een uitgelezen
kans om te kiezen voor een eerlijke verdeling. De gepensioneerden
hebben nu lang genoeg de klappen opgevangen. Het herstel van de
economie mogen ze nu eindelijk ook in de portemonnee gaan voelen.
Indexatie van de pensioenen is daarvoor een belangrijke eerste stap.
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Steviger vangnet voor werkloze ouderen
Het kabinet heeft besloten om de
Wet inkomensvoorziening oudere
werklozen (IOW) te verlengen.
Hiermee blijft een belangrijk
vangnet in stand om oudere
werklozen te beschermen tegen
afglijden naar armoede. Een
lobbysucces waar KB en PCOB
lang voor heeft gepleit

Vlak voor het zomerreces werd bekend dat de Wet
inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd.
Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak blijven maken op zo’n
IOW-uitkering.Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt staan
nog steeds veel vijftigers en zestigers aan de kant.De IOW biedt een
tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGAuitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOWuitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze
vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Dit
hoeft niet bij een IOW-uitkering. Het recht op een IOW-uitkering loopt
totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. De Tweede Kamer zette, mede
aangespoord door KBO en PCOB, nog een stap verder. Als resultaat
van een toezegging aan het Kamerlid Chris Stoffer (SGP) groeit de
toetredingsleeftijd voor de IOW niet mee met de stijgende
pensioenleeftijd.

In de zomermaanden zijn er in het huiskamer
café Ruis geen quiltactiviteiten. De tweede
vrijdag van september worden die weer hervat
!!!!!........................................................................................
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Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is geworden met ingang
van 1 juli 2019? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie
gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW iets omhoog.
De hoogte van de AOW per 1 juli 2019 hangt af van verschillende
factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of
samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner
ook AOW krijgt.
Alleenstaand: Nettobedrag met heffingskorting: € 1.158,22
(zonder: € 928,72). Het vakantiegeld is € 69,97 bruto per maand en
wordt in mei uitbetaald.
Getrouwd of samenwonend: beiden AOW: Nettobedrag met
heffingskorting: € 795,69 (zonder: € 637,94) Het vakantiegeld
bedraagt €49,98 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW,
u krijgt geen toeslag
Nettobedrag met heffingskorting: € 795,69 (zonder: € 637,94)
Het vakantiegeld is €49,98 bruto per maand en wordt in mei
uitgekeerd.
4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW,
u krijgt volledige toeslag:
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.494,91 (zonder: € 1.256,25)
Het vakantiegeld is €99,96 bruto per maand en wordt in mei
uitbetaald.
5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW,
toeslag is 10% verlaagd
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.432,97 (zonder: € 1.194,31)
Het vakantiegeld bedraagt €94,96 bruto per maand en wordt in mei
uitgekeerd.
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Volgens een onderzoek van het Nationaal Instituut
Budgetvoorlichting (Nibud) hebben steeds meer
middeninkomens moeite om rond te komen. Ook veel ouderen
worstelen aan het eind van de maand.
Het Nibud maakt zich met name zorgen om huurders omdat de
huurprijzen sterk zijn gestegen. Juist bij huurders is er niet of
nauwelijks ruimte om te sparen. Koophuizen zijn sterk in waarde
gestegen, terwijl de hypotheekrente juist gedaald is. Daardoor wonen
kopers nu vaak veel goedkoper dan huurders. Die kloof wordt groter,
omdat huurders niet zomaar kunnen verhuizen naar een voordeliger
alternatief.
Ook bij ouderen wordt de druk steeds hoger, schrijft de Telegraaf.
De vaste lasten blijven stijgen, terwijl de pensioenen al jaren net
meer meegroeien met de inflatie. Juist ouderen leveren daarom aan
koopkracht veel in.
Training ambassadeur brandveiligheid voor vrijwilligers
Bij voldoende deelname start de brandweer binnenkort weer een
training Ambassadeur Brandveilig. Op het kantoor van de KBOBrabant in Den Bosch worden op twee maandagen van 10.00 -12.00
uur de lessen gegeven; 12 aug. en 2 september. Hebt u
belangstelling meldt u zich dan bij Het Steunpunt aan. Twee van
onze bestuursleden zijn reeds aangemeld.
Lobby succesvol bij vaccinaties voor senioren
Senioren worden beter beschermd tegen ziekten. Tegen
pneumokokken worden vanaf 2020 vaccinaties aangeboden. Ook
adviseert de Gezondheidsraad nu om ouderen tegen gordelroos te
vaccineren. “In de afgelopen maanden heeft KBO-PCOB sterk
gelobbyd voor het vaccineren van 60-plussers. Met resultaat.
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Nieuwe leden:
* Mevrouw J. van der Linde., Potgieterstraat 16
* De heer D. Manurat, Krengelhoek 4
* Mevrouw J. Heesakkers-van den Boom, Indiëplantsoen 56
* De heer A. van den Elsen en mevrouw I. van den Elsen-Slits,
Elisabethplaats 46
* De heer F. van der Aa en mevrouw J. van der Aa-Geerts,
Groeskuilenstraat 49
* De heer T. van de Weijer, De Kieboom 13
* De heer A. van Griensven, Horst 79

†

Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:

* De heer A. van de Kerkhof, Staringstraat 18, overlen op 02-06-2019
* De heer L. Bekkers, Binderseind 46, overleden op 02-06-2019
* De heer G. van Dooren, Mgr. Hilhorststraat 21, overleden op 19-062019
* De heer P. Jansen, Vlasakker 6, overleden op 25-06-2019
* De heer A. Penninx, Nieuwstraat 28A, overleden op 02-07-2019
* Mevrouw T van den Broek-Berents, Peperbus 20, overleden op 1407-2019

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies
Voor de volgende editie in september
2019 dient u copy in te leveren
uiterlijk vóór woensdag 28 augustus
2019, ter eigen controle met
leesbevestiging
.
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden
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