Woord van de voorzitter
JAN 2019
Ik hoop dat jullie allemaal goed de
feestdagen zijn doorgekomen. ‘Goed
doorgekomen zijn’ kan overigens voor
iedereen een andere betekenis hebben. De
een zegt dat met de achtergrond van
gezelligheid met familie, vrienden en of
kennissen en lekker genieten van de sfeer
en het lekkere eten waarbij positief vooruit wordt geblikt naar 2019.
De ander zegt dat met een zucht van verlichting. Eindelijk voorbij die
feestdagen in eenzaamheid waarbij eigenlijk te veel tijd is om te
mijmeren over die goeie oude tijd en waarbij ook niet altijd positief
naar de toekomst wordt gekeken.
Toch hopen wij dat onze seniorenvereniging KBO Gemert toch een
beetje bijgedragen heeft aan de kerstsfeer en het gevoel van
onderlinge saamhorigheid. Ook onze eigen KBO-kerstviering op 19
december, weer bij Dientje mocht er zijn. Het bestuur en de vele
vrijwilligers hebben in de periode tussen kerst en Oud en Nieuw weer
hun batterij opgeladen en staan te trappelen om er voor jullie weer
een geweldig KBO- jaar van te maken.
Een jaar dat weer bol staat van verrassende evenementen en
activiteiten om het ‘ONS- gevoel’ verder aan te wakkeren. Van
individuele en collectieve belangenbehartigers, vrijwilligers van de
bezoekgroepen, cliëntondersteuners WMO, redactie maandblaadje,
beheerder website, facebook, de bezorgers en ga zo maar door.
Kortom, het hele KBO- team is er weer klaar voor, heeft er zin in en
de mouwen alvast opgestroopt. Ik prijs mij in ieder geval gelukkig om
voorzitter te mogen zijn van zo’n fantastische club van inmiddels ruim
1250 leden.
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Een project om armoede te onderkennen bij ouderen en er ook
daadwerkelijk iets mee te doen gaat wellicht in het voorjaar van 2019
van start samen met Seniorenraad Gemert-Bakel, Zorg Cooperatie
Gemert en andere organisaties. U gaat er de komende tijd
ongetwijfeld meer over horen. Belangrijk is ook dat we een goed
overleg hebben met het gemeentebestuur op de diverse terreinen
welke in het belang zijn voor ouderen. Thema’s die daarbij aan de
orde komen zijn zorg, welzijn, arbeid, inkomen, onderwijs,
gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, maar ook andere
(sub)domeinen als huisvesting en infrastructuur zover dit het sociaal
domein raakt. Bekend is dat ondanks de financiële positie van de
gemeente Gemert-Bakel toch gezocht blijft worden om maatwerk
voor de ouderen te leveren.
Een belangrijk aspect is verder de inkomenspositie van ouderen. De
AOW, de oudedagsvoorziening van de overheid, en het pensioen,
oftewel “bedrijfspensioen”, staan onder druk. KBO Brabant
ondersteunt de actie red ons pensioenstelsel. Kijk hiervoor
naar www.red-ons-pensioenstelsel.nl.
Het is ook de moeite waard te kijken op de website van de KBO
Brabant, www.kbobrabant.nl. Welke overigens op 8 december 2018
naar aanleiding van het succesvolle congres in Den Bosch bij het 70
jarig bestaan is gelanceerd met veel informatie over de vereniging.
Naast de collectieve belangenbehartiging vormt de individuele
belangenbehartiging natuurlijk ook een kerntaak van
seniorenvereniging KBO- Gemert.
‘Naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn’ geeft onze KBO dat
kenmerkend sociale en warm gezicht waarmee wij inhoud aan het
ONS –gevoel geven. We doen dat al ruim 65 jaar in de gemeenschap
van Gemert. Het maakt dat we zijn wie we zijn: een gerespecteerde
en gewaardeerde partner in Gemert die mede bijdraagt aan het sterk
sociaal karakter van onze gemeente. Ik wens iedereen weer veel
leesplezier bij deze eerste uitgave in 2019 met het nodige nieuws.
Frans Francissen, voorzitter.
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* 8 januari Alzheimercafé in de
Eendracht
* 9 januari dansmiddag bij Dientje
* 16 januari senioren Expo in
Veldhoven
* 29 jan presentatie reizen 2019 bij Dientje 19.30 uur.
* 6 februari dansmiddag bij Dientje
* 13 Maart dansmiddag bij Dientje
* 19 maart themamiddag ‘gezond bewegen ‘bij Dientje
aanvang 14.00 uur
* 1 april Modeshow bij Dientje aanvang 14.00 uur
* 10 april dansmiddag bij Dientje
* 10 april bezoek oorlogsmuseum Overloon
* 16 april dagreis
* 17 april bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 18 april algemene ledenvergadering
* 8 mei dansmiddag bij Dientje
* 23 mei Vlindersafari. Aanmelden Steunpunt
* 1 juni Meifeesten met muziek van Melodie
* 5 juni dansmiddag bij Dientje
* 21 – 28 juni meerdaagse reis
* 10 juli dansmiddag bij Dientje
* 7 aug. dansmiddag bij Dientje
* 15 aug. Bedevaart naar Handel
* 4 sept. dansmiddag bij Dientje
* 1 okt. Dag van de ouderen.
* 9 okt. dansmiddag bij Dientje
* 15 okt. dagreis
* 6 nov. dansmiddag bij Dientje
* 14 dec. dansmiddag bij Dientje
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 19 dec. kerstviering bij Dientje vanaf 14.00 uur.
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* Elke maandagmorgen om 10 uur ‘Koffie Met’. `s middags
wandelen ‘Stap voor Stap’ locatie speeltuin De Wieken.
Valeriusstraat.
Oproep uitbreiding ziekenbezoekgroep.
De ziekbezoekgroep heeft dringend
behoefte aan enthousiaste vrijwilligers
die het team willen versterken. Opgave
en info bij het Steunpunt of Thera van
Zeeland.
----------------------------------------------------Senioren Expo in Veldhoven
De busreis op woensdag 16 januari 2019 is wegens gebrek aan
belangstelling geannuleerd. Wel kunt u op eigen gelegenheid
gaan.
Op 10 april 2019 staat een bezoek aan het oorlogsmuseum in
Overloon op het programma. Dit dag vullend arrangement kost
inclusief busreis 37,50 euro. Daarin is inbegrepen, koffie, lunch,
entree en busreis. U kunt zich alvast aanmelden.
Toneelvrijwilligers gevraagd
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt in het najaar het
toneelproject ‘Brabant Remembers’ georganiseerd “. Mits onze
vereniging initiatiefnemers heeft die hieraan willen meewerken
kunnen we ons daarvoor aanmelden. Voor het project is een
budget. Wie heeft interesse??? Aanmelden bij het Steunpunt.
Contact: Koos Beenen tel.0492 775908.
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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.

Bericht van de reiscommissie SVG
De reiscommissie wil u allen een bijzonder goed, vreugdevol
maar in het bijzonder een gezond 2019 wensen!
Ook dit jaar kunnen wij u melden dat er weer 2 dagreizen (16
april-15 okt.) en 1 meerdaagse reis (21-28 juni) gepland staan!
Onder het genot van een kopje koffie/thee zullen de dagtochten
uitgebreid worden besproken en de 8-daagse reis zal worden
verzorgd door reisorganisatie EffeWeg. U bent van harte
welkom.
Presentatie: dinsdag 29 januari 2019
bij DIENTJE 19:30 uur
De reiscommissie Joep, Marjo en Paul

Seniorenmarkt in Gemert??
Het bestuur overweegt om in het
najaar (september) in Gemert een
seniorenmarkt te organiseren. Als
locatie wordt gedacht aan het
kasteel. Tips daarover zijn van harte
welkom. Denkt u daarin een rol te kunnen spelen?
Mail de redactie of meldt u aan bij het Steunpunt of neem
contact op met Koos Beenen, tel. 0492 775908
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Nieuwe
cursussen
In januari 2019 start bij SeniorWeb- Gemert een nieuwe
cursus Windows 10 beginners.
De cursus is bedoeld voor mensen die nog geen of weinig
ervaring hebben met Windows 10 en daar het nodige bij willen
leren. De cursisten krijgen gedurende de cursus tekst en uitleg
over de meest gebruikte onderdelen die in Windows 10
mogelijk zijn. Ook kunnen ze tussendoor per mail vragen
stellen, of tijdens de lessen.
Onder meer komen aan de orde:
• De Windows 10 met belangrijkste instellingen en
knoppen.
• Het maken van mailadres.
• E-mailen versturen en ontvangen en opslaan.
• Het gebruik van de webcamera op de laptop.
• Veel gebruikte, of handige apps en tips.
• Dezelfde functies, die je ook kunt gebruiken op de
tablet en smartphone.
• Cursus smartphone start 10 januari.
De cursus kost € 48,00 excl. boeken voor zes lessen inclusief
het gebruik van een tablet en koffie.
Ieder cursist die nog geen lid is van SeniorWeb kan gratis lid
worden tot eind 2019
De duur van de lessen zijn 8 avondlessen
De lessen zijn in januari t/m mei telkens van (18.45 uur tot 21.
15 uur.) bij minimaal 5 opgaven.
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Op 22 januari 2019 start een nieuwe cursus met de
Samsung tablet.
De cursus is bedoeld voor mensen die nog geen of weinig
ervaring hebben met tablets en daar het nodige bij willen leren.
De cursisten krijgen gedurende de cursus een tablet in
bruikleen waarmee ze thuis kunnen oefenen en opgaven
maken welke de cursusleider per mail stuurt.
Ook kunnen ze tussendoor per mail vragen stellen.
Onder meer komen aan de orde:
•
•
•
•
•
•

De tablet met belangrijkste instellingen en knoppen.
E-mailen met de tablet.
Zoeken, laden en gebruiken van apps.
Het gebruik van de camera.
Veel gebruikte en/of handige apps.
Dezelfde functies, maar dan op de Samsung
smartphone.

De cursus kost €36,00 voor zes lessen inclusief het gebruik van
een tablet en koffie.
De lessen zijn op 22 jan, 29 jan, 5 feb, 12 feb, 19 feb en 26 feb
telkens van (18.45 uur tot 21. 15 uur.)
Plaats: Julianastraat 2
5421 DB Gemert
Aanmelden kan bij dhr. Jan Hendriks tel 0628540802 of
email seniorwebgemert@gmail.com
Of tijdens de openingstijden steunpunt SVGB-KBO
maandag t/m vrijdag 10 tot 12 uur.
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Onveilige webwinkels herkennen is lastig voor veel
senioren
Ruim veertig procent van de senioren die online winkelen vindt
het lastig om te herkennen of een webwinkel wel veilig is, zo
blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna duizend
senioren. Ouderen zijn dan ook vrij voorzichtig. Ze letten op
meerdere zaken om te bepalen of een webwinkel wel
betrouwbaar of veilig is, waarbij vooral wordt gekeken naar de
bekendheid van de winkel of het merk (65%).
Om mensen te helpen veilig(er) online te winkelen zijn
op Seniorweb.nl veel handige tips te vinden over
bijvoorbeeld het herkennen van onveilige webwinkels.
--------------------------------------------------------------------------------Nationaal Ouderenfonds afdeling Gemert.
Landelijke Breicampagne.
Beste breisters,
Hartelijk dank voor al die jaren dat we met vol enthousiasme en met
inzet hebben mogen samenwerken voor het Nationaal
Ouderenfonds.
Geweldig dat onze dames van onze afdeling in Gemert weer zoveel
mutsjes voor Innocent Drinks mochten breien.
Ze breiden in het afgelopen jaar maar liefst 3.920 mutsjes voor het
Nationaal Ouderenfonds. Daarbij is het zo dat Innocent Drinks ervoor
heeft gekozen om het bedrag dat zij doneren aan het Ouderenfonds
te besteden aan stranduitjes en de Boodschappen Plusbus en
aan de Landelijke Kerstdiners bij de Valkrestaurants in Nederland.
Gezelligheid en samenzijn is van groot belang voor onze inwoners en
zeker tijdens de kerstdagen mag dit niet ontbreken.
Met de beste wensen voor 2019, Martin Gerrits coördinator Gemert.
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Vlindersafari
Op 23 mei staat een vlindersafari in de kassen
aan de Lodderdijk op het programma. Dit is een
bijzonder leerzaam en uiterst interessant
bezoek. Naast deskundige uitleg met rondleiding
maken we gebruik van het Morpho arrangement,
dat bevat een lunch met koffie-thee-soep belegde broodjes en
een stukje fruit. Kosten 16.95. De groep moet minimaal 10
personen groot zijn. .Aanvang 14.00 uur
U kunt zich alvast aanmelden bij het Steunpunt
------------------------------------------------------------------------------------

Het testament
In het testament bepaalt u wat er met uw bezittingen moet
gebeuren als u overlijdt.
Een testament op maken is niet verplicht. In een aantal
situaties is een testament wel sterk aan te raden. Als u overlijdt
en u heeft geen testament, dan wordt uw nalatenschap volgens
het wettelijk erfrecht verdeeld. Het wettelijk erfrecht kent vier
groepen erfgenamen, in deze volgorde: Echtgenoot of wettelijk
geregistreerd partner, en de kinderen; Ouders, broers en
zussen; Groot- en Overgrootouders. Een testament is alleen
rechtsgeldig als het bij de notaris is opgesteld. Dat kan in vele
varianten, laat u goed adviseren welke het best bij u past.
De notaristarieven zijn verschillend. Online vindt u veel sites
waarop u deze tarieven kunt vergelijken. Let wel op: de
vermelde tarieven gelden voor standaardsituaties.
Het is dan ook verstandig om de notaris eerst een offerte te
laten maken voor het opstellen van uw testament. Zo weet u
van tevoren waar u aan toe bent.
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Einde regeling CVV
De gemeenteraad heeft besloten
om deze regeling met ingang van
1 januari 2019 te beëindigen. Om
u tegemoet te komen, geldt voor u
een overgangsperiode. Dat
betekent dat u tot uiterlijk 1 juli
2019 nog gebruik kunt maken van
Mobitax. Daarna vervalt uw taxipas.
Wat betekent dit voor u?
Tegen het einde van de regeling kunt u geen bezwaar maken.
Als het in uw situatie niet lukt om voor 1 juli 2019 een andere
passende oplossing voor uw vervoersbehoefte te vinden, dan
kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner uit uw
buurt. De contactgegevens van de dorpsondersteuners staan
op onze website onder Hulp en ondersteuning - Aanspreekpunt
in de buurt. Daarnaast publiceren we het overzicht met alle
dorpsondersteuners regelmatig in de gemeenterubriek van het
Gemerts Nieuwsblad.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw
Brigitte van Bladel. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder
vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons
algemene nummer (0492) 378 500.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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Aanslag koopkracht
door lokale belastingen
Alarmerende berichten naar aanleiding van een onderzoek van
Vereniging Eigen Huis. De aanslag onroerendezaakbelasting
zal komend jaar met gemiddeld 2,2 procent stijgen.
In Gemert-Bakel met liefst 6 %. Terwijl een aantal jaren de
gemeente de belasting ook al bijna verdubbelde, ver boven het
landelijk gemiddelde. Destijds was het antwoord van de politiek
dat de komende jaren die belasting weer zou dalen. Daar is
niets van terechtgekomen, amper een paar procent, maar die
komt er nu weer dik bovenop. Dit is absoluut een aanslag op de
koopkracht en zeker voor gepensioneerden met een laag
inkomen. Gemeenten mogen echter zelf bepalen welk tarief zij
hanteren voor de onroerendezaakbelasting (OZB).
Dat kan dus een dubbel nadeel opleveren. De lasten stijgen al
door een hogere waarde en de gemeente kan daar nog via een
hoger tarief een schepje bovenop doen
Input voor debat over een toekomstbestendige
ouderenzorg
Op maandag 17 december debatteerde de Tweede
Kamercommissie VWS over de initiatiefnota ‘Lachend tachtig.
Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.’ KBO-PCOB heeft
grote waardering voor de voorstellen om de ouderenzorg beter
en meer toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om
uiteenlopende kwaliteitsaspecten die zijn geformuleerd vanuit
het perspectief van senioren, zoals: kennis van medisch
specialisten over de ouder wordende mens, goede afstemming
van behandeling en onderzoeken, goede nazorg na ontslag uit
het ziekenhuis.
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Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer stelt
prioriteiten
In het Maatschappelijk Overleg
Betalingsverkeer (MOB) overlegt
KBO-PCOB samen met andere
consumenten- en
belangenorganisaties met De
Nederlandse Bank over
bankzaken en voorlichting.
Omdat er het komend jaar grote wijzigingen op stapel staan,
zijn er een aantal prioriteiten gesteld. Een belangrijke
verandering is dat banken voortaan verplicht zijn om toegang te
geven tot betaalrekeningen aan aanbieders van nieuwe
betaaldiensten in Nederland die geen bank zijn. Voorwaarde is
wel dat de klant daarvoor toestemming geeft.
Een tweede grote verandering is dat mobiele en
internetbetalingen vanaf begin 2019 direct verwerkt gaan
worden (zogenoemde instant payments).
Voor KBO-PCOB is het belangrijk dat de veranderingen
senioren voordeel opleveren en dat de voorlichting zorgvuldig
gebeurt. Het is belangrijk dat contant geld als betaalmiddel blijft
functioneren aan de kassa, en dat het voor iedereen goed
mogelijk blijft om contant geld op te nemen.
-----------------------------------------------------------------------.
Onlangs is de nieuwe website van KBO-Brabant gelanceerd.
De website geeft duidelijke en bondige informatie. Ook werd in
december het 70-jarig bestaan van de KBO gevierd.
Meer info: www.kbo-brabant.nl
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Op dinsdag 8 januari 2019 met het thema: Wat regel je bij
de notaris?
Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar
te maken. Als u dementie hebt, kunt u op een bepaald moment
uw belangen niet meer zelf behartigen. Welke rechten hebt u
dan? Wie behartigt uw belangen? En welke rechten hebben uw
vertegenwoordigers? Het is belangrijk om uw wensen vast te
leggen en zaken tijdig te regelen. Maar ook de juridische
bescherming van iemand met dementie is belangrijk, namelijk
de rechtsbescherming. Want soms moeten familieleden extra
maatregelen treffen om de zaken goed te kunnen regelen.
De zaal in cultuurhuis de Eendracht, St. Annastraat 60 in
Gemert is open vanaf 19.00 tot 21.30 uur. Het programma start
om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De toegang en het eerste
kopje koffie zijn gratis, voor de overige consumpties wordt een
bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met Wilma van Grinsven, tel. 06-40944887,
wilma.vangrinsven@levgroep.nl of Henrie Bouwmans, 0611518194, hbouwmans@vierbinden.nl.
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AOW - Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is vanaf 1
januari 2019? In de meeste gevallen gaat de AOW iets
omhoog.

De hoogte van de AOW per 1 januari 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.
Hieronder vindt u een paar voorbeelden van de meest
voorkomende situaties en bijbehorende AOW-bedragen,
Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt
en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen
hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins
verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.
Alleenstaand,
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.146,51 (zonder:
€ 918,76) Het vakantiegeld is € 72,44 bruto per maand en
wordt in mei uitbetaald.
2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW
Nettobedrag met heffingskorting: € 787,45 (zonder: €
631,37). Het vakantiegeld bedraagt €51,75 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: € 787,45 (zonder: €
631,37) Het vakantiegeld is €51,75 bruto per maand en wordt
in mei uitgekeerd.
4. Getrouwd of samenwonend: hier gelden een paar
varianten, tips en uitgebreide informatie vindt u op de
website van geld en recht, te vinden via google.
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Chocolade workshop
De workshop bij de Verleiding
op 12 december is geslaagd
te noemen.
Negen deelnemers lieten zich
door leermeester Wilco de vaardigheden voor het maken van
heerlijke bonbons uitleggen. Na afloop mochten de deelnemers
hun eigen gemaakte lekkernijen mee naar huis nemen. Wellicht
voor herhaling vatbaar.
Adviesgroep sociaal domein
Op 6 december 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden door
de adviesgroep sociaal domein samen met Goed Wonen n.a.v.
de eerste raadpleging van het Inwonerspanel wat heeft plaats
gevonden met als thema: Algemene beleving en de
informatievoorziening wat betreft de ondersteuning en zorg in
onze gemeente.
Een opvallende uitkomst uit deze raadpleging is dat van de
mensen die zich zorgen maken, bijna de helft van de mensen
dat doet over wonen. De doorstroom van huizen is gering, die
is namelijk minder dan 10%. Gemiddeld staan mensen 3,5 jaar
ingeschreven voordat zij een woning krijgen. Alle grond die
Goed Wonen heeft toegewezen gekregen vanuit de gemeente
om te bebouwen zijn vol. Goed Wonen heeft uitgebreid verteld
over hun aanpak, waarbij overleg en communicatie met de
betrokkenen hoog in het vaandel staat. Goed Wonen doet de
oproep naar iedereen om aan te geven als er zorgen zijn. Bel
Goed Wonen en maak een afspraak. Deel je zorgen. Goed
Wonen zegt dat zij graag in gesprek gaat.
15

Nieuwe leden:
* Mevrouw H. Hurkmans-van de Weijer, Varelaar 11, Handel,
* De heer H. Mickers en mevrouw A.Mickers-van Eijk,
Kerkstraat 26
* De heer M. Lauwers, Dr. Schaepmanstraat 45
* Mevrouw C. Hunnekens, Diederikstraat 5A,

† Van onderstaande leden nemen we helaas afscheid:
* Mevrouw H. Adriaans-Vermeulen, Prinses Beatrixplantsoen 6,
overleden op 6-12-2018
* Mevrouw G. Hunnekens-Heuts, Nieuwe Biezen 6, overleden
op 17-12-2018
* Mevrouw H. van der Burgt, Elisabethplaats 20, overleden op
25-12-2018
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies

Voor de volgende editie in
januari 2019 dient u copy in te
leveren uiterlijk vóór woensdag
2 januari 2018, ter eigen
controle met leesbevestiging.
Artikeltjes nooit langer dan 250 woorden
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