Woord van de voorzitter
Je kunt voortdurend wel naar voren kijken,
om te zien wat er aan komt. Maar het blijf
ook belangrijk om af en toe achterom te
kijken om te zien waar we vandaan komen.
Want wat is er veel veranderd in het denken
over schulden! Schulden zijn bespreekbaar
geworden en mensen met schulden kregen
een gezicht. Bijvoorbeeld in de serie
Schuldig. Daarin kon u zich enerzijds
verbazen over de keuze die ze maakten, bijvoorbeeld dure
sportschoenen, en anderzijds kon zien hoe uitzichtloos een
schuldenpositie kan zijn. En gaandeweg is het veel maatschappelijk
geaccepteerder geworden om over schulden te praten. We zijn veel
genuanceerder en praktischer gaan denken over schulden, en
daarmee over schuldhulpverlening. Het praktisch denken over
schulden betekent niet dat er al op veel plekken cliëntgerichter
gewerkt wordt. En om die slag te maken is kennis van (financieel)
gedrag van mensen essentieel. Tijdens het onlangs gehouden
congres Armoede en Schulden doorgrond liet men dat weer eens
zien in een workshop. Men vertelde daarin dat er een cliënt werd
begeleid die op een gemeentelijke website in 11 (!) stappen
uiteindelijk bij de juiste hulp uitkwam. Vergelijk dat eens met Bol.com,
waar je in drie stappen je aankoop doet. Natuurlijk is het kopen van
een artikel op Bol.com niet hetzelfde als het zoeken en vinden van
hulp. Maar cliënten zijn dat soort dienstverlening wél gewend. Dus de
manier waarop bijvoorbeeld Bol.com u door uw koopproces loodst
kan u inspireren voor de eigen dienstverlening. Verder in dit
magazine extra aandacht voor de verhuizing van de
seniorenvereniging KBO Gemert naar de Boelthiek.
Vanaf 2 december heten wij jullie welkom in de Boelthiek aan het
Gerardusplein 1 te Gemert. De balie is mee verhuisd en opnieuw
opgebouwd evenals de diverse apparatuur welke in ons
steunpunt bij zorgboog Ruyschenbergh actief was.
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. In de nieuwe ruimte welke we huren van Goed Wonen zullen we
vermoedelijk u ten dienste staan tot eind 2020 wanneer hopelijk de
nieuwe ruimere accommodatie in plan Nazareth beschikbaar is
samen met Zorg coöperatie Gemert en Houvast Gemert en onze
seniorenvereniging KBO Gemert. Ook aandacht voor een terugblik
op een geslaagde themamiddag over het levenstestament door
notaris Ties van Gulick en aandacht voor een 100-jarige jubilaris
binnen onze vereniging. Ook de carnavalsvereniging de Laotbloeiers
heeft bij het verschijnen voor het komende carnaval een nieuwe vorst
gekozen en men hoopt er weer een mooi seizoen van te maken. Ook
een bezoekje aan onze nieuwe website met het nodige nieuws is een
aanrader. Kortom weer volop in de aandacht op weg naar een mooie
kerstviering en een goede jaarwisseling. Vanaf deze plek wil ik
iedereen dan ook een gezonde goede jaarwisseling toewensen met
een succesvol 2020 waarin we hopen dat talrijke plannen
gerealiseerd kunnen worden. Een helpende hand toesteken bij de
nodige activiteiten? Neem contact op met ons steunpunt ! Veel
leesplezier.
Frans Francissen, voorzitter…………………………………………….

Bericht van de reiscommissie,
Wij zijn alweer druk in de weer voor de meerdaagseen dagreizen in het jaar 2020. Er wordt dan ook met
regelmaat gevraagd wanneer dit is.
* Wij kunnen alvast melden dat de meerdaagse reis
van zaterdag 13 juni t/m zaterdag 20 juni is.
*Waarnaartoe is en blijft nog een verrassing
De informatieavond is gepland op 22 januari 2020.
In het volgende boekje komen er meer meldingen hieromtrent.
rest ons u, zeer fijne feestdagen te wensen ......
DE REISCOMMISSIE
JOEP, MARJO EN PAUL
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* 10 dec. Alzheimer café
* 11 dec. dansmiddag bij Dientje
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf
14.00 uur
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje met
sfeermuziek van Annelieke Merx

2020:
* 8 januari dansmiddag bij Dientje
* 14 -19 januari Senioren Expo Veldhoven
* 22 januari dansmiddag bij Dientje
* Info avond reizen bij Dientje
* 12 februari dansmiddag bij Dientje
* 11 maart dansmiddag bij Dientje
* 18 maart themamiddag bij Dientje project ‘Geldmaat
* 25 maart dansmiddag bij Dientje
* 8 april dansmiddag bij Dientje
* 22 april dansmiddag bij Dientje
* 13 mei dansmiddag bij Dientje’
* 14 mei ledenvergadering bij Dientje
* 23 mei Meifeesten bij Dientje met orkest ‘Melodie’
* 24 mei Passiespelen
* 27 mei dansmiddag bij Dientje
* 10 juni dansmiddag bij Dientje
* 24 juni dansmiddag bij Dientje
* 13 november ‘Effe Lekker Lachen’ bij `t Ridderhof inloop 19.00 uur
* 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.
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Tips brandveilig leven
Veel woningbranden ontstaan in de
keuken. Bijvoorbeeld als gevolg
van een vlam in de pan doordat de
pan te heet wordt of doorkookt.
ATTENTIE
* Gebruik een kookwekker.
* Blijf bij het fornuis tijdens het koken.
* Houd brandbare spullen, zoals pannenlappen, op afstand van het
fornuis.
Als de vlam toch in de pan slaat
* Schuif een passende deksel (van u af) over de pan zodat er geen
zuurstof meer bij kan.
* Zet het kooktoestel en afzuigkap uit.
* Laat de pan geruime tijd staan (niet mee lopen) om af te koelen.
Blus een vlam in de pan nooit met water, dit veroorzaakt een
grote steekvlam.
ROKEN is nog steeds een van de meest voorkomende
brandoorzaken. Rookt u in huis, gebruik dan veilige asbakken waar
uw sigaret in valt en waarin hij wordt gedoofd.
Leeg nooit een asbak in de prullenbak als de sigaret nog gloeit.
Voor de zekerheid kunt u de as vochtig maken voordat u de
asbak leegt.
KAARSEN, zet die in een stevige houder op een vlakke ondergrond
en niet dicht bij andere brandbare materialen zoals gordijnen.
Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar
materiaal.
Kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken.
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Enorme belangstelling voor levenstestament
Onder het motto “Wie geeft u vertrouwen’ organiseerde onze
vereniging onlangs een themamiddag over het levenstestament.
Notaris Ties van Gullick gaf aan de tjokvolle zaal bij Dientje een
bijzonder plezierige uitleg over de voordelen van een
levenstestament. Ook het normale testament kreeg aandacht.
Iedereen die belangstelling heeft kan geheel vrijblijvend en kosteloos
een gesprek aanvragen bij het notariskantoor. Er worden pas kosten
in rekening gebracht bij opdrachten; tel.0492 362121.
------------------------------------------------------------------------------------------De problemen rondom de lange
wachttijden bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
houden nog steeds aan.
Gedupeerde automobilisten kunnen
bij ons terecht voor snelle hulp.
Gedupeerden kunnen bellen met
Edith Mostert, op ons algemene
nummer 073 - 644 40 66. Zij is het best bereikbaar tussen 11.00 uur
en 16.00 uur. Houd het volgende bij de hand.
:De brief van het CBR (als u die tenminste al heeft ontvangen)
daarop staat een kenmerk dat wij kunnen gebruiken Uw BSNnummer, Uw (oude) rijbewijs. Leden kunnen tegen een voordelig
tarief (30.00 euro) door een erkend arts de keuring laten doen. Info
Steunpunt. Bent u nog geen lid? Dan is dit de unieke gelegenheid om
aan te sluiten.
Laatste nieuws: Verlopen rijbewijs?
Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een
verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen
die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk
bericht van het CBR.
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Dansmiddagen. Ook in 2020 gaan we door met

de dansmiddagen. Dj Annemarie staat dan ook
weer garant voor gezellige dansmuziek. We hebben
de data alvast op de agenda gezet, dus
dansliefhebbers noteren! .---------------------------------De nieuwe website van Seniorenvereniging
Gemert https://www.kbo-brabant.nl/kbo-gemert/ staat online. Deze
website is door Jack Schuurkes gemaakt van Seniorweb en samen
met de site van KBO Brabant en de koppeling aan onze
facebookpagina is het voor iedereen mogelijk om het actuele nieuws
te bekijken. Neem een kijkje,het ziet er geweldig uit.
-----------------------------------------------

Groot tekort openbare toiletten
Onlangs is onderzoek verricht onder de 50 grootste Nederlandse
gemeenten naar de meest toiletvriendelijke gemeente. Het toilettekort
is nog te groot ondanks een toename ten opzichte van 2018. Bij 189
gemeenten is er zelfs geen toiletbeleid (Gemert-Bakel). Bovendien
worden in veel winkels, horeca, supermarkten en
overheidsinstellingen mensen met hoge nood geweigerd. Dit als
gevolg dat mensen met blaas-en buikproblemen uit angst vaak de
deur niet uitgaan. Stress, schaamte en eenzaamheid kan met een
goed toiletbeleid voorkomen worden. Gemeente Meijerstad behoort
tot de 10 toilet vriendelijkste gemeenten van ons land.
Cursus smartphone en tablet
Bij voldoende deelnemers starten we weer met de
cursussen tablet, Windows 10 en smartphone. Het
komend jaar zijn die op onze tijdelijke locatie in de
Boeltiek aan het Gerardusplein. Info Jan Hendriks tel 0492 365897
-----------------------------------------------------------------------------------------6

Kerstviering op 19 december bij Dientje
met liveoptreden van Annelieke Merkx
Het belooft weer een gezellig samenzijn te
worden. De inloop is vanaf 13.30 uur.
Tijdens de middag komt pastor Stephan
Schevers aan het woord en is er
liveoptreden van Annelieke Merkx, de
koningin van het Brabantse levenslied.
Programma:
13.30 uur inloop in café Dientje
14.00 uur opening door onze voorzitter en
aandacht voor leden die ons afgelopen jaar
zijn ontvallen.
14.15 uur Pastor Stephan Schevers aan het woord.
14.30 uur optreden Annelieke Merkx
15.00 uur achtergrondmuziek
15.30 uur 2e optreden Annelieke Merkx
16.00 uur achtergrondmuziek
16.15 uur Kerstdis met muziek
17.30 – 18.00 uur Slotwoordje, einde Kerstviering

Kosten 12.50 euro per persoon, bij
voorkeur betalen via pin of gepast
geld bij het Steunpunt! Dat is
tijdelijk gevestigd in de Boelthiek
aan het Gerardusplein. Hou daar
rekening mee!!!!
---------------------------------------------7

Nederlanders kunnen voortaan op één online platform een
overzicht van hun schulden inzien. Op Schuldenwijzer.nl geven
gerechtsdeurwaarders een overzicht van alle beslagen die
bekend zijn.
Schuldenwijzer is een initiatief
van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
en de Stichting Netwerk
Gerechtsdeurwaarders (SNG).
Via het platform kunnen mensen
met schulden niet alleen inzicht
krijgen in hun eigen
schuldenlast, maar dit ook delen
met andere partijen zoals schuldhulpverleners. Daardoor kan hulp bij
schulden efficiënter verlopen.
DigiD
Inloggen op de website gaat op een veilige manier via Digid. Daarna
toont de website een overzicht van alle beslagen die door
gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon
en pensioen. Ook de beslagvrije voet (het vermogen waarop geen
belasting mag worden gelegd) wordt getoond.
Toekomst
Nog niet alle informatie is op de Schuldenwijzer terug te vinden.
Schulden bij de Belastingdienst, het CJIB en het UWV worden nog
niet meegenomen. Die komen er mogelijk volgend jaar bij.
Volgend jaar is in het overzicht ook te zien of deurwaarders een
vordering in behandeling hebben, dus nog voordat het beslag wordt
gelegd. Die functie moet verhogende incassokosten voorkomen.
8

De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen
makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW’ers
met geen of een klein aanvullend pensioen.
Het parlement heeft na een initiatief van partij 50 Plus de regering
opgeroepen te onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te
regelen. 50 PLUS klaagde eerder al dat mensen met schulden die
niet met pensioen zijn, eerder in aanmerking komen voor
kwijtschelding dan AOW’ers. De partij sprak over
leeftijdsdiscriminatie. Gemeenten mogen deels zelf bepalen of ze
gemeentelijke belastingen kwijtschelden
Buitenkansje voor senioren: maak nu gratis kennis met De
Ouderenlijn!
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis
tijdelijk abonnement aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn
kunnen senioren op een makkelijke manier met elkaar in contact
komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; fijne
telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en,
desgewenst, vriendschappen aangaan.
Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen
deelnemers gratis 250 belminuten per maand. Lidmaatschap van
KBO-Brabant is niet nodig om deel te mogen nemen. Op 15 februari
2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt deelname op. Natuurlijk is
het mogelijk om daarna het abonnement op eigen kosten te
verlengen (€ 15,- per maand, maandelijks opzegbaar).
Inschrijven kan via de link: aanmelden.deouderenlijn.nl Mocht
aanmelden via de website voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook
contact opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. Wij helpen
u graag verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------9

Fantastische fietstochten in 2019 weer op een gezellige
manier afgesloten.
Wat hebben we ook in 2019 weer gezellig en
lekker gezond gefietst. Met een enkele keer
het weer als spelbreker (te warm of wat lichte regen) maar in het
algemeen gefietst met heel mooi weer en een gezellige sfeer in de
groep van gemiddeld 20 deelnemers. We hebben dit jaar weer een
aantal mooie tochten gefietst door de natuur, bossen, heidevelden en
mooie landweggetjes met een afstand van rond de 30 kilometer. Bij
iedere tocht hoort natuurlijk een mooi pauzepunt met lekkere
koffie/thee en natuurlijk voor de liefhebbers een lekker stuk gebak.
We hebben er allemaal van genoten. De laatste tocht op 25 oktober
hebben we in een gezellige sfeer met een prima verzorgde lunch
afgesloten bij Versantvoort in Handel. Tijdens deze afsluiting is het
idee ontstaan om tijdig voor de aanvang van het nieuwe seizoen met
de KBO leden die in 2020 op vrijdag mee willen fietsen bij elkaar te
komen om een aantal organisatorische punten voor het nieuwe
seizoen te bespreken. Punten waar we aan denken zijn:
De veiligheid tijdens het fietsen - Het fietsseizoen langer maken
(1e week april t/m laatste week oktober) - Fietsafstand verlengen
naar 30-35 kilometer - Een keer per jaar een langere dagtocht
met meerdere pauzepunten - Een keer per jaar in een andere
omgeving fietsen met transport van de fietsen. -Vragen, wensen
en ideeën van de deelnemers bespreken.
De uitnodiging voor deze bijeenkomst willen we in ons nieuwsbulletin
van januari 2020 plaatsen dus ben attent op deze uitgave! En
natuurlijk zijn alle KBO- fietsliefhebbers van harte welkom.
Wij wensen bestuur en leden hele mooie kerstdagen en voor 2020
veel fietsplezier in een goede gezondheid.
De fiets werkgroep: Thera van Zeeland, Joke van Rijnsbergen,
Maria Opheij, Peter Rovers.
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Oplichters steeds
vindingrijker.
De politie maakt zich ernstig
zorgen nu criminelen zich zelfs
voordoen als
verpleegkundigen. Dit tast de
lichamelijke integriteit van ouderen aan.
Welke trucs gebruiken criminelen? En waar moet u op letten?
Pintruc, Bij deze veel voorkomende truc kijkt de dader over de
schouder van het slachtoffer welke pincode wordt gebruikt.
Bezorgtruc, onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om
binnen te komen. Bv. als meteropnemer-reparateur-of iemand van de
woningbouwvereniging.
Plastruc, criminelen gebruiken zelfs kinderen om binnen te
komen,ze vragen bijvoorbeeld of het kind naar het toilet mag.
Collectetruc, let goed op wie u aan de deur treft, vraag een
legitimatiebewijs en het logo van het goede doel.
Kijk altijd eerst wie er aanbelt voor u de deur openmaakt.
Vertrouwt u het niet, vraag dan de naam of bel 112.
Hebt u een energiecontract afgesloten aan de deur of telefoon
en u wilt ervan af:
Binnen veertien dagen mag je de overeenkomst zonder opgaaf van
reden annuleren. Wil je per telefoon geen verkoopgesprek meld je
dan aan bij het Bel-me-niet Register. Bedrijven mogen je dan niet
meer bellen. Wil je toch overstappen, dan is KBO-Brabant uw ultieme
partner. Kosteloos voordelig en veilig!!!! KBO-Brabant hanteert een
collectieve overeenkomst met Energie Direct, op afstand de
goedkoopste leverancier---------------------------------------------------------11

Bloemschikken op 18 december bij Dientje
U kunt zich nog opgeven voor deze middag die
om 14.00 uur begint. Deze keer zal die
ongetwijfeld staan in het teken van Kerstmis..Bij
onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet
door. Betalingen dienen op de dag gedaan te
worden rechtstreeks aan Jeroen v.d. Putten.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Passiespelen Tegelen 2020 “ Hem Achterna “ een
passiespel: Een unieke theaterbelevenis in de openlucht.
In de zomer van 2020 kunt u de 21e editie van de Tegelse
Passiespelen mee beleven.
Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in
openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie “Hem
achterna “. Een unieke theaterbelevenis voor oud en jong, voor
iedereen. De passiespelen van Tegelen worden sinds 1931 om de
vijf jaar opgevoerd. Leidraad in de voorstelling is het emotionele
verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in
Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en
zijn verrijzenis. Aan dit aloude verhaal wordt niet getornd.
Toch is elke editie anders, doordat het verhaal door een nieuw
artistiek team wordt verteld en meer naar het hier wordt gebracht.
KBO Brabant heeft de voorstelling van zondag 24 mei gereserveerd.
Als kring KBO Gemert-Bakel wordt een reis georganiseerd op 24 mei
2020.
De prijs is voor 1e rang incl. reis per bus € 45,00 De bedoeling is dat
we dit samen in kring verband gaan organiseren, dus voor 7
kerkdorpen.
Nadere mededelingen hieromtrent volgen in een later stadium.
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Meer voordeel met de
collectieve VGZzorgverzekering van KBOBrabant
Als de bladeren van de bomen vallen,
vliegen u ook de aanbiedingen van zorgverzekeraars om de oren.
Vóór 1 januari moet u namelijk beslissen welke zorgverzekering u
kiest. Maar hoe maakt u de juiste keuze? Let u alleen op de premie
en de korting of kijkt u óók naar de kwaliteit van het pakket? KBOBrabant wil het u zo eenvoudig en voordelig mogelijk maken. Samen
met zorgverzekeraar VGZ heeft KBO-Brabant zowel een financieel
als inhoudelijk aantrekkelijk aanbod ontwikkeld: een collectieve
zorgverzekering, die gericht is op senioren en chronisch zieken. In
2020 gaat er weer het een en ander aan uw zorgverzekering
veranderen, zoals de zorgpremie, de zorgtoeslag en de
inkomensafhankelijke bijdrage.
Een wijziging die veel Nederlanders aangaat, is de lagere
collectiviteitskorting op de basisverzekering, VGZ Zorgt: verzekering
voor én door ouderen. Overstappen naar onze collectieve VGZverzekering? Leden van KBO-Brabant die nu individueel verzekerd
zijn bij VGZ doen er verstandig aan gebruik te gaan maken van de
collectiviteitsvoordelen van KBO-Brabant. Meld u met het
collectiviteitsnummer 10975 aan via www.vgz.nl/kbobrabant Uw
lidmaatschapsvergoeding Of het nou om telefoonabonnement, krant
of zorgverzekering gaat, bij een overstap naar een nieuwe aanbieder
krijgt u doorgaans een cadeautje. Eenmalig.
Bij onze collectieve VGZ-zorgverzekering krijgt u bij een
aanvullende verzekering maar liefst élk jaar een vergoeding voor
uw KBO-Brabant-lidmaatschap van € 17,50 per verzekerde! Kijk
vanaf 12 november op de website www.vgz.nl/kbobrabant voor
meer informatie en/of lees de volgende editie van ONS.
In tegenstelling tot mediaberichten kunt u bij alle huisartsen met
VGZ terecht!!!!
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Hulde aan Miet
Vissers -Jaspers
Precies op de dag van de
kerstviering hoopt ons lid Miet
Vissers-Jaspers de
respectabele leeftijd van 100
jaar te bereiken. Een
fantastische mijlpaal.
Miet is een geboren en getogen
Gimmerse en vanaf 1988 lid van onze vereniging. 98 jaar woonde ze
aan de Broekstraat naast haar broers Anton en Dries Jaspers, geen
onbekende in de politiek en harmonie. Twee jaar geleden moest ze
door een val noodgedwongen verhuizen naar Mariëngaarde in AarleRixtel. Dat betreurt ze nog steeds. Daarvoor had ze een riante
woning in Zorgboog Ruijschenberg en haar grote wens is ooit terug
te keren. De zorg die ze nodig heeft laat dat helaas niet toe. Miet kan
wel bogen op veel bezoek. Haar drie kinderen en vijf kleinkinderen
laten bijna geen dag voorbijgaan voor een bezoekje. Vooral haar
dochter Liesbeth speelt daarin een hoofdrol.
Na 7jaar onderwijs bij de nonnen aan de Nazarethschool leverde
Miet al op jonge leeftijd thuis op de boerderij haar aandeel. Op 37jarige leeftijd is ze in het huwelijk getreden met Has Vissers die al op
49-jarige leeftijd overleed. Sindsdien stond ze er alleen voor. Maar
Miet is nooit bij de pakken neer gaan zitten en is tot op de dag van
vandaag altijd optimistisch gebleven. Voor haar leeftijd is ze nog erg
vitaal en geestelijk zijn nog geen sporen van verval kenbaar. Het
lopen gaat wat moeilijker maar met de rollator blijft ze in beweging.
De familie Jaspers blijkt oersterke genen te hebben want broer Anton
werd 90 en haar zus telt inmiddels ook al 98 levensjaren. Hoewel
Miet nooit aan activiteiten van onze vereniging deelnam draagt ze de
SVG toch een warm hart toe en wilde na haar verhuizing per se lid
blijven.
Het bestuur wenst haar een onvergetelijke dag met het behalen
van deze leeftijd.
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;Hulpmiddel moet passend en beter toegankelijk
Op 27 november debatteert de Tweede Kamer over het
hulpmiddelenbeleid. KBO-PCOB schreef in samenwerking met de
Patiëntenfederatie en Ieder(in) een brief om aandacht te vragen voor
onder andere de problemen rond hulpmiddelen.
Het is belangrijk dat de gebruiker van een hulpmiddel het juiste
hulpmiddel krijgt, passend bij zijn of haar situatie. Daarvoor is het van
belang dat cliënten voldoende keuzevrijheid ervaren, maar ook dat zij
bekend zijn met de mogelijkheden en alternatieven. Met het kiezen
van het juiste hulpmiddel moet er ook goede begeleiding en instructie
zijn over het in gebruik nemen van het hulpmiddel. Om te beginnen
zou de aanvraag sneller en eenvoudiger moeten. Daarbij moeten
adviezen van professionals leidend zijn. De cliënt moet niet worden
vermoeid met een discussie over de financieringsvorm. Minister
Bruins voor Medische Zorg en Sport is inmiddels met diverse partijen
landelijke normen en een actieplan aan het formuleren. De
Kamerleden worden middels de brief opgeroepen om erop toe te zien
dat het aanvragen, leveren en repareren van hulpmiddelen wordt
verbeterd, én dat het landelijke normenkader en het actieplan na
vaststelling onder de aandacht worden gebracht bij lokale
bestuurders.

Het bestuur
wenst u en
de uwen
prettige
feestdagen
en een:
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Nieuwe leden

:

* De heer en mevrouw G. Timmers- van
der Burgt, Virmundtstraat 29.
* Mevrouw W. Berens-van Loon, De Ark 38
* Mevrouw M. Eikelenboom-Bouman,
Schoorswinkel 29
* De heer en mevrouw T.Reintjes-Janssen, Steilrand 16
* De heer F. van Hout, Wijst 22
* De heer en mevrouw W. Verhofstad-van der Velden, Pastoor
Attendorenstraat 49
* De heer en mevrouw A. Slits-Donkers, Rector Beversstraat 60
* De heer en mevrouw G. Laan en A. Steenis-Kos, Vicaris v.d.
Asdonckstraat 19
* De heer en mevrouw J. Kirchhof-Faessen, St. Annastraat 50

†

Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:

* Mevrouw M. van Eldik-Tholen, Verhofstadstraat 7, overleden 15-102019
* Mevrouw G. Swinkels-Manders, Schoorswinkel 34, overleden 1012019
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies

Voor de volgende editie in januari
2020 dient u copy in te leveren uiterlijk
vóór woensdag 1 januari, ter eigen
controle met leesbevestiging,
doorsturen e mail:
nieuwssvg@outlook.nl
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden
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