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Woord van de voorzitter 
 
Jullie KBO is een financieel gezonde en 
dynamische seniorenvereniging met 
een sterk sociaal gezicht. Inmiddels 
hebben ruim 1300 senioren de weg 
naar onze KBO weten te vinden. Dat 
onderstreept maar weer eens dat 
mensen zich bij ons thuis voelen. Dat 
wordt onder andere inhoud gegeven 
door een mooi en gevarieerd aanbod 

aan terugkerende activiteiten en dienstverlening op velerlei 
gebied. 
 Op onze website www.seniorenvereniginggemert.nl  vinden 
jullie daar een totaaloverzicht van en nadere aanvullende 
informatie. Ik kan jullie warm aanbevelen om onze moderne 
website regelmatig te bezoeken voor onder meer de laatste 
nieuwtjes. Om onze organisatie draaiende te houden 
beschikken wij over veel vrijwilligers die in verschillende 
hoedanigheid bijdragen aan het goed functioneren. Iedere 
vrijwilliger is voor ons even belangrijk en koesteren we, want 
samen vormen ze de noodzakelijke smeerolie die de motor 
van onze KBO soepel laat draaien.  
 
Veel van onze vrijwilligers verlenen hun diensten al jaren en 
soms gaan de jaren je dan opbreken maar soms zijn er ook 
privéredenen die maken dat men moet afhaken. Dat 
betreuren wij maar gelijker tijd respecteren we hun besluit. 
Dat betekent dan dat er nieuwe vrijwilligers gezocht moeten 
worden onder onze leden.  
Nou kan ik mij niet voorstellen dat er onder onze leden geen 
mensen zijn die zich zo nu en dan willen inzetten voor hun 
medesenioren.  
 

http://www.seniorenvereniginggemert.nl/
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Het is leuk werk binnen een mooie organisatie en je inzetten 
voor anderen geeft ongetwijfeld een goed gevoel en wordt 
gewaardeerd. Het belangrijkste is wel dat je er zelf achter 
moet staan. Nieuwe vrijwilligers, en ieder mens heeft 
talenten, worden intern goed begeleid en krijgen, waar nodig, 
zelfs een (gratis) opleiding bij KBO Brabant zodat men 
optimaal toegerust het vrijwilligerswerk kan doen.  
Onze KBO is dan ook dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers op diverse gebieden denk maar eens aan 
vrijwilligers die graag hun medesenioren de weg willen wijzen 
(ouderenadviseur).  
Ook de ontwikkelingen binnen de vereniging en de inbreng in 
de kring gemeente Gemert-Bakel gaan gewoon door. De 
oplevering van de 1ste fase van refter en kapel Nazareth heeft 
op 28 februari j.l. plaatsgevonden en de oproep om 
vrijwilligers zoals hiervoor gemeld willen we ook in 2020 bij 
dit project warm aanbevelen. De carnavalsvereniging de 
Laotbloeiers heeft onder aanvoering van vorst Gerard d’n 
Derde en zijn adjudant weer een prima carnavalsseizoen 
gedraaid.  
 
Ook de middag van de Rabobank over de geldmaat wordt 
warm aanbevolen, laat even weten aan het steunpunt of je 
die middag van de partij bent, wat te denken aan de inbreng 
bij een nieuwe woonvisie van de gemeente Gemert-Bakel 
wijzigen van de statuten van de vereniging naar een ANBI 
status en aanpassen van de organisatie richting de toekomst 
en een pleidooi voor meer eenheid bij ouderdom regelingen.   
 
Veel leesplezier.  
 
Frans Francissen, voorzitter.   
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* 4 maart dansmiddag bij Dientje 
* 10 maart Alzheimer café. 19.00 uur 
* 18 maart themamiddag bij Dientje 
project ‘Geldmaat’. 
* 25 maart dansmiddag bij Dientje. 
* 30 maart Modeshow Vincken bij 
Dientje, aanvang 14.00 uur. 
* 1 april dansmiddag bij Dientje. 

* 7 t/m 10 april Week voor de Ouderen Kasteel Helmond 
* 14 april Alzheimercafé De Eendracht inloop 19.00 uur 
* 15april dansmiddag bij Dientje. 
* 21 april dagreis Urk. 
* 29 april dansmiddag bij Dientje. 
* 12 mei Alzheimercafé, de Eendracht inloop 19.00 uur.  
* 13 mei dansmiddag bij Dientje’. 
* 14 mei ledenvergadering bij Dientje 
* 23 mei Meifeesten bij Dientje met orkest ‘Melodie’. 
* 24 mei Passiespelen in Tegelen. 
* 27 mei dansmiddag bij Dientje. 
* 9 juni Alzheimercafé , de Eendracht inloop 19.00 uur 
* 10 juni dansmiddag bij Dientje. 
* 13 t/m 20 juni 8-daagse reis Italië.  
* 24 juni dansmiddag bij Dientje. 
* 13 oktober dagreis Vaals. 
* 13 november ‘Effe Lekker Lachen’ bij `t Ridderhof inloop 
19.00 uur. 

 
* 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. 
 * Openingstijden ZCG bij het Steunpunt, elke dinsdag 
en donderdag van 10.00 -12.00 uur. 



4 

 

Attentie: in maart wordt het bedrag van het lidmaatschap 
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Zorgt u voor 
voldoende saldo??? Dank u, de 
penningmeester………………………………………………………………                
 
Geldmaat – Vanaf 2020 dragen de drie banken hun 
geldautomaten stapsgewijs over aan de Geldmaat. De 
Rabobank gaat hierover uitleg geven op 18 maart bij Dientje, 
aanvang 14.00 uur, inloop 13.30 uur. Bij voorkeur aanmelden 
bij het Steunpunt. 
 
Modeshow 
 
* Op maandag 30 Maart presenteert modehuis Vincken 
wederom bij Dientje een modeshow. De entree is gratis. 
De middag begint om 14.00 uur. 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dagreis Urk snel uitverkocht 
 
Voor de dagreis naar het vissersplaatsje Urk was enorme 
belangstelling. Binnen twee weken was de trip al volgeboekt. 
Ook de meerdaagse reis naar Italië viel bij belangstellenden 
goed in de smaak.  
Bent u daarin nog geïnteresseerd adviseren we om 
teleurstelling te voorkomen snel in te schrijven want ook 
hiervoor is veel belangstelling. Dat geldt eveneens voor de 
dagreis naar Vaals. Dus haast u er zijn nog plaatsen vrij. 

 
Als u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het 
collectief van KBO-Brabant hebt afgesloten kunt u uw 
contributie over 2020 tot maximaal 25 euro terugontvangen.  
In ledenmagazine Ons van maart zal een bericht komen over 
hoe u dat precies moet aanpakken. 
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Leercentrum 
SeniorWeb afd. 
Gemert                                                                                                  
 

 
Je bent nooit te oud om als 50 plus met de laptop, tablet of 
smartphone een van deze cursussen te volgen. 
 
De afd. SeniorWeb  start  deze digitale cursussen op: 
*    Maandagavond 2 maart met de computercursus 
Windows10, er zijn nog enkele plaatsen vrij.                               
De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Je mag je eigen laptop 
gebruiken tijdens de lessen.                                                                  
De eis is wel: dat je de laptop (PC) vaardigheden beheerst. 
 
*  Tabletcursus Android besturing Samsung Tab3-4.                                                                                                                
Deze cursus start op dinsdagavond 3 Maart er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Deze tabletcursus bestaat uit 6 dinsdagavonden. 
Iedereen krijgt tijdens de lessen een tablet in bruikleen.    
             
*   Verder is er de mogelijkheid om te leren omgaan de meest 
gebruikelijk toepassingen met je eigen smartphone. Deze 
cursus bestaat uit 6 donderdagavonden. 
 
De koffie en thee zijn gratis tijdens de lessen. 
Voor deze cursussen kunt u zich tijdens de openingstijden bij 
het steunpunt opgeven aan het St Gerardusplein 1 (De 
Boelthiek) Gemert. Of via mail:  
seniorwebgemert@gmail.com.        Tel: 0492365897 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

mailto:seniorwebgemert@gmail.com
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De volgende thema`s komen 
aan de orde: 
 

* 10 maart – Veiligheid in en rondom het huis 
* 14 april – Een delier? Een acute verwardheid. 
* 12 maart – Slaaponrust. 
* 9 juni – Je relatie liefdevol houden. 
 
Locatie cultuurhuis de Eendracht, inloop 19.00 uur. 
Info Wilma van Grinsven tel. 06-40944887. E-mail: 
wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 
jdabekaussen@vierbinden.nl. Elke tweede dinsdag van de 
maand in de Eendracht van 19.00 – 21.30 uur 
------------------------------------------------------------------------------ 

KBO-Brabant en I4NATURE slaan op de trom voor meer 
toegankelijke openbare toiletten met Carnavalslied!  
 
Nederland kan een voorbeeld nemen aan omringende 

landen: daar zijn toegankelijke openbare toiletten veel 

makkelijker te vinden. Voor veel mensen is onzekerheid over 

de aanwezigheid van een toegankelijk openbaar toilet reden 

om er niet op uit te trekken. Feit is dat dit voor alle 

doelgroepen en alle leeftijden in de samenleving geldt. Hier 

moet iets aan gedaan worden. 

 
KBO-Brabant en I4NATURE trappen de campagne af met een 
carnavalslied;   ‘Op oew blaas wordt nie gelet!’ 

Er is een prachtig carnavalslied gemaakt, samen met 

vrijwilligers en professionals, jong en oud. Met dit lied wordt 

het tekort aan openbare toiletten aan de kaak gesteld. 

 De videoclip staat online. Zoek op YouTube, Op oew blaas 

wordt nie gelet! U mag dit zoveel mogelijk delen!. 
 

mailto:wilma.vangrinsven@levgroep.nl
mailto:jdabekaussen@vierbinden.nl
https://www.youtube.com/watch?v=lG04JH8kj6o&feature=youtu.be
https://www.kbo-brabant.nl/
http://www.i4nature.world/
https://www.youtube.com/watch?v=lG04JH8kj6o&feature=youtu.be
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Twee keer per maand repaircafé in Gemert 

 
In veel plaatsen is al een repaircafé te vinden, maar nog niet 
in de gemeente Gemert-Bakel. Op dinsdag 3 maart om 9.30 
uur openen de dorpsondersteuners er een in d’n Dörpel in 
Gemert. Iedereen is welkom. 
 
In een repaircafé kunnen mensen langs komen met kapotte 
elektrische apparaten, kleding die vermaakt moet worden, 
een fiets die niet meer goed rijdt, een klok die het niet meer 
doet, een computer met een storing. Maar ook met een 
kapotte stoel of speelgoed. Een team van 25 vrijwilligers 
staan voor u klaar. 
De openingsdagen en -tijden van het repaircafé in april en 
volgende maanden zijn ook te vinden op de website met de 
naam Repaircafegemertbakel.nl. Voor een geslaagde 
reparatie kan de vrijwillige bijdrage in een fooienpot terecht. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gevraagd scootmobielen! 
De Zorgcoöperatie Gemert is op zoek naar goede 
scootmobielen, die niet meer gebruikt worden. Wij willen die 
gaan uitlenen aan mensen die op een scootmobiel wachten 
van de gemeente of die door bijvoorbeeld een hartoperatie of 
een hersenaandoening tijdelijk geen auto meer mogen rijden. 
Als we een vergoeding aan mensen gaan vragen dan zal die 
gering zijn. Je moet dan denken aan onderhoudskosten en 
verzekering. Bij de Zorgcoöperatie zijn alleen vrijwilligers 
actief. Ze krijgen geen subsidie en ze vragen u dan ook de 
scootmobielen om niet aan hen beschikbaar te stellen. Zij 
kunnen u garanderen dat de scootmobielen dan weer heel 
goed gebruikt gaan worden. Wilt u meewerken of heeft u nog 
vragen dan kunt u contact opnemen met de ZCG. 
Tel.: 0492-347458    Info@zorgcooperatiegemert.nl 

mailto:Info@zorgcooperatiegemert.nl
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Gezocht; Vrijwilligers die medesenioren de weg willen 
wijzen (ouderenadviseurs)  
 
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate 
van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor senioren, die zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste senioren willen 
dat ook. Toch komt er vaak een moment dat senioren hulp 
nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. Een vrijwillige 
ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen. Wat is een 
vrijwillige ouderenadviseur? Een VOA is een vrijwilliger die 
zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA 
alles om een hulpvrager op de juiste wijze te kunnen 
doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en 
regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar 
woonplaats.  Zorgtoeslag, zorgverzekering, hulp bij 
administratie, hulp bij herkeuring rijbewijs en ga zo maar 
door. De VOA is een generalist en wijst dus de weg, laat zien 
waar de oplossing voor het probleem te vinden is. Maar een 
VOA doet meer. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar 
de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. Voor wie werken 
de vrijwillige ouderenadviseurs? 
 KBO Gemert beschikt over een aantal prima opgeleide VOA’s 
met veel praktijkervaring. Doordat zij in de KBO-organisatie 
zijn opgenomen zijn ze altijd dichtbij en makkelijk 
benaderbaar en aanspreekbaar voor onze leden. Zij werken 
echter niet alleen voor onze leden, ook niet leden kunnen een 
beroep doen op hen doen. Zij zijn er voor alle senioren in 
Gemert. Dringend behoefte aan versterking van ons team aan 
vrijwillige ouderenadviseurs De toename van ons ledenaantal 
leidt ook tot een toename van het aantal senioren dat op enig 
moment hulp vraagt om zelfstandig te kunnen blijven. Voelt u 
zich aangetrokken om uw medesenioren, waar mogelijk, deze 
hulp te gaan bieden, neem dan vrijblijvend contact op met 
een van de bestuursleden voor een oriënterend gesprek. 
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Rondetafelgesprek Tweede 
Kamer: maak 
ouderdomsregelingen 
eenvoudiger en toegankelijker 
 
Deze oproep deed KBO-Brabant 
tijdens het Rondetafelgesprek op 3 februari over 
Ouderdomsregelingen samen met andere 
(senioren)organisaties en wetenschappers. De regelingen die 
inkomensondersteuning bieden zijn te ingewikkeld en worden 
onvoldoende gebruikt. Op initiatief en onder voorzitterschap 
van Corrie van Brenk van 50PLUS  vond de hoorzitting in de 
Tweede Kamer plaats over de problematiek rond deze 
zogenoemde ‘ouderdomsregelingen’.  
KBO-Brabant pleitte niet alleen voor vereenvoudiging van de 
regelingen, maar ook voor een actieve informatieverstrekking 
tussen Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en 
gemeente, als blijkt dat huishoudens een inkomen hebben 
onder het sociaal minimum en dus gebaat zouden zijn met 
uitwisseling van hun inkomensgegevens tussen instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bijstands- en 
minimavoorzieningen.  
Hans van Dijk, cliëntondersteuner bij KBO-Brabant, kwam met 
het voorbeeld van een gemeente waar een oudere met een 
inkomen tot 110% van het sociaal minimumaanspraak kan 
maken op vijf voorzieningen die uitgevoerd worden door drie 
verschillende organisaties. Er is geen afstemming of 
wederzijdse informatieverstrekking vanwege het privacy-
argument, constateert Van Dijk, en dat is in het nadeel van 
die oudere.  
Ook het Nibud adviseert om de regelingen simpeler en 
toegankelijker te maken en pleit ook voor gegevensdeling 
tussen organisaties zodat ouderen de aanvulling krijgen waar 
zij recht op hebben. 
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Vitaliteitsdagen 
 
Samen met KBO-Afdelingen en Kringen organiseert KBO-
Brabant vitaliteitsdagen. Daar worden verschillende 
‘vitaliteitsmetingen’ gedaan, en besteden Afdelingen en 
Kringen uitgebreid aandacht aan gezondheid en welzijn. 
Bijvoorbeeld door een lezing of een gezondheidsmarkt te 
organiseren, vaak met andere partners. De basis van de 
vitaliteitsdag bestaat uit metingen. Opgeleide vrijwilligers 
begeleiden de deelnemers langs verschillende oefeningen en 
metingen en praten tussendoor over welzijn en vitaliteit. 
Senioren krijgen door de metingen zelf inzicht in aspecten van 
hun leven en fysieke gesteldheid. Daarnaast is het gewoon 
een erg leuke dag.  Interesse?? U kunt contact opnemen met 
Marieke Pette: mpette@kbo-brabant.nl. Op 12 maart wordt 
een trainings- en voorlichtingsdag georganiseerd. 
 
Op bezoek bij de breifabriek 
Op velerlei verzoek gaan we weer 
naar de breifabriek. Definitieve 
gegevens zijn nog niet bekend 
maar in het najaar wordt de trip 
georganiseerd. In de volgende 
edities meer daarover. U kunt zich echter nu al bij het 
Steunpunt aanmelden. Meer info bij Thera van Zeeland. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Week voor de Ouderen 
 
Van 7 t/m 10 april kunt u tegen een voordelig tarief kennis 
maken met het kasteel in Helmond. Voor 11,50 krijgt u een 
rondleiding met gidsen, inclusief koffie/cake en een drankje. 
Wilt u ook deelnemen aan het lunchbuffet dan kost dat 5,00 
euro extra. Meer info www.museumhelmond.nl 
Tel. 0492-587716 E-mail r.lelivelt@helmond.nl 

mailto:mpette@kbo-brabant.nl
http://www.museumhelmond.nl/
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Uitspraak: gemeente mag mensen niet dwingen tot 
extra lenen. 
 
26 - 11- 2019 -   Gemeenten kunnen van mensen niet vragen 
om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen 
voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de 
Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak tegen de 
gemeente Eindhoven. De uitspraak geldt ook voor andere 
gemeenten. 

In deze beroepszaak vroeg een vrouw met ernstige fysieke 
beperking een maatwerkvoorziening aan bij de gemeente. 
Haar 25 jaar oude ligbad is dringend aan vervanging toe. In 
plaats een nieuw ligbad vroeg ze een inloopdouche aan, wat 
beter past bij haar beperking. De gemeente weigerde de 
aanvraag met als reden dat vervanging van de badkamer een 
‘algemeen gebruikelijke aanpassing’ is. Als dat het geval is, 
dan mag een gemeentefinanciering uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afwijzen. 

Extra hypotheek De Centrale Raad wijst die redenering af. De 
noodzakelijke verbouwing kan niet worden betaald door de 
vrouw omdat zij een minimum-inkomen heeft. Dan is een 
verbouwing niet algemeen gebruikelijk. Ook de redenering 
van de gemeente dat mevrouw wel een extra hypotheek kon 
nemen, stuit op het oordeel van de Centrale Raad. Door de 
aanvraagster daartoe te dwingen, stelt de gemeente een 
extra financiële voorwaarde voor het verstrekken van een 
maatwerkvoorziening. En dat is niet de bedoeling van de 
Wmo. De gemeente moet de aanpassing van de badkamer 
betalen, oordeelde de Centrale Raad. 

Uitspraak Centrale Raad woningaanpassing  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3535
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Nieuwe leden :  
 
 
* De heer H. Schatorjé, Arthur 
van Schendelstraat 34 
* Mevrouw H. Geerts-
Hazenveld, Oliemolen 44 
* Gastlid: de heer p. van Bussel, Mr. Derksstraat 18, De 
Mortel 
 
 
†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 
 
* De heer H. van Moorsel, Prinses Irenestraat 7-008, 
overleden op 27-01-2020 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies 
 
 

 
Voor de volgende editie 
in april 2020 dient u copy 
in te leveren uiterlijk 
vóór woensdag 1 april, 
ter eigen controle met 
leesbevestiging 
doorsturen naar 
redactieadres. 

 
 
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden. 


