Woord van de voorzitter
Bekend kan zijn dat senioren van grote
waarde zijn voor onze maatschappij.
Tachtig procent van de 65-plussers is
vitaal en van grote waarde voor onze
samenleving; veel 65-plussers werken nog
of zetten zich in als vrijwilliger,
mantelzorger of oppas voor hun
kleinkinderen. Toch worden oudere
mensen vooral gezien als kostenpost: ze zijn ziek, zwak en
hebben zorg nodig. Een totaal onterecht beeld. En ik vind dat
we in Nederland meer waardering moeten hebben voor onze
ouderen en wat zij – ook na hun pensioenleeftijd - voor de
maatschappij doen .“Als straks één op de vier Nederlanders
ouder is dan 65, kunnen we het ons ook niet veroorloven om
te blijven denken in het stigmatiserende beeld dat ouderen
kwetsbaar, eenzaam en ziek zijn. Als 100 jaar oud worden
straks geen uitzondering meer is, dan betekent dit dat we
leren, werken, familie, wonen en zorg op een heel andere
manier met elkaar gaan combineren. En zullen we meer
moeten inzetten bijvoorbeeld op preventie en voldoende
geschikte seniorenwoningen. Want als mensen goed en
passend wonen in een fijne leefomgeving, kunnen ze langer
zelfstandig blijven en hebben ze minder zorg nodig.” Plezierig
is dan ook dat de gemeenteraad onlangs de woonvisie voor
de komende jaren heeft vastgelegd voor onze gemeente
waarbij vele organisaties hun mening hebben gegeven
waaronder ook de KBO-kring Gemert-Bakel. Ook wil ik even
stilstaan bij wat men noemt de exclusieve arbeidsmarkt;
meedoen daaraan is een exclusief recht dat velen gelukkig
bereiken, maar waarvan ook velen verstoken blijven. En met
de nieuwe golf werkzoekenden zullen de kansen nog kleiner
worden.
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Laten we in het herstel van de coronacrisis samen oplopen
met het anders kijken naar werk. Laten we zoeken naar
andere voorwaarden, andere vormen van werk, andere
definities wellicht, zodat ook senioren er wel bij horen. Laten
we nu eindelijk eens werk maken van een werkelijk inclusieve
arbeidsmarkt, door waardevol werken vorm te geven. En
vooral, laten we voorkomen dat alle aandacht en geld uitgaat
naar de nieuwkomers, terwijl we oudgedienden vergeten.
Iedereen heeft aandacht nodig, juist nu! Want achteraan
aansluiten, dat wil toch niemand? Verheugd kunnen we
melden dat ook de vorderingen met de nieuwe ruimte in
Nazareth door inzet van velen vlot verlopen. In deze uitgave
van het maandblaadje ook aandacht voor de start van een
aantal activiteiten. Duidelijk is daarbij wel dat er een aantal
aangepaste regels zullen gaan gelden, niet alleen waar het
gaat om de ruimte maar ook de Corona- maatregelen. In
overleg wordt bezien of we begin september deze start
kunnen maken. De fietsclub start in ieder geval met haar
tochten op vrijdagmiddag met vertrek vanaf het
Gerardusplein. Inmiddels is ook de datum van de algemene
ledenvergadering bekend en wel 17 september 2020. Ook
gaat de bekende modeshow weer door en gaan we conform
de regels naar de kerstshow van de breifabriek in Duitsland.
We kunnen spreken van een bijzonder verenigingsjaar waarbij
het bestuur noodgedwongen een groot aantal activiteiten
heeft moeten annuleren. Verder natuurlijk ook aandacht
voor de actie van KBO Brabant mede naar aanleiding van het
door de Tweede Kamer geaccepteerde nieuwe
pensioenstelsel. Verder geldt natuurlijk nog dat we
voorzichtig zijn, zodanig dat besmetting met Corona wordt
voorkomen en wens ik iedereen veel leesplezier, een goede
gezondheid en ga je nog op vakantie, dan een goede vakantie.

Frans Francissen, voorzitter.
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* 31 juli Start fietsen 13.30 uur vertrek
Gerardusplein
* 2 sept. start dansmiddagen bij Dientje.
* 16 september dansmiddag bij Dientje
* 17 september Algemene
ledenvergadering Dientje
* 21 september, Modeshow bij Dientje
14.00 uur
* 30 sept. dansmiddag bij Dientje
* 13 oktober dagreis Vaals gaat niet door
* 8 oktober busreis naar breifabriek
* 14 oktober dansmiddag bij Dientje
* 28 oktober dansmiddag bij Dientje
* 11 november dansmiddag bij Dientje
* 25 november dansmiddag bij Dientje
* 13 november ‘Effe Lekker Lachen’ (Uitgesteld tot 2021)
* 23 december dansmiddag bij Dientje
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging
KBO Gemert of Zorgcoöperatie Gemert.
*Nieuwe website Stichting Nazareth:
*www.stichtingnazareth.nl
*Nieuwe website seniorenvereniging: www.sv-gemert.nl
*Het Steunpunt is in de maand augustus op woensdag
geopend van 10.00 -12.00 uur.
* Voor de zorgcoöperatie zijn de openingstijden op dinsdag
en donderdag van 10.00-12.00 uur.
*Nieuwe data in 2020 verschijning Ons en Nieuwsbulletin:
26 aug.-30 sept.-28 okt.-25 november.
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Agenda algemene ledenvergadering
Seniorenvereniging KBO Gemert op
17 september 2020 om 14.00 uur bij
café Dientje te Gemert – Inloop
vanaf 13.30 uur.
De algemene ledenvergadering
bestaat dit jaar uit twee gedeelten i.v.m. wijziging van de
statuten naar ANBI-status. De ANBI-status staat voor
Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI's kunnen
gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen
bij erven, schenken en de energiebelasting. KBO Brabant
heeft een wijziging reeds goedgekeurd.
We beginnen om 14.00 uur met de extra algemene
ledenvergadering m.b.t. de ANBI-status. Aansluitend
volgt na afsluiting van genoemde vergadering de
algemene ledenvergadering zoals te doen gebruikelijk.
Agenda algemene ledenvergadering
1. Ontvangst en opening door voorzitter dhr. Frans
Francissen
2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Financieel overzicht 2019 door penningmeester
dhr. Wim Verhofstad
5. Begroting 2020
6. Verslag kascontrolecommissie door dhr. Jan de
Barse en dhr. Frans v/d Horst
7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
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8. Verlenen van decharge aan de penningmeester
voor het gevoerde beleid
9. Contributie 2021
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
11. Dhr. Jan Winkelmolen
Dhr. Joep Huijbregts
Mevr. Thera van Zeeland maximaal 1 jaar
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Simone van
Schaijk
12. Kandidaat-bestuurslid: Mevr. Kaatje Harkx
(Tegenkandidaten kunnen tot een week voor
aanvang worden ingediend bij het secretariaat)
13. Korte toelichting stand van zaken Nazareth
14. Wijziging statuten t.b.v. de ANBI-status
15. Rondvraag
16. Sluiting vergadering
De statutenwijziging voor de leden van de vereniging liggen
ter inzage en kunnen worden ingezien vanaf 14 dagen voor
aanvang van de vergadering. (Info Steunpunt)
Na afloop verloting van levensmiddelenpakketten onder de
aanwezige leden van de Seniorenvereniging KBO Gemert

Het bestuur ziet uw komst
graag tegemoet!
Simone van Schaijk,
secretaris
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Nieuwe regels
Per 1 juli zijn veel van de corona-beperkingen veranderd maar
het blijft voor onze doelgroep extra opletten. Mensen die
ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig
beloop van een besmetting met COVID-19. Uit internationaal
onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de patiënten
die in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder was dan 69 jaar.
Van de overledenen was driekwart ouder dan 76 jaar.
Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun
zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale
ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan
zich uiten op verschillende gebieden zoals vergeetachtigheid
en lichamelijke hulp. Een sterke aanrader blijft voorlopig van
kracht:
* Doe vooraf de gezondheidscheck, met klachten thuis
blijven, bezoekers handen laten wassen en reinig regelmatig
materialen (kaarten- attributen) en blijf op 1.5 meter afstand.
In het kort: Voorzichtigheid blijft geboden.
---------------------------------------------------------------------------------KBO- opleidingen gaan weer van start.
U kunt zich weer opgeven voor de
cursussen: belastinghulp –
thuisadministrateur clientondersteuner en
ouderenadviseur.
De gemaakte onkosten worden door een gemeentelijke
subsidieregeling vergoed. Hebt u interesse, dan is bij het
steunpunt informatie op te halen. Er liggen profielschetsen en
aanmeldingsformulieren. U kunt dan precies inzien of u
daarvoor geschikt bent.
------------------------------------------------------------------------------6

Verdeling brede welvaart ongunstig voor 65-plussers.
De brede welvaart in Nederland is ongelijk verdeeld.
Dat brengt het CBS naar buiten in de Monitor Brede
Welvaart en Sustainable Development Goals 2020.
Opleidingsniveau en achtergrond bepalen de mate van
welvaart het meest. Maar onder leeftijdsgroepen zijn
ook grote verschillen. Bij 65-plussers is er helaas een
stapeling van ongunstige indicatoren.
Mede op aandringen van de Tweede Kamer kijkt het CBS
breder dan economie en inkomen. In de Monitor Brede
Welvaart is ook gekeken naar gezondheid, onderwijsniveau
en de kwaliteit van de leefomgeving. Al die factoren samen
vormen het concept brede welvaart. In vergelijking met
jongere leeftijdsgroepen scoren senioren op tevredenheid.
Maar liefst 90% van de mensen tussen de 65 en 75 zegt
tevreden te zijn over het leven. Wel is er vaker een lager
persoonlijk welzijn rond de ervaren gezondheid, koopkracht
en woonomgeving. Van de volwassen groepen boven de 25
jaar is de financiële situatie van 75-plusser het meest
kwetsbaar, af te meten aan het laagste mediane inkomen. De
langdurige werkloosheid is het hoogst in de groep 55-67jarigen; een onderwerp waar KBO al lang aandacht voor
vraagt. Werkloosheid hangt sterk samen met een lage
welvaart, nu en later.
KBO is verontrust, maar niet verbaasd over deze uitkomsten.
“ De pensioenen zijn al twaalf jaar niet geïndexeerd, de
ouderenwerkloosheid is hoog en op de zorg is bezuinigd. Bij
veel senioren is de rek eruit. Bij het opbouwen van Nederland
na de coronacrisis moet er gekeken worden naar de reële
verschillen tussen leeftijdsgroepen, waarbij senioren de volle
aandacht verdienen rond de thema’s die het CBS terecht heeft
blootgelegd.”
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Leercentrum
SeniorWeb afd.
Gemert
Je bent nooit te oud om
als 50-plusser met de
laptop, tablet of smartphone een van deze cursussen te
volgen. De koffie en thee zijn gratis tijdens de lessen.
Vanwege de coronacrisis zijn de lessen de afgelopen
maanden stopgezet maar in het najaar gaan we weer van
start. 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

Het Repair-Café Gemert Bakel is er weer op de 1e en 3e
dinsdag van elke maand.
Met een Corona-protocol in de hand heeft het Repair Café
Gemert-Bakel op 7 juli jl. met succes een herstart gemaakt op
zijn locatie in d’n Dörpel in Gemert.
Met het oog op Corona kunnen op een ochtend maximaal 10
mensen een reparatie aanbieden. Op die manier kan de 1½
meter afstand gewaarborgd worden. Klanten wordt gevraagd
telefonisch een afspraak te maken voor een reparatie en ze
worden dan op een tijd ingedeeld. Men kan hiervoor bellen
naar 06-10878587 of 06-18310729.
Naast reparatie van technische apparaten en fietsen, kan er
ook kleding worden vermaakt. Een ervaren coupeuse is
hiervoor beschikbaar.
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Op bezoek bij de kerstshow in de
breifabriek??
De reis is vooralsnog op 8 oktober
gepland en gaat 9 euro per persoon
kosten. Bij voldoende deelnemers gaat het tripje door. Maar
door de recente omstandigheden is de belangstelling tot
heden niet groot. U kunt zich bij het Steunpunt aanmelden.
Meer info bij Thera van Zeeland.
----------------------------------------------------------------------------

Fietsers gaan op 31 juli weer van start.

Na de verplichte zomerstop hunkeren onze pedaleurs
weer naar de wekelijkse fietstour. Omdat de overheid
op velerlei gebied sterk versoepelt en we ook in groepjes
mogen fietsen, starten we op vrijdag 31 juli. Verzamelen
om 13.30 uur op het Gerardusplein. Hopelijk kunnen we
nog een paar maanden genieten van deze activiteit want
destijds werd beslist dat er een maand langer wordt
doorgegaan. De fietsgroep heet u elke vrijdagmiddag
vanaf 13.30 uur van harte welkom.
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Reizen! De reis 13 oktober naar Vaals GAAT NIET
DOOR. Alle reizen van dit jaar zijn opgeschort.
Voor degene die nog niet zijn/haar geld heeft
teruggevorderd: Deponeer in een envelop, uw
reservering nummer, (Locatie, Urk/Vaals) volledige
naam, bedrag en Iban bankrekeningnummer in de
brievenbus op 't Frans Brugske nummer 7. Joep, Marjo
en Paul
Quilten in groepsverband
Door de sluiting van het huiskamercafé werd die
activiteit door de groep onderling opgelost. Echter door
de coronacrisis maar voor korte duur. De groep wil nu
wachten voor een ruimte in ons nieuwe thuishonk om
vervolgens een herstart te maken. Nieuwe
creatievelingen zijn dan weer welkom.
--------------------------------------------------------------------------Modeshow bij Dientje
Op 21 september verzorgt modehuis Vinken weer een
modeshow bij Dientje. Aanvang 14.00 uur. Toegang is
gratis, consumpties voor eigen rekening. Info bij Thera
van Zeeland.
--------------------------------------------------------------------------

Computerprobleempjes?? Pim van Berlo
is een student die ze tegen een kleine
vergoeding voor u oplost. Tel:
0645863594…………………………………………..
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Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant begeleiden senioren
bij levensvragen.
Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het
leven in het algemeen. De coronacrisis roept nieuwe
levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over
het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of (geen)
afscheid kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een groep
getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden en
niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.
In samenwerking met een aantal partijen heeft KBO-Brabant
elf vrijwilligers geworven. Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig
gescreend en hebben een relevante beroepsmatige
achtergrond. Om senioren met levensvragen ondanks de
huidige contactbeperkingen toch van dienst te kunnen zijn, is
de vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische
gesprekken over levensvragen. Geriater Judith Wilmer van
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat de vrijwilligers
van KBO-Brabant bij om hen te informeren over coronagerelateerde vragen. Bovendien staat het team van Wilmer
als medische achtervang klaar voor onze vrijwilligers, dit voor
het geval zich bellers met medische vragen aandienen.
Een gesprek aanvragen kan door te bellen met KBO-Brabant
(073) 644 40 66 of te mailen naar egeelen@kbo-brabant.nl.
We willen de drempel om te bellen zo laag mogelijk houden
en stellen deze dienstverlening daarom kosteloos beschikbaar
aan leden en niet-leden van KBO-Brabant------------------------Info Wilma van Grinsven tel. 0640944887. 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
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Bankfilialen sluiten: geen oude
schoenen weggooien voor je
nieuwe hebt
ING en Rabobank maken bekend
versneld filialen te sluiten.
Volgens de banken zijn er minder kantoren nodig, omdat
klanten sinds de coronacrisis steeds meer zaken online
regelen. Een ontwikkeling die wij als seniorenvereniging
betreuren...
Wij zien helaas de serviceverlening bij de banken zoals ING,
ABN AMRO en Rabobank zienderogen veranderen, met
gevolgen voor met name de kwetsbare (niet-digitale) klant.
‘Wij roepen de banken op om juist voor die mensen, onder
wie heel veel ouderen, een passend aanbod te maken en hun
maatschappelijke gezicht te laten zien’. Volgens ons wringt de
schoen met name in het begeleiden van klanten die behoefte
hebben aan persoonlijk contact. Banken investeren met name
in het digitaliseren van klantprocessen en service, en geven
daarvoor als reden dat een klant niet langer naar een kantoor
hoeft te komen. Hoewel de banken zeggen de persoonlijke en
fysieke service te blijven bieden, ziet de klant daar weinig van.
De aangekondigde sluiting van kantoren is daar een sprekend
voorbeeld van.
‘Veel senioren melden zich bij ons over de belabberde
dienstverlening. Zij weten niet bij wie ze terecht kunnen,
omdat filialen gesloten worden of al gesloten zijn. Banken
zouden veel meer moeten inzetten op het in stand houden
van het persoonlijk contact. Als dat niet kan met filialen dan
moeten er goede alternatieven zijn.
Zijn die er wel? Helaas zien veel (niet- digitale) oudere klanten
die niet. Dus we roepen dan ook met klem de banken op: laat
zien dat je er ook bent voor de niet- digitale klant.’
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Een belangrijk bericht van het CAK omtrent de Wmo
Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten
een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in
2020 maximaal € 19,- per maand. Door een technisch
probleem in de systemen heeft nog niet iedereen
facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Er wordt
alles aan gedaan om Wmo-klanten zo snel mogelijk een
persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden
versturen wij klanten die van de Wmo gebruikmaken,
stap voor stap de facturen. Onze excuses voor het
ongemak.
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel
Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom
heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en
mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen
over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- =
maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmoklanten die wonen in een instelling voor beschermd
wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt
de hulp en/of ondersteuning namelijk door. Advies aan
Wmo-klanten: reserveer geld en leg alvast € 19,- per
maand opzij. Het is altijd mogelijk om kosteloos een
betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden
wij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten
kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen
ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.
Meer informatie over de Wmo 2020 is
op www.hetcak.nl/wmo2020 te vinden. Hier staan de
antwoorden op de meest gestelde vragen.
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Senior zijn: ouder worden in
deze tijd
Het thema ‘senior zijn’ is vanuit
verscheidene invalshoeken te
benaderen. Zo kan het gaan over
gezond ouder worden, wat goede
voeding en beweging betekent en
waarom ik als oudere persoon een groter risico loop ziek te
worden? Ook een sociaal-maatschappelijke benadering van
het ouder worden is zeker in deze tijd aan de orde. Welke
plaats neem ik in bij crisissituaties? Vele vragen zonder
directe antwoorden. ‘Wie ben ik als senior in deze tijd?’
Hoe de situatie ook is, ontspannen of gespannen, plezierig of
teleurstellend, bij gezondheid of ziekte, in blijde stemming of
in rouw, we geven betekenis aan ons bestaan en zijn daarmee
betrokken in de vraag: ‘Wie ben ik als senior?’
Vertrouwen en moed bij het ouder worden
Goed ouder worden heeft van doen met vele aspecten bij
deze levensfase. Gezond zijn, fijne contacten, een passende
woning en redelijk kunnen besteden zijn basisvoorwaarden.
Naar de toekomst toe, hoe die ook moge zijn, is het van
belang een zeker vertrouwen te hebben. Het toont zich met
name in de moed stil te staan bij genieten en zorgen, bij
meeleven in vreugde en verdriet, bij doorleven van je senior
zijn.
Veel senioren hebben de behoefte om over wel en wee bij
ouder worden te praten, maar vaak ontbreekt het hen
woorden te geven aan die vraag: ‘Wie ben ik als senior?’ De
lezing leidt mensen op het spoor van praten over wat hen
aangaat. Info website KBO-Brabant
14

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht
pensioenakkoord juridisch bestrijden.
Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van
ruim 1.500 miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een
moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het beste
pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een
onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige
pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële
rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van
gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers
al twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen
onderdeel uit van het akkoord, maar ook een perspectief op
spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel
pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige
belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan
doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen.
KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000
senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de primair
belanghebbenden, in casu de gepensioneerden en de
deelnemers, te beschermen. Nu sociale partners plus
tweederde van onze volksvertegenwoordiging deze taak laten
liggen, zien wij ons genoodzaakt bestaande rechten te
verdedigen via juridische procedures.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht
en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste
seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de
grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met Stephan Vermeulen, bestuurslid,
stephanvermeulen@planet.nl, tel. 06-13234796 of Wilma
Schrover, directeur, wschrover@kbo-brabant.nl, tel. 0653561214
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Nieuwe leden :
* De heer J. Heersema, Jan van
Amstelstraat 3
* Mevrouw M. Jordens-Verbiesen, tijdelijk adres Rutg
van Herpenstr. 2 b Boekel
* De heer M. Vogels, Diederikstraat 56
* De heer W. Salehi, Pastoor Attendorenstraat 84
* De heer J. Verstappen en mevrouw G. VerstappenFranke, Scheiweg 2
* Mevrouw A. Spierings-van Hout, Mgr. den
Dubbeldenstraat 43
* Mevrouw E. van Eupen. De Poort 8
† Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:
* De heer G. van Boven, Prederikherenstraat 10
* De heer K. Wolvers, Rector Klaassenstraat 35
* Mevrouw M. Rooijackers-Aarts, Julianastraat 26
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies
Voor de volgende editie op 26
aug. dient u kopij in te leveren
uiterlijk vóór woensdag 19
augustus, ter eigen controle met
leesbevestiging doorsturen naar
redactieadres.

Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden.
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