Woord van de voorzitter
Bij de uitgave van dit maandblaadje
met weer veel nieuws over het wel en
wee van de vereniging en wat ons op
diverse terreinen bezighoudt, hoop ik
dat we ondanks de Corona-perikelen
toch in 2021 de nodige activiteit aan
de dag willen leggen. Wat duidelijk is,
is dat we in 2021 ons 70-jarig bestaan
hopen te vieren waar een
feestcommissie enthousiast mee aan
de gang is gegaan. Daarnaast willen we gaan inzetten op
een kunstproject samen met Kunstlokaal onder de noemer
Lang leve de kunst voor ouderen en waar verder op uw
belangstelling wellicht wordt gewekt, besteden we
aandacht aan de politiek en uiteraard aan de Corona. Er is
huis aan huis een folder voor bewegen reeds gepresenteerd
en verspreid en vanuit het lokaal beweegakkoord zijn er
initiatieven om aan te sluiten bij het project doortrappen.
Het lijkt erop dat er een stip aan de horizon is welke
wellicht voor een bevredigende oplossing kan zorgen. Als
een ding namelijk duidelijk is geworden, is het dat de
eenzaamheidsperikelen onder ouderen in 2020 alleen maar
zijn toegenomen en dat we staan te popelen om diverse
activiteiten weer op te pakken. Achter de schermen wordt
door vele vrijwilligers hard gewerkt om ook de verhuizing
naar Nazareth vanuit de Boelthiek weer gladjes te laten
verlopen. Meehelpen? Graag en meld je dan ook aan bij het
bestuur! Toch wil ik nog een thema aansnijden dat
belangrijk is. Door het gegeven dat de pensioenen de
afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks zijn geactualiseerd.
Armoede! Maar gaan we het oplossen? Veel
samenwerkingsverbanden zetten hun schouders eronder.
1

Er zijn burgemeesters, Kamerleden, staatssecretarissen en
ministers die de ernst van het probleem benadrukken en
maatregelen aankondigen. Dankzij de vorige crisis, de ramp
met de kinderopvangtoeslagen en corona (hoe wrang),
dankzij al die initiatieven die zich sterk maken voor goede
oplossingen, lijkt het tij te keren. Steeds meer mensen
erkennen dat armoede mede ontstaat en wordt gevoed
door hoe we het systeem in elkaar hebben geknutseld.
Bijna alle verkiezingsprogramma’s beloven het systeem van
regels en toeslagen om te vormen tot een helpend systeem.
Dat is bemoedigend, maar niet genoeg. Armoede is veel
meer dan geldgebrek! Daarom is de huidige focus op
programma’s, maatregelen, regels en schuldhulpverleners
te eenzijdig. Dat we armoede volledig kunnen oplossen is
een illusie. Maar er is wel degelijk een beter perspectief. Er
is steeds meer aandacht voor stress- sensitief werken, meer
ruimte voor onorthodoxe (maatwerk)interventies (vaak zijn
de kosten van de hulpverlening nu eenmaal hoger dan de
schuld, dus...). In een paar verkiezingsprogramma’s wordt
verhoging van uitkeringen en minimumloon beloofd. Sla
een krant open en het staat er. Luister naar politici en ze
zeggen het. Toch blijft die stevige basis voor preventie uit.
Meer sociaal werk: waarom staat dat nog steeds niet in de
verkiezingsprogramma’s? Sociaal werkers bieden mensen
toch dicht bij huis vroegtijdig en laagdrempelig praktische
oplossingen; ze geven informatie en ondersteunen op alle
levensgebieden: financiën, gezondheid, opvoeden, werk,
scholing. Als we het nu eens allemáál doen: dus inkomens
naar boven bijstellen, de maatregelen en regels helpend
maken, stress-sensitief werken (bevorderen
zelfredzaamheid) tot norm verheffen en voldoende sociaal
werk in wijken mogelijk maken. Anders gezegd: als we het
paard nu eindelijk eens laten doen waar het goed in is,
namelijk de kar trékken. Zou dat niet enorm schelen? Veel
leesplezier met deze uitgave. Frans Francissen.
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* 6 mei algemene vergadering bij Dientje,
inloop 13.30 uur
Onze agenda ziet er nog steeds troosteloos
uit. Er kunnen en mogen voorlopig nog
geen activiteiten georganiseerd worden.
Met z`n allen hopen we op betere tijden
want we hebben een mooi jubileumjaar
voor de boeg.
Ons Steunpunt is na de nieuwe maatregelen tot en met 1
maart 2021 gesloten. Voor vragen, rijbewijskeuringen of
aanmeldingen van nieuwe leden kunt u telefonisch contact
opnemen met 0492- 347458, de automatische beantwoorder
verwijst u dan verder.
* Dat geldt ook voor de Zorgcoöperatie.
* De volgende tel. nummers zijn eveneens bereikbaar:
* Frans Francissen 06-23368620
* Wim v. Casteren 0492342344
* 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
Hou het GN in de gaten voor de openingstijden als er
versoepelingen komen.
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Contributie 2021.
De contributie voor 2021 bedraagt zoals is vastgesteld op de
Algemene Ledenvergadering van 17 september 2020 26,00
euro per persoon voor het hele jaar. Gastleden betalen 15,00
euro. Voor iedereen die een machtiging heeft afgegeven,
wordt de contributie rond 4 maart van uw rekening
afgeschreven. Wij verzoeken u te zorgen voor voldoende
saldo op uw bankrekening
Wim Verhofstad (penningmeester) en Wim van Casteren
(Ledenadm.)

Verplicht internet drempel
zelfredzaamheid’
Negen van de tien internetloze (91%)
en de helft (46%) van de online senioren zijn het over één
ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht
worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit
onderzoek van KBO, PCOB. De drempels voor
zelfredzaamheid worden steeds hoger gemaakt, zegt de
seniorenorganisatie in Trouw.
Gepleit wordt voor loketten voor digibeten. De Telegraaf
schrijft in een commentaar: “De klachten van de ouderen
moeten serieus worden genomen.
---------------------------------------------------------------------------------Onze computerlessen gaan zo snel mogelijk
weer van start als de
Overheid daar toestemming voor geeft.
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Extra kwetsbaar voor financieel misbruik
Geld pinnen, boodschappen doen: door de lockdown zijn veel
ouderen hiervoor afhankelijk geworden van derden. Hierdoor
neemt de kans op financieel misbruik toe. Dat wordt nog
erger, doordat ouderen er vaak niet over durven te praten.
“Een op de twintig ouderen wordt mishandeld, waarvan meer
dan de helft financieel. En dat zijn alleen nog de gevallen
waar we weet van hebben", stelt staatssecretaris Paul
Blokhuis volgens Nu.nl "Ik wil dat dit uit de schaduw komt.”
---------------------------------------------------------------------------------‘Banken, breng het persoonlijke contact terug’
“Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord
staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een
vraag hebt.” Senioren zijn duidelijk, aldus KBO.PCOB: ze
missen hun bankkantoor, dat eerst nog iedere buurt, dorp op
kleine stad had.
Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt
Bank Dicht van de seniorenorganisatie zijn binnengekomen.
In een pamflet wordt de banken gevraagd lokale
servicepunten op te richten.
--------------------------------------------------------------------------------Graag meer dan alleen standaardappartementen
“Laten we beter onderzoek doen, aantrekkelijke concepten
en producten creëren en senioren verleiden om te
verhuizen”, schrijft Yvonne van Mierlo (directeur Blauwhoed
Studio) in Cobouw. “In plaats van verhuizen wanneer het niet
anders meer kan, zien we bij onze projecten empty nesters
positieve keuzes maken voor nóg een gelukkige levensfase.
Belangrijk is dat gemeenten ook daadwerkelijk voor aanbod
voor senioren kiezen en dat er ook een meer divers aanbod
komt, “dus meer dan alleen standaardappartementen.
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Oud worden in stijl
Wie goede zorg en fijn wonen
wil combineren, heeft daarvoor
de keus uit veel betaalbare
mogelijkheden. Maar regel het
wel op tijd, zeggen deskundigen
in Elsevier Weekblad.
Het magazine beschrijft de opkomst van onder meer de
zorgvilla’s (‘Je kunt hier al vanaf anderhalf keer modaal
terecht’), particuliere thuiszorg (tot en met het inhuren van
een verpleegkundige die komt inwonen),
mantelzorgwoningen (kinderen kopen het ouderlijk huis en
de ouders betrekken een woning in de achtertuin) en de
knarrenhoven (‘zelfstandige woningen die ooit je eigen
hospice kunnen zijn’).

‘Vaccineer al die ouderen in één keer’
Een belemmerende factor bij de covid -vaccinaties is het
grote aantal groepen dat na elkaar voorrang krijgt de
komende maanden. Dat zijn er nu negen en binnen bepaalde
groepen, zoals ouderen, is er nog weer differentiatie van oud
naar jong. Een berucht voorbeeld zijn verpleeghuizen waar
sommige bewoners onder de instellingsarts vallen en andere
onder de huisarts, waardoor ze niet gelijktijdig gevaccineerd
worden. Vanuit operationeel oogpunt onbegrijpelijk, zegt
oud-militair en adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden in
NRC . “Het kan zoveel makkelijker: rij met een mobiel team
langs alle verpleeghuizen in een regio, en vaccineer alle
ouderen in één keer.”
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AOW moet stijgen, een grote meerderheid in de Kamer
wil de AOW de komende jaren flink omhoog schroeven. Dit
ter compensatie van gedupeerden die gekort werden voor
hun aanvullende pensioen. Ook willen ze koopkracht van
ouderen bevorderen.
De meeste politieke partijen zowel links als rechts hebben dat
in hun programma voor de verkiezingen opgenomen. Die
stijging geldt ook voor het minimumloon.
----------------------------------------------------------------------------------

BEWEEGPOSTER
“Bewegen is goed, meer bewegen is
beter”
Bij de ONS van februari heeft u allen
de Beweegposter van Goed Bezig!
Gemert-Bakel ontvangen. Nogmaals wil ik u deze
Beweegposter onder de aandacht brengen. De
oefeningen op deze poster kunnen zowel staand als
zittend worden uitgevoerd, geheel in uw eigen tempo,
op elk tijdstip van de dag, binnen en buiten.
“Bewegen is gezond en leuk”
Bewegen houdt je lichaam en brein vitaal. Zo kun je zo
lang mogelijk thuis blijven wonen en dingen doen die je
het liefste doet. Veel succes met de oefeningen.
In de week van 22 t/m 26 februari telkens om 09.00uur,
13.00uur en 17.00uur kunt u deze oefeningen ook
volgen via OMROEP CENTRAAL.
Namens de werkgroep meedoen in de samenleving,
Koos Beenen……………………………………………………………..
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Het primaat van verhuizen wordt opgelegd en
dan?
Een aantal jaren geleden is de aftrek van specifieke
zorgkosten verder beperkt. Vanaf 2013 zijn de kosten van
woningaanpassing en van scootmobielen en rolstoelen fiscaal
niet meer aftrekbaar.
Waarschijnlijk heeft dat te maken gehad met de
mogelijkheden die de WMO bood. Woningaanpassingen, tot
het plaatsen van units toe, is mogelijk binnen de WMO. Ee
beetje grof geredeneerd: de WMO voorziet in deze
voorzieningen wanneer dat nodig is. Wanneer dat om
medische redenen niet nodig is, en dus afgewezen wordt, dan
hoeft de belastingdienst geen mogelijkheid te bieden tot
fiscale aftrekbaarheid.
Maar wat is de praktijk?
Dure woningaanpassingen via de WMO worden steeds
zeldzamer. Al vlug (in Peelgemeenten bij aanpassingen
>€9000) wordt het primaat van verhuizen opgelegd. Vaak is
er echter domweg geen geschikte woning. Niet in koop- en
niet in sociale en vrije huursector. De kloof tussen het aantal
beschikbare en geschikte woningen en de vraag wordt alleen
maar groter.
Ik pleit ervoor dat bij het opleggen van het primaat van
verhuizen, dus wanneer de medische noodzaak is
vastgesteld, de cliënt het recht moet krijgen op fiscale
aftrekbaarheid wanneer hij/zij zelf voorziet in het aanpassen
van bestaande woning.
Het laatste jaar wordt de druk verder opgevoerd. “Mevrouw,
kunt u die voorziening ook zelf betalen?” Wanneer je daar ja
durft te zeggen dan ben je de sigaar. Als je heel nobel bent
hoef je je overigens niet de sigaar te voelen. Ook in deze
situatie lijkt me fiscale aftrekbaarheid niet meer dan reëel.
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Kermisfoto`s
Iedereen is diep in het verleden
bij een bezoekje aan de
Gìmmerse kermis wel eens op
de plaat gezet. In de jaren
vijftig, zestig en zeventig van de
vorige eeuw was die fotografie
immens populair. Uit die
periode (1950,`60 en ‘70)
verzamel ik kermisfoto`s met als
doelstelling er een rijk
geïllustreerd boekwerkje van te
maken. Hebt u een
kermisfoto(‘s) en wilt u die
beschikbaar stellen voor het
boek, neem dan contact op met
Jan Winkelmolen (tel. 0610801095). U wordt dan vereeuwigd
in de boeken.
U kunt de foto met toevoeging van de namen en jaartal ook
digitaal doorsturen naar

j.winkelmolen1@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------Wandelexcursie
Als de overheid ons weer meer
mogelijkheden gaat bieden, willen we bij
voldoende belangstelling een
wandelexcursie in de bossen van St. Anthonis organiseren.
Een deskundige gids van Staasbosbeheer laat ons de mooiste
plekjes van het gebied zien. Zo heeft hij al een dassenburcht
en een nest jonge vossen ontdekt. In de komende editie
daarover meer.
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Verkeersboetes
Boetes voor kleine overtredingen gaan omlaag. Het kabinet
wil echter ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen
zwaarder straffen. Verkeersboetes onder 100 euro worden
voortaan afgerond op een veelvoud van 5 euro.
Een greep uit de belangrijkste verkeersboetes in 2021:
* Telefoon vasthouden- door rood rijden - 250 euro.
* Gebruik vluchtstrook – rechts inhalen - 250 euro.
* Dubbel parkeren – afslaan zonder richtingaangever
* 100 euro – geen autogordel 150 euro.
* Gehandicapten parkeerplaats onnodig bezetten 300 euro.
*Geen zichtbaar kenteken – 150 euro.
*Minderjarige zonder gordel - 210 euro.
* Onnodig geluid veroorzaken – 240 euro.
* Geen voorrang verlenen aan overig verkeer – 250 euro
* Onnodig links rijden 210 euro.
Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste
3 km. snelheidsoverschrijding op de 130 km/u -wegen.
Te hard rijden binnen de bebouwde kom:
5 km. 35 euro – 10 km. 74 euro – 15 km. – 139 euro
20 km. 197 euro --25 km. 267 euro – 30 km. 346 euro.
Meer dan 30 km te hard in de bebouwde kom dan volgt
strafbeschikking!!!!
Binnen de bebouwde kom (in 30 km/u- zone, bij
werkzaamheden en op woonerf gelden andere bedragen).
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Financiële malheur bij beginnende dementie
Alleenstaande patiënten met dementie hebben al jaren voor
de diagnose wordt gesteld vaker problemen met hun
boekhouding. Dat blijkt volgens het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde uit Amerikaans onderzoek. De
onderzoekers benadrukken het belang van een tijdige
diagnose om financiële problemen te voorkomen.
Mantelzorgers zijn hierbij cruciaal, maar ook financiële
instellingen zouden proactief kunnen handelen bij een
betalingsachterstand of opvallende transacties.
-----------------------------------------------------------------------------‘Willen de oudjes wel samenwonen?’
Een pleidooi om samenwonen te stimuleren door gunstiger
financiële regelingen (met als winst: informele zorg, dus
minder kosten op de formele gezondheidszorg en minder
eenzaamheid) leidt in Trouw tot deze reactie: “Maar willen de
oudjes wel samenwonen? Alleenstaande word je meestal
omdat de partner wegvalt, niet zelden na een langere of
kortere tijd van mantelzorgen. Een zware tijd, dan ben je toch
wel mal om weer met iemand in één huis te gaan zitten met
zijn of haar eigenaardigheden en gebreken?”

Wacht statussen langdurige zorg
Sinds 1 januari is er voor de langdurige zorg (Wlz) een nieuwe
indeling die aangeeft hoe iemand op een wachtlijst staat: de
wachtstatus. ZN heeft, samen met de zorgkantoren, een
infographic over de nieuwe wachtstatussen ontwikkeld. Er
zijn 4 wachtstatussen: 1 urgent plaatsen, 2 actief plaatsen, 3
wacht op voorkeur, 4 wacht uit voorzorg.
------------------------------------------------------------------------------11

Nieuwe leden:
* De heer J. van Lieshout, Willem de
Haasstraat 19
* De heer M. Boekelder en mevrouw BoekelderVermeulen, Wijst 55

†

Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

* Mevrouw M. Schreven, Dr. Kuijperstraat 17, overleden
op 19 oktober 2020 (nagekomen bericht)
* Mevrouw M. Verhagen-Munsters, Prinses Irenestraat
7-206, overleden op 11 januari 2021
* Mevrouw F. van Wanroij-Kerkhof, Prinses Irenestraat
7-113, overleden op 14 januari 2021

Voor de volgende editie van mrt/ april 2021 dient u
kopij in te leveren vóór uiterlijk dinsdag 16 maart 2021.
Ter eigen controle met leesbevestiging doorsturen naar
het redactieadres.

Artikeltjes nooit langer dan
200 -250 woorden.
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