Woord van de voorzitter
Veel mensen in Nederland (2 miljoen)
hebben ondersteuning nodig bij zorg,
participatie, inkomen, wonen, mobiliteit
of zinvolle dagbesteding. Een klein deel
van deze groep maakt gebruik van de
Wet langdurige zorg. Het grootste deel is
voor ondersteuning bij zorg, participatie,
inkomen, wonen, mobiliteit, school of
werk aangewezen op de gemeente via onder andere de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of
Participatiewet.
Het gaat om mensen met een aangeboren beperking. Op alle
levensterreinen - van meespelen met buurtkinderen, naar
school gaan, zelfstandig wonen en werken - hebben ze hierbij
in meer of mindere mate ondersteuning nodig. De
ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag
staat onder grote druk.
De opsomming van de problemen is lang, maar laat zich
samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het
niet centraal stellen van de hulpvrager, het ontnemen van
keuzevrijheid voor hulpverlener en de gelijkwaardige keuze
om de ondersteuning met een persoonsgebonden budget
(pgb) te organiseren, achteruitgang in de rechtspositie van
burgers en onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht.
Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen
Rijksoverheid en lokale overheden voort en krijgen mensen
niet de ondersteuning die ze nodig hebben.
Doorgaan op deze weg leidt tot verdergaande uitputting. Om
de beloftes van de decentralisaties – meer maatwerk, meer
inclusie en lagere kosten – waar te maken, moet er
geïnvesteerd worden in de ondersteuning van mensen met
die beperkingen en kwetsbaarheden.
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KBO-Brabant heeft dit reeds goed onderkend door een WLZteam in het leven te roepen dat we als afdeling kunnen
inschakelen indien nodig. Nu de verkiezingen achter de rug
zijn, moet het sociaal domein in onze ogen een topprioriteit
worden en ook zijn van een volgend kabinet. Enkele punten
die daarbij prominent naar voren dienen te komen, zijn in
onze ogen dat er een einde gemaakt wordt aan de strijd
tussen de Rijksoverheid en de gemeenten over geld. Laat
mensen niet langer het slachtoffer worden van de ruzie
tussen twee overheidslagen! Werk vanuit vertrouwen bij de
ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag en
pas wet- en regelgeving daarop aan. Ongeacht om welk type
ondersteuning het gaat: bij werk, school, wonen, mobiliteit,
jeugdhulp, zorg of participatie. Zo wordt de beoordeling en
aangeboden ondersteuning nu niet bepaald door het
beschikbare budget en/of het beschikbare aanbod van
ondersteuning.
Natuurlijk verder ook weer het nieuws vanuit de vereniging,
waarbij in dit nummer natuurlijk aandacht voor de campagne
in april van senioren en veiligheid waarbij we de
bijeenkomsten (online) van harte aanbevelen. Een oproep
voor een bezoekje aan The Sound of Music in Eindhoven voor
de liefhebbers, waarbij u de belangstelling via e-mail of bij het
steunpunt Boelthiek kunt doorgeven. Ook de avond met
kletsers en muziek van carnavalsvereniging de Laotbloeiers is
weer in november 2021 gepland. Waarvoor ik nog maar
verwijs naar de summiere agenda.
Wanneer u voor deze bijeenkomst kaarten kunt kopen en
reserveren, wordt tijdig bekendgemaakt. Een bezoek aan
onze website en facebookpagina voor het laatste nieuws is
aan te raden en tot slot hopen we u binnenkort, per 1 mei
2021, te mogen ontvangen in de nieuwe ruimte Nazareth.
Veel leesplezier.
Frans Francissen
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* 6 mei algemene vergadering bij Dientje,
inloop 13.30 uur.
* 10 t/m 14 november Sound of Music in
Parktheater Eindhoven.
*12 november ‘Effe Lachen” met de
Laatbloeiers, zaal `t Ridderhof.
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 30
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
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Reactie van leden:

Naar aanleiding van het
artikeltje "voetpaden
moeten beter" hebben leden
gereageerd, hieronder geven
we de punten die volgens
hen aandacht verdienen.
Inderdaad, voetpaden zijn vaak moeilijk/niet begaanbaar
vanwege losliggende tegels/stenen, verzakkingen,
boomwortels.
Achter het gemeentehuis/de Pallisade is deels bestrating
gebruikt die moeilijk te belopen is met een rollator.
Vaak hangen takken van bomen te laag, zeker als het dan
geregend heeft hangen ze extra laag, en loop je er tegenaan,
of waaien ze in je gezicht.
Stoepen zijn vaak schuin gelegd, waarschijnlijk om te zorgen
dat er geen regenwater op blijft liggen. Nadeel is dat als je
daar met een rollator loopt, dat je dan scheefloopt; dit geeft
rugklachten!
En soms is een heg/haag/struik zo breed (of niet gesnoeid)
dat de stoep daardoor te smal is om er goed met een rollator
te kunnen lopen, of om er met twee mensen naast elkaar te
lopen (ondersteuning van iemand).

Bibliotheek De Lage Beemden is boetevrij.
Bibliotheek De Lage Beemden is vanaf nu boetevrij.
Bibliotheekleden hoeven geen boete meer te betalen als zij
materialen te laat inleveren.
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Banken ruilen kantoren in voor servicepunten
Nu de grootbanken aan de lopende band kantoren sluiten,
blijven meer klanten onthand achter. Met uitgeklede
servicepunten en thuiscoaches hopen de banken de klant
voldoende ondersteuning te bieden, schrijft het AD. KBOPCOB riep de banken op om klanten de mogelijkheid te geven
in de eigen buurt bankzaken te kunnen blijven doen. ING doet
dat met de servicepunten. Bij ABN Amro zetten ze in op
ouderencoaches die de mensen thuis helpen, of per telefoon.
De Rabobank heeft een mix van contactpunten, mobiele
servicepunten en coaches die de mensen thuis helpen, aldus
het AD.

Samenwerken rond vervuilde woning
Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging
ervaren knelpunten bij het bieden van zorg aan cliënten in
vervuilde woningen. Betere ondersteuning van deze
professionals en samenwerkingsafspraken tussen organisaties
in de zorg en het sociale domein kunnen deze knelpunten
verminderen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in
opdracht van ZonMw.
-------------------------------------------------------------------------------

Onze computerlessen gaan zo snel
mogelijk weer van start als de
overheid daar toestemming voor
geeft. Die zullen dan waarschijnlijk
gaan plaatsvinden in ons nieuwe
thuishonk Nazareth.
------------------------------------------------------------------------------5

Energieleveranciers
In deze periode kunt u weer veel telefoontjes verwachten over
uw energiekosten. Via slimme vraagjes proberen ze u een
contract aan te smeren. De gesprekken zijn vaak zo
uitgekookt dat u het zelf niet meer kunt volgen. Ik geef u een
tip: ga nooit in op telefonische afspraken maar laat ze per email u een aanbieding doen en precies uitleggen van welke
maatschappij gebeld wordt. U hoort dan vervolgens niets
meer. Blokkeer meteen het nummer in uw telefoon. De
makkelijkste, goedkoopste en betrouwbaarste deal kunt u
maken met het collectief van de KBO. Zij regelen alles voor u,
vertrouwd en steeds de goedkoopste tarieven.

Oudere wil oversluiten
Veel 55-plussers sluiten een nieuwe hypotheek af of breken
hun bestaande hypotheeklening open. Deze groep wil
profiteren van de historisch lage rente door hun hypotheek
over te sluiten voor bijvoorbeeld een verbouwing of het
verzilveren van de overwaarde op hun woning, meldt De
Hypotheker. Inmiddels zijn 55-plussers goed voor bijna een
kwart van het totale aantal aanvragen. De Hypotheker merkt
dat veel ouderen een kleinere woning willen kopen, maar dat
het aanbod van seniorenwoningen beperkt is. Daardoor
besluiten zij vaker om hun huis te gaan verbouwen.
----------------------------------------------------------------------------------

WOZ – Deze maand kunt u weer de aanslag Gemeentelijk
belastingen verwachten, wellicht is dat al gebeurd. Daarop
staat de WOZ-waarde van uw woning. In veel gevallen een
forse verhoging. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u
een bezwaarschrift indienen…………………………………………….
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Overheid moet bewegen stimuleren'
"De overheid moet meer
bekendheid geven aan het
sporten voor ouderen en
meer middelen inzetten om
deze mensen te mobiliseren."
Dat is bij de boodschap van
beweegcoaches aan het
nieuwe kabinet. "Al het geld
gaat naar de zorg. Dit is
natuurlijk belangrijk, maar er
moet ook geld zijn voor alles
wat bijdraagt aan een goede gezondheid." Ze zien nu vooral
dat sport en beweging bij ouderen weggehaald wordt omdat
er geen tijd en genoeg geld voor is.
----------------------------------------------------------------------------------

Veel eenzaamheid door corona’
Uitgegroeid tot professionele spilfiguren de
dorpsondersteuners van de gemeente Gemert-Bakel . Door
de coronapandemie zien ze de eenzaamheid in de dorpen
onder hun ogen toeslaan.
“Oudere mensen die al drie dagen niemand hebben gezien.
Of de hele dag hun eigen stem nog niet hebben gehoord.” En
niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk doet de
coronacrisis zich flink voelen.
“Ouderen gaan fysiek achteruit. Ze komen minder de deur uit,
lopen dus ook minder.”
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Bijstand
Sinds 2019 is de duur van de WW en de ziektewet in
Nederland verkort van 38 maanden naar maximaal 24
maanden. Na twee jaar wordt verondersteld dat je óf weer
aan het werk bent, of dat je van de ziektewet in de regeling
voor arbeidsongeschiktheid terecht bent gekomen. Als je
geen enkele bron van inkomsten hebt, rest de bijstand.
Op de website van de Rijksoverheid wordt het zo
omschreven: ‘U heeft recht op een algemene
bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet
genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw
levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking
komt voor een andere voorziening of uitkering. ’Voordat de
bijstand wordt toegekend, kijkt de gemeente met wie de
aanvrager samenwoont. Hoe meer volwassen personen in
uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.’
Belangrijk bij de toelating tot de bijstand is ook de
vermogenstoets. Voor wie een gezamenlijke huishouding
voert, gehuwd is of samenwoont, telt het vermogen en het
inkomen van de partner mee bij de beoordeling om in
aanmerking te komen voor de bijstand. De Belastingdienst
bepaalt jaarlijks hoeveel vermogen bijstandsgerechtigden
mogen hebben.
----------------------------------------------------------Bent u geïnteresseerd in een wandelexcursie
door de Staasbossen van St. Anthonis? In de
volgende editie bieden we u een
aantrekkelijk arrangement aan. Natuurlijk
alleen als de toestand dat toelaat.
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Twee webinars tijdens Campagne Senioren en
Veiligheid
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid. Deze
vindt plaats in april. Misschien heeft u in september 2020 de
filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine
Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs,
meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing.
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van
senioren en veiligheid. Deze maand wordt georganiseerd
door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking
met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant,
NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de
Politie en het CCV. Er worden twee webinars georganiseerd
die door Catherine Keyl worden gepresenteerd. Catherine zal
u samen met de tafelgasten, waaronder de politie,
voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te
voorkomen.
U kunt de webinars volgen via de website
maakhetzeniettemakkelijk.nl:
Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over
spoofing, Oo donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar
over veilig internetten.
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit
tijdstip te volgen, dan kunt u altijd op een later moment de
webinars terugkijken.
Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl
op een moment dat het u uitkomt
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The Sound of Music, één
van de meest succesvolle musicals
aller tijden, komt terug naar de
theaters. The Sound of Music
begint in juni 2021 in het AFAS
Circustheater Scheveningen.
Vanaf augustus gaat de nationale
tour van start en is deze musicalklassieker in theaters door
het hele land te zien. Dus ook in een theater bij u in de buurt.
Van 10 t/m 14 november in Theater aan de Parade,
Eindhoven – Parktheater. Arrangementen gaan tussen 50 en
65 euro kosten.
Wij peilen uw belangstelling. Bent u geïnteresseerd dan kunt u
zich nu al aanmelden bij het Steunpunt of per e-mail. Bij
voldoende belangstelling kunnen we dan iets
organiseren……………………………

Boek Kermisfoto`s
In tegenstelling tot berichten
die circuleren kunt u nog
kermisfoto`s tot 1 mei insturen
of aanleveren.
Wilt u net als een groot aantal
Gemertenaren nog worden
opgenomen, 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

Leden krijgen t.z.t. de gelegenheid het boekje via de
vereniging te bestellen…………………………………………..
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Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek De Lage
Beemden
Veel mensen hebben vragen over
de overheid. Bijvoorbeeld over
zaken zoals huur- en zorgtoeslag,
belasting, rijbewijs, verkeersboetes,
pensioen en uitkering.
Vanaf 8 maart kan iedereen met al
deze vragen en meer terecht bij het
‘Informatiepunt Digitale Overheid’
(IDO) in elke vestiging van Bibliotheek De Lage Beemden. De
bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen met het vinden
van informatie op internet en verwijzen door naar de juiste
instanties. Zij kunnen ook een afspraak maken met een
organisatie die verder kan helpen.
Vanwege de coronamaatregelen kan op dit moment het
Informatiepunt Digitale Overheid niet worden bezocht.
Iedereen die vragen heeft over de overheid of wel wat hulp
kan gebruiken, kan bellen naar het Informatiepunt Digitale
Overheid. Het Informatiepunt is voor iedereen, ook als je
geen lid bent van de Bibliotheek.
Dus stel je vraag tijdens het telefonisch spreekuur op
maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur en
donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Via
telefoonnummer 0492 323245

Alzheimer begint bij haar anders dan bij hem
Er zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen met alzheimer,
maar in onderzoek naar medicatie voor de toekomst zijn
vrouwen ondervertegenwoordigd, schrijft Trouw. Nieuwe
technieken kunnen de verschillen beter in beeld brengen, te
vaak wordt nog nagelaten op specifieke verschillen te letten.
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Nieuwe leden:
* De heer en mevr. Van Puffelen, Paaslelie 3
* De heer J. Peters, Indiëplantsoen 30
* De heer P. van Rijt, De Buijtencamp 3, Bakel
* De heer A. Hellstern, Prelaat v. Dinterstraat 28
*De Heer G. van Dinter, Prinses Irenestraat 2-222
*De heer J. Franssen, Pastoor Attendorenstraat 71
*De heer M. van de Kerkhof en mevrouw P. van de KerkhofRooijakkers, Ripskant 16

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

*Mevrouw S. van de Kruijs-Rühl, Wijnboomlaan 32, overleden
op 4-2-2021
* De heer F. van de Laar, Drossard de la Courtstraat 11,
overleden op 28-2-2021

Voor de volgende editie van
april/mei 2021 dient u kopij in te
leveren vóór uiterlijk dinsdag 20
april 2021.

Ter eigen controle met leesbevestiging doorsturen naar
het redactieadres.
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden.
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