
     

Oktober 2021, week 42 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Hulp gezocht bij voorstelling Grijs 

gedraaid in december, zin om mee te 

doen? 

Herhaalde oproep 

Voor de negen concerten Grijs gedraaid - in december - zoeken we 

nog steeds enkele vrijwilligers. Per concert hebben we tien personen 

nodig die ons assisteren om mensen die niet goed ter been zijn te 

helpen naar hun zitplaats. Na de voorstelling kunt u helpen bij de 

kunstworkshops. We hebben een aantal aanmeldingen binnen 

(waarvoor dank!), maar we zijn nog op zoek naar meer mensen. 

 



 

Kamerata Zuid, Switch2Move, Stichting Stoute Schoenen, Stichting 

Vier het Leven en KBO-Brabant hebben de handen ineen geslagen 

om een uniek programma te ontwikkelen voor ouderen. Samen met 

Kamerata Zuid zal Gerard van Maasakkers zijn liedjes ten gehore 

brengen. Danser Andrew Greenwood breekt het ijs en brengt de zaal 

in beweging. Jessica Donders van de Stichting Stoute Schoenen 

faciliteert na afloop een ontmoeting, waar de concertbezoekers 

kunnen napraten en deelnemen aan een kunstworkshop. 

 

Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen van ons uiteraard nog 

uitgebreid instructies.  

 

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Jacquelien Cuppers via 

jcuppers@kbo-brabant.nl of via (073) 644 40 66. U kunt zich voor 

onderstaande voorstellingen opgeven, meerdere mag natuurlijk ook. 

• 07 december 2021 De Kring Roosendaal 14.00 uur 

• 12 december 2021 Theaters Tilburg 14.30 uur 

• 14 december 2021 De Leest Waalwijk 15.00 uur 

• 18 december 2021 Theater aan de Parade Den Bosch 15.00 uur 

• 19 december 2021 Het Speelhuis Helmond 15.00 uur 

• 20 december 2021 Chassé Theater Breda 11.00 uur 

• 21 december 2021 De Lievekamp Oss 11.00 uur 

• 23 december 2021 Schouwburg Cuijk 15.00 uur 

• 26 december 2021 Markant Uden 15.00 uur 

 

 

mailto:jcuppers@kbo-brabant.nl


 

Open brief aan gemeenten verstuurd 

KBO-Brabant pleit al jaren voor een gelijk inkomensondersteunend- 

en minimabeleid. Zo is de kans groot dat je in de ene gemeente wel 

in aanmerking komt voor kwijtschelding van lokale lasten en in een 

andere gemeente niet. 

In de praktijk is het nu zo dat een oudere die wat geld gespaard 

heeft voor zijn uitvaart of voor vervanging van de wasmachine, 

kwijtschelding misloopt wanneer hij meer dan 1.650 euro op zijn 

bankrekening heeft staan. 

De Minister heeft nu voor AOW-gerechtigden en mensen met een 

volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaald dat die 

vermogensgrens met maximaal 2.000 euro mag worden verhoogd. 

KBO-Brabant stuurde een open brief naar alle Brabantse gemeenten 

en vraagt hen om hun kwijtscheldingsbeleid inclusief de verhoging 

van de vermogensgrens op elkaar af te stemmen. 

Klik hier voor onze brief aan gemeenten. 

Klik hier voor de brief van minister Ollongren. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6dbf61597b&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=b7e70f9fcb&e=20dc372863


 

Klik hier voor informatie op de website van Belastingsamenwerking 

Oost-Brabant: ‘Heeft kwijtschelding aanvragen zin voor mij?’ 

 

 

 

Bijeenkomsten over Wonen/Zorg voor 

Afdelingen en Kringen 

Deze week is een uitnodiging uitgegaan naar Afdelingen en Kringen 

om deel te nemen aan een van de vier regionale bijeenkomsten over 

Wonen/Zorg in november.   

Zoals u weet is wonen, zorg en welzijn voor en door senioren een 

van de belangrijkste vraagstukken; nu en voor de jaren die gaan 

komen. De direct betrokkenen zijn zich hier vaak nog onvoldoende 

van bewust. 

 

Om de thematiek bespreekbaar te maken en onder de aandacht te 

brengen willen wij u in vier regionale bijeenkomsten in november 

kennis laten maken met diverse communicatiemiddelen en een 

aanpak die u zelf lokaal in bijeenkomsten met uw achterban kunt 

uitvoeren. Wij willen de ingrediënten daarvoor graag met u delen. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=1de8c6fc7b&e=20dc372863


 

Gebaseerd op een draaiboek zoals dat een paar jaar geleden in de 

gemeente Cuijk is opgezet door onder andere de lokale KBO-

Afdelingen. Het begint met bewustwording, dat is er niet in één keer. 

Maar dat is wel het noodzakelijke begin om tot iets te komen. Samen 

met de senioren, samen met de gemeenten en andere lokale 

organisaties. 

 

Zie uw mailbox voor de uitnodiging. Er zijn bijeenkomsten op 

maandag 8 november (Maarheeze), dinsdag 9 november (Udenhout), 

donderdag 11 november (Oudenbosch) en vrijdag 12 november 

(Heeswijk-Dinther). 

 

 

 

Brieven te verwachten over UBO opgave 

bij de KvK 

Inmiddels bereiken ons berichten dat Afdelingen en Kringen brieven 

vanuit de Kamer van Koophandel ontvangen waarin zij worden 

uitgenodigd de vereniging in te schrijven in het UBO register. In 

januari 2021 hebben wij de memo zoals bijgevoegd al aan de 

voorzitters en secretarissen van alle Afdelingen en Kringen gestuurd. 



 

U kunt uw vereniging inschrijven in het register en mocht u nog 

vragen hebben dan mag u ons altijd bellen of een e-mail sturen. 

Vraag naar Olaf Nouwens, 073 - 644 40 66. 

 

Klik hier voor de memo. 

Klik hier voor een voorbeeldbrief die u kunt verwachten. 

Klik hier voor meer info op de website van de KvK. 

 

 

 

Twee QR codes op één mobieltje 

Van een lid uit Waalwijk ontvingen wij een handleiding hoe je twee 

QR codes op één mobiel kunt maken voor een coronatoegangsbewijs. 

Handig voor bijvoorbeeld een echtpaar met maar één mobiele 

telefoon of voor iemand die met zijn vader/moeder - die geen 

smartphone heeft - eropuit wil en de code nodig heeft in de horeca. 

 

Afdelingen kunnen dit mogelijk in de eigen papieren nieuwsbrief 

melden of op de website zetten en vrijwilligers - die bij mensen thuis 

komen - kunnen hiermee helpen. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c3432a2550&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=40126ac3cd&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e6243b2bb8&e=20dc372863


 

 

Klik hier voor de beschrijving. 

 

 

 

 

Druk op zorg neemt toe 

Ziekenhuis Radboudumc legt helder uit wat de situatie is in het 

ziekenhuis en hoe men kan helpen het besmettingsrisico klein te 

houden. 

‘De druk op de zorg neemt toe, valt te lezen en te horen in de media. 

Als Radboudumc vinden we het belangrijk om hierop te reageren en 

aan te geven waarom wij ons zorgen maken over de huidige situatie 

en over de periode die komen gaat; en wat u zelf kunt doen om 

erger te voorkomen.’ 

Klik hier voor het bericht op de website van Radboudumc. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=42a33cc969&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=568c5a485e&e=20dc372863


 

Onderzoek RIVM over sterfte 

onder ouderen in Brabant tijdens eerste 

golf corona nu afgerond 

In het artikel beschrijven de auteurs aan de hand van gegevens uit 

de ledenadministratie van KBO-Brabant de situatie tussen 1 maart en 

16 april 2020 met betrekking tot het aantal overledenen in de groep 

actieve en voor het overgrote deel thuiswonende ouderen. Ook 

vergelijken ze deze periode met dezelfde periodes in de jaren 2017 

tot en met 2019. Dit inzicht is interessant omdat het een aanvullend 

perspectief biedt op de gerapporteerde data over COVID-19-sterfte in 

het begin van de eerste golf. Namelijk de meldingen aan het RIVM 

van overledenen met een bewezen COVID-19, het sterftecijfer in 

verpleeghuizen, vermoedelijk door COVID-19 (ouderen met veel co-

morbiditeit) en de door het CBS gerapporteerde totale oversterfte in 

die periode. De COVID-19-sterfte onder de groep thuiswonende 

ouderen was nog niet expliciet beschreven. 



 

 

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

 

 

 

Toolkit van Actiz 

Om het belang van goede (ouderen)zorg hoog op de lokale politieke 

agenda te krijgen, presenteert brancheorganisatie ActiZ een Toolkit 

gemeenteraadsverkiezingen 2022: Hoe u zelf een lokale lobby kan 

beginnen. 'Met het oog op de toenemende vergrijzing staan we in 

Nederland voor een enorme opgave om de zorg voor ouderen 

toekomstbestendig te maken. De gemeente speelt daar een cruciale 

rol in.' 

  

In de 'Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen 2022' is eenvoudig 

uitgelegd hoe de gemeente en gemeenteraadsverkiezingen werken. 

Welke facetten het doorloopt, wie wat doet en waar de gemeente 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=617d5ab790&e=20dc372863


 

voor verantwoordelijk is omtrent de lokale (ouderen)zorg. Daarnaast 

zet het uiteen hoe de leden van ActiZ voor de zorg voor ouderen 

kunnen lobbyen en op deze manier (ouderen)zorg hoog op de 

politieke agenda krijgen in een gemeente.  

 

In aanloop naar de verkiezingen op 16 maart 2022 zal de Toolkit 

periodiek aangevuld worden.  

 

Klik hier voor meer informatie op de website van Actiz.  

 

 

 

 

Bussen Senioren Expo 2022 

Afdelingen die graag met een bus naar de Senioren Expo (van 

dinsdag 18 tot en met zondag 23 januari 2022) willen komen, 

kunnen zich melden bij Joyce de Ruiter van de organisatie. Klik hier 

voor aanmelding/aanvragen van een bus. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=865b48327f&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c2cdf332b4&e=20dc372863


 

 

Brabantse Erfgoedlezingen voor 

Afdelingen 

De Stichting Lyra verzorgt lezingen over Brabants Erfgoed voor onder 

andere KBO-Afdelingen. De lezingen worden door de Heusdense 

journalist Hans van den Eeden, voormalig stafdocent aan de 

Hogeschool Avans, verzorgd. 

  

Aanbod van lezingen 

• Keurig Kwiek en Katholiek 

• De Brabantse IJzeren (19e) eeuw 

• Heftige vrouwen: “van ons Zus tot ons Jet” 

• Lodewijk Napoleon op reis door Brabant. 

 

Lees hier voor meer informatie over inhoud en kosten. 

 

 

   

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e0e2d6c1bd&e=20dc372863


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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