
     

November 2021, week 44 

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. 

 

 

 

Vragen over coronatoegangsbewijs en 

dorps-/buurthuizen 

Wij worden veel gebeld door Afdelingen die zich afvragen of er sinds 

de persconferentie van 2 november nieuwe richtlijnen zijn voor 

dorps- en buurthuizen over het gebruik van 

coronatoegangsbewijzen. Wij hebben de vraag neergelegd bij het 

ministerie van VWS en kregen antwoord: 

 

Geen coronatoegangsbewijs nodig in buurthuizen 

In de brief aan de Tweede Kamer (klik hier) staat onder punt 4 

expliciet benoemd dat ‘reguliere exploitatie van buurt- en 

dorpshuizen is uitgezonderd van een coronatoegangsbewijs’ - met 

uitzondering van evenementen. Wel mag de beheerder bepalen of 

een mondkapje gedragen moet worden. 

  

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=ec31fa97f9&e=164a7e698c


 

Ook wordt geadviseerd de 1,5 meter en de overige basisregels zo 

veel mogelijk in acht te nemen. De regeling die geldt sinds 25 

september kunt u vooralsnog blijven toepassen. Zodra wij een 

aangepaste handreiking hebben zetten wij die op onze speciale 

corona-pagina's op onze website. Klik hier voor die pagjna's. 

 

 

 

 

41.538 petities overhandigd 

Op woensdag 27 oktober werden in Den Haag 41.538 ondertekende 

petities aan leden van de Tweede Kamer overhandigd. Hiermee 

vestigden we opnieuw de aandacht op het probleem rondom het niet-

indexeren van de pensioenen. 

 

Kassa uitzending 

Het TV-programma Kassa was die dag aanwezig om opnames te 

maken voor de uitzending van zaterdagavond 30 oktober. In deze 

uitzending kwamen ook afgevaardigden van ‘Samen voor een eerlijk 

pensioen’ uitgebreid aan het woord. Zij legden zo goed mogelijk uit 

wat er mis is met de huidige situatie. Bekijk de uitzending hier terug. 
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Klavertje Vier nieuwe workshop voor 

Afdelingen en Kringen 

In het project 'Klavertje Vier' kunnen allereerst lokale besturen van 

onze seniorenvereniging deelnemen aan een workshop over 

eenzaamheid. Daarna kunnen inspirerende lokale bijeenkomsten 

worden georganiseerd voor groepjes senioren, waar men gesterkt en 

positief vandaan komt. Onder begeleiding van getrainde vrijwilligers 

gaan ouderen in gesprek over onderwerpen als: 

1. Wat betekent vriendschap voor mij? 

2. Hoe ga ik om met gezondheidsproblemen? 

3. Waar beleef ik plezier aan? 

Eerder startte KBO-Brabant met het project Ons Gesprek. Klavertje 

Vier is hiervan een uitbreiding. Het aantal zelfstandig thuiswonende 

ouderen neemt verder toe. Het is een forse opgave om te voldoen 

aan de nodige voorwaarden. Ook immateriële behoeften van senioren 

(zoals het voorkomen of verminderen van eenzaamheid) spelen 

hierbij een belangrijke rol. Het voeren van een goed gesprek over het 

leven is er daar één van. Senioren die deze behoefte hebben, krijgen 



 

na een goed gesprek weer de kracht om verder te gaan en ervaren 

meer kwaliteit van leven. 

Er is een filmpje gemaakt van Klavertje Vier: klik hier om het te 

bekijken. 

 

 

 

 

Motie om mantelzorgwoningen op te 

nemen in Omgevingswet aangenomen 

Momenteel is landelijk geregeld dat een tijdelijke mantelzorgwoning 

op eigen terrein zonder vergunning mag worden gerealiseerd. Echter 

met de komst van de Omgevingswet per juli 2022 krijgen gemeenten 

de mogelijkheid om alsnog vergunningseisen te stellen. Op 2 

november kwam een motie van GroenLinks en VVD in stemming in 

de Tweede Kamer om te voorkomen dat deze landelijke vrijstelling 

verdwijnt. KBO-Brabant onderstreept het grote belang van deze 

motie en heeft partijen opgeroepen de motie te steunen. 

Inmiddels is de motie aangenomen. Klik hier voor het volledige 

bericht op onze website. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7610e3e052&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f7cd5aa9e3&e=164a7e698c


 

 

 

Onze input voor debat over Initiatiefnota 

wonen en ouderenzorg 

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteerde 

op maandag 25 oktober over de initiatiefnota ‘Een eigen thuis, voor 

nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij’ van de 

Tweede Kamerleden Ellemeet en Smeulders. Hiervoor kwam 

demissionair minister Hugo de Jonge van VWS naar de Kamer. 

  

KBO-Brabant heeft als input voor het debat de volgende kwesties 

naar voren gebracht: 

1. Betrokkenheid (lokale) seniorenorganisaties bij totstandkoming 

woonzorgvisies en taskforce Wonen en Zorg 

2. Verplichting prestatieafspraken op basis van woonzorgvisies 

Lees het hele bericht op onze website.  

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=045df3a2f0&e=164a7e698c


 

 

Onze input voor begrotingsbehandeling 

Voor de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) op 26 oktober vroegen wij via een brief aan de vaste 

Kamercommissie van VWS aandacht voor senioren die graag langer 

zelfstandig thuis wonen, terwijl de zorg, ondersteuning en de 

woningmarkt hier nog onvoldoende op ingericht zijn. Er is weliswaar 

een maatschappelijk dialoog gestart over de uitdagingen en 

mogelijke oplossingen in de ouderenzorg, maar het 

vergrijzingsvraagstuk wordt onvoldoende meegenomen in de 

planvorming. 

 

Lees hier het hele bericht. 
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Ons Wlz-team in EW 

Het adviseren van senioren bij financiële zaken rond de zorg, vormt 

een belangrijke activiteit van onze vereniging. EW sprak met drie 

leden uit ons Wlz-team, vernoemd naar de Wet op de langdurige 

zorg en opgericht om mensen te behoeden voor de valkuilen in die 

wet. Els Bekers, Theo van Hamond en Wim Nouwens, alsmede 

directeur Wilma Schrover, komen aan het woord over de gevallen die 

zij tegenkomen in de praktijk en de successen die inmiddels zijn 

geboekt. 

Mede door tussenkomst van KBO-Brabant zijn bovendien nog twee 

andere zaken ten goede gekeerd. De Sociale Verzekeringsbank 

vermeldt tegenwoordig op het formulier dat een keuze voor de 

alleenstaanden-AOW niet per se voordelig hoeft te zijn. En na een 

hoorzitting in de Tweede Kamer over de Wet op de langdurige zorg, 

is er een herstelmogelijkheid opgenomen in de wet. Mocht achteraf 

blijken dat de keus voor de hoge AOW verkeerd heeft uitgepakt, dan 

kan die eenmalig met terugwerkende kracht ongedaan worden 

gemaakt. 

Lees hier het hele artikel 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Gilze en Rijen, Senergiek Nuenen en Uden-Landerd zijn in aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen begonnen met de politieke 

partijen op scherp te zetten. Op een aparte pagina op onze website - 

het deel voor Kaderleden, dus u moet wel even inloggen - houden wij 

informatie bij met betrekking tot de verkiezingen. Daar vindt u ook 

de documenten over Gilze en Rijen, Nuenen en Uden-Landerd. 

En lees hier alvast meer over de  Gilze en Rijen, Nuenen en Uden-

Landerd. 
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Uitkomsten onderzoek: Behoud van 

oudere vrijwilligers na de corona-crisis 

Onderzoek wijst uit: Oudere vrijwilligers hadden last van de 

coronacrisis, maar keren meestal terug. Vrijwilligers van KBO-

Brabant werkten mee aan dit onderzoek. Klik hier voor een 

samenvatting. Klik hier voor het volledige rapport.  

 

 

 

 

Filmpje Ons Gesprek 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. Men blikt 

terug op het leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die 

men heeft gemaakt. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over 

te praten. Speciaal daarvoor is het project Ons Gesprek opgezet. 

Er is een illustratief filmpje over het project gemaakt, klik hier om 

het te bekijken. 
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Verstuur een kaartje naar mantelzorgers 

via VGZ, gratis! 

10 november is de dag van de mantelzorg. Een belangrijke dag. 

Want in Nederland zorgen ongeveer 5 miljoen mensen voor een 

ander. Zij helpen bijvoorbeeld met boodschappen doen, wassen, 

aankleden en koken. Of met papierwerk en internetbankieren. Dat 

doen ze uit liefde, ook al is het soms zwaar. Laat daarom zien dat u 

aan deze mantelzorgers denkt.  

 

Grote kans dat u iemand kent die voor een ander zorgt. Verras hem 

of haar met een kaartje. U stuurt dit kaartje gratis via Coöperatie 

VGZ. Zij zorgen ervoor dat uw kaart op 10 november op de deurmat 

ligt! 

 

Klik hier om een kaartje te versturen. U kunt dit doen tot 8 

november 12.00 uur. 

 

Klik hier voor informatie over mantelzorg-ondersteuning door VGZ. 
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En klik hier voor informatie over hoe een mantelzorger ook voor 

zichzelf kan zorgen. 

 

 

 

Meedoen aan onderzoek? 

Wij ontvingen van onderzoeker Aukelien Scheffelaar een mail met 

verzoek om dit te delen met onze achterban.  

Ze zoeken 8-10 ouderen (65+) die zorg ontvangen of de 

ouderenzorg vanuit hun nabije omgeving kennen en vier keer per 

jaar willen meedenken. Deze vier fysieke bijeenkomsten per jaar 

vinden plaats in Tilburg, op de universiteit campus. 

• Vindt u het leuk om mee te denken over onderzoek naar 

mensgerichte ouderenzorg? 

• Ontvangt u zorg of kent u de ouderenzorg vanuit uw nabije 

omgeving? 

• Heeft u interesse in de belangen van ouderen? 

• Bent u betrokken, onafhankelijk, kritisch, creatief en open-

minded? 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3b28b35124&e=164a7e698c


 

• Wilt u voor een langere periode met ons meedenken (idealiter 

3 jaar)? 

• Bent u ouder dan 65 jaar? 

Is uw antwoord op de bovenstaande vragen ‘ja’? Dan is het Platform 

Ouderen mogelijk interessant voor u! 

Klik hier voor de volledige uitnodiging. 
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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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