
     

Januari 2022, week 4 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 120.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Opinie-artikel over wooncrisis in 

Eindhovens Dagblad 

Onze voorzitter Leo Bisschops stuurde een opinie-artikel naar het 

Eindhovens Dagblad. Dat werd op 25 januari geplaatst. 

 

'Wooncrisis, zorgcrisis, pensioencrisis, generatieconflict? Als het gaat 

om de oorzaak van de wooncrisis wijzen beschuldigende vingers 

vooral naar ouderen die onvoldoende zouden doorstromen op 

woningmarkt.' 

 

Klik hier voor het hele bericht op onze website.. 

Voor het artikel in Eindhovens Dagblad, klik hier. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e02f86fb85&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=4d05fc7a33&e=164a7e698c


 

Nieuws van de website op een rij 

Pensioen verder uitgehold 

De ouderenorganisaties hebben gezamenlijk gereageerd op de 

internetconsultatie over wijziging van de rekenrente voor 

pensioenfondsen. 

 

Suggesties voor de stemwijzers 

KBO-Brabant vraagt de stemwijzers (voor de 

gemeenteraadsverkiezingen) om extra stellingen op te nemen met 

aandacht voor wonen en zorg, die van belang zijn voor senioren. 

 

Aandacht positie ouderen gevraagd 

Voor het debat in de Tweede Kamer op 20 januari over corona-

ontwikkelingen doet KBO-Brabant een aantal dringende 

aanbevelingen aan Kamerleden rondom de boostervaccinatie. 

 

Ontkoppeling AOW terugdraaien 

Samen met vele andere organisaties vraagt KBO-Brabant kabinet om 

de plannen voor ontkoppeling van de AOW terug te draaien. Er is op 
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17 januari een gezamenlijke brief verstuurd naar Tweede 

Kamerleden. 

 

 

 

 

Regels buurtcentra weer aangepast 

 

Lees hier alles over de maatregelen die voor dorps- en buurthuizen 

gelden. Inclusief de nieuwste Handreiking dorps- en buurthuizen.  

 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=ccce022c68&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=389abed85a&e=164a7e698c


 

75 KBO-helpers in Brabant voor 

kwetsbare ouderen 

De oproep van KBO-Brabant in december aan een groot deel van 

onze vrijwilligers leverde maar liefst 75 vrijwilligers op die in 

samenwerking met het Rode Kruis kwetsbare ouderen kunnen 

helpen! 

 

Wellicht is het een idee om in uw Afdelingsnieuwsbrieven ook het 

telefoonnummer van deze Rode Kruis hulplijn te vermelden?  Wie 

hulp nodig heeft kan bellen met de Rode Kruis Hulplijn, bereikbaar 

via (070) 44 55 888 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 

uur. 

 

Vrijwilligers kunnen zich ook nog steeds aanmelden. Bel met Chantal 

Bijnen bij KBO-Brabant: (073) 644 40 66. 

 

Lees hier het hele bericht op onze website. In de Brabantse 

Dagbladen verscheen ook een artikel hierover. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=17f4d2aebd&e=164a7e698c


 

Informatiepunt Leven in coronatijd voor 

mensen uit risicogroepen 

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, 

ouderen en mensen met een beperking hebben een grotere kans om 

ernstig ziek te worden. Het informatiepunt Leven in coronatijd 

probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen 

van mensen uit risicogroepen. De Rijksoverheid heeft een speciaal 

telefoonnummer voor algemene vragen over het coronavirus: 0800-

1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur). Bel voor medische 

vragen over de coronavaccins: 088-755 5777 (bereikbaar tussen 

8.30 uur en 16.30 uur). U spreekt dan met een ervaren medisch 

student.  KBO-Brabant is betrokken bij het informatiepunt Leven in 

coronatijd. 

Klik hier voor deze informatieve website. 

U vindt er informatie over de belangrijkste vragen zoals: 

Wat is een coronabewijs en hoe kom ik eraan? 

Wanneer draag ik een mondkapje? 
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https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7e41ce85bb&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3540ce5016&e=164a7e698c


 

Welk mondkapje moet ik gebruiken? 

Gaat de zorg en ondersteuning door tijdens coronatijd? 

Ik wil naar het buurthuis, wat zijn de regels? 

 

 

 

Initiatieven in aanloop naar 

gemeenteraadsverkiezingen 

Someren in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen 

KBO-Kring Gemeente Someren heeft lokaal aandacht gevraagd voor 

het project 'Woonwensen van Somerense senioren, voor nu en voor 

later'. De lokale politieke partij 'Lokaal Someren-Heide' heeft in haar 

verkiezingsprogramma nu expliciet dit project benoemd als een te 

bereiken doel! Een mooie opsteker voor KBO-Kring Gemeente 

Someren. 

Hilvarenbeek in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen 

Op verzoek van KBO Hilvarenbeek heeft Els van Daal 

(beleidsmedewerker wonen/zorg bij KBO-Brabant) onlangs een 

presentatie gegeven over de ontwikkelingen rondom 'Wonen en zorg 

senioren' voor de raadscommissie en wethouder Samenleving in 

Hilvarenbeek. Dit werd zeer goed ontvangen en de bevindingen zijn 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=509c2f907f&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=da5f218607&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a2d7d7ed3c&e=164a7e698c


 

ook onder de aandacht gebracht van de commissie Ruimte in 

Hilvarenbeek. In combinatie met de resultaten van een woon- en 

welzijnsonderzoek onder senioren in Hilvarenbeek (uitgevoerd door 

de gemeente in samenspraak met onder andere KBO Hilvarenbeek) 

was er genoeg stof om het thema 'Wonen en zorg senioren' goed op 

de politieke kaart te krijgen. Zowel CDA als VVD Hilvarenbeek 

hebben nu expliciet de noodzaak voor meer kleinschalige en/of 

gemeenschappelijke wooninitiatieven in hun programma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen opgenomen.  

 

Organiseert u als Kring of Afdeling ook een ontmoeting met de lokale 

politiek? Dan is Els van Daal of Ellen Willemsen beschikbaar voor 

advies of zo mogelijk een bijdrage. Bel met (073) - 644 40 66 of 

mail: info@kbo-brabant.nl 

 

Op onze website staan meer voorbeelden van lokale initiatieven van 

Kringen of Afdelingen. Klik hier. 

 

 

 

mailto:info@kbo-brabant.nl
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c2b8530c12&e=164a7e698c


 

Passendheidsregels sociale woninghuur 

verruimd 

Per 1 januari 2022 is de toewijzing van sociale huurwoningen voor 

senioren verruimd. Met alleen AOW (of AOW met een klein pensioen) 

maar wél met een vermogen boven de zorgtoeslaggrens (in 2022: € 

120.020 voor alleenstaanden en € 151.767 voor een 

echtpaar), bijvoorbeeld uit de verkochte of nog te verkopen eigen 

woning, mogen senioren nu ook naar sociale huurwoningen met een 

huurprijs boven 633,25 euro per maand. Veel senioren wilden wel, 

maar mochten voorheen niet naar een duurdere sociale huurwoning, 

omdat die te duur zou zijn gelet op hun inkomen. Met het feit dat ze 

de huur gemakkelijk zouden kunnen betalen gelet op hun vermogen, 

werd geen rekening gehouden. Dat is nu veranderd. Voor meer info 

zie onze website. Deze wordt uiterlijk vrijdag 28 januari bijgewerkt. 

 

 

 

Let wel: inschrijven UBO's vóór 27 maart 

2022 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=af0ac75f6e&e=164a7e698c


 

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk 

belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn 

van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een organisatie 

kan één of meer UBO's hebben. Let wel: Organisaties moeten vóór 

27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben. Ook Afdelingen en 

Kringen van KBO-Brabant. 

  

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan 

het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, 

terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens 

van UBO's in het UBO-register zijn openbaar en sommige zijn niet 

openbaar. 

 

Houd uw mail in de gaten! 

Wij sturen binnenkort alle Afdelingen en Kringen een instructie-

document over de inschrijving. Veel Afdelingen hebben hun UBO's al 

ingeschreven, maar nog niet iedereen. Dit document geeft stap voor 

stap aan wat u moet invullen op de site van de Kamer van 

Koophandel. 

 

 

 



Voor belastinghulpen: webinar scheiden 

of uit elkaar gaan 

 

Belastingdienst en Toeslagen organiseren op donderdag 3 februari 

2022 van 19:30 tot 20:45 uur het webinar 'Scheiden of uit elkaar 

gaan'. 

 

De Belastingdienst schrijft ons: 

'Op 3 februari organiseren we voor uw cliënten het webinar 'Scheiden 

of uit elkaar gaan'. Hebt u een cliënt die in deze situatie zit? Wijs 

hem dan op dit webinar. Als u zelf geïnteresseerd bent in dit webinar 

vragen wij u dit op een later moment terug te kijken. Hierdoor heeft 

de doelgroep voor wie het bedoeld is de ruimte om deel te kunnen 

nemen én vragen te stellen. Wij zullen de link nadien op 

Kennisnetwerk plaatsen. 

 

Scheiden of uit elkaar gaan is erg vervelend en brengt veel gedoe 

met zich mee. Er moeten een hoop zaken geregeld worden. Daarom 

organiseren Belastingdienst en Toeslagen speciaal hierover een live 

webinar. U krijgt informatie over waar u aan moeten denken bij het 

regelen van belasting- en toeslagzaken en waar u terecht kunt als 

u meer hulp en of informatie nodig heeft. Vragen die u heeft kunt u 

live via de chat stellen.' 

 

Klik hier voor informatie en aanmelden. Het webinar is ook later nog 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3f9b654b34&e=164a7e698c


 

terug te kijken. 

De Belastingdienst heeft ook een informatiesite hierover, klik hier. 
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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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