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Nieuwsbrief  februari  2022 

 
Beste leden, 
Een groot aantal coronamaatregelen is opgeheven. 
Wij kijken  er naar uit om de activiteiten zoals het wandelen, fietsen, gymnastiek, koersbal, 
knutselen, kaarten en ook samen uit eten, weer op te starten, 
Hopelijk kunnen wij daar weer veel plezier aan beleven. 
 
We gaan ook aan de slag met een cursus/ opleiding vrijwilliger-ouderenadviseur. Hiervoor 
hebben twee personen  zich aangemeld:  Gerry Klomp en Mariet Ambrosius. De meest 
voorkomende vragen aan een ouderenadviseur hebben betrekking op o.a: 
 

• Vragen over eenzaamheid 

• Vragen over het sociale leven na het wegvallen van naasten 

• Ideeën die houvast bieden. 

• Vragen over huishoudelijke hulp. 

• Contact leggen met cliëntondersteuners, ondersteuners op het gebied van 
administratie en hulp bij het  invullen van het belastingformulier 

• Vragen over inkomenssteun. 

• Vragen over mogelijkheden van mantelzorg. 
 
Aandacht voor koopkracht: 
 
Bij ons, maar ook landelijk,  is er bijzondere aandacht voor de verslechtering van de 
koopkracht. 
 
De verslechtering van de koopkracht als gevolg van de stijging van voedselprijzen, de 
toegenomen energiekosten, maar ook de hogere kosten van vervoer  vragen,  zeker voor 
onze leden met een klein inkomen,  extra aandacht. Wij hebben  als bestuur samen met de 
kring Eersel bij de gemeente Eersel onze zorgen geuit over de financiële positie van 
sommige senioren binnen onze  gemeente. Daarnaast dreigt er ook nog een loskoppeling 
van de AOW met het wettelijk minimumloon te ontstaan.   
Diegenen met een bruto-inkomen per maand van ± € 1.100,= voor alleenstaanden   
en een (echt)paar met een inkomen van ± € 1.550,=, zouden bij de gemeente kunnen 
aankloppen voor een tegemoetkoming op onderstaande kosten via de WMO ( Wet 
maatschappelijke ondersteuning) of mogelijk via andere potjes van de gemeente.  
Wij denken dan voor de gemeenten  o.a. aan de onderstaande actiepunten:  
  

• vrijstellingsregelingen bij haar tarieven voor mensen met de laagste inkomens. 

• tegemoetkoming in huurlasten, energiebelasting, huishoudelijke hulp en vervoerskosten. 

• mogelijke kwijtschelding van schulden. 

• bied mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan (dus niet alleen 
mensen met een bijstandsuitkering), waarbij bijvoorbeeld geen sprake meer is van een 
eigen risico maar een iets hogere premie. 

• maak de lokale zorgkosten lager, door bijvoorbeeld de eigen bijdrage WMO kwijt te 
schelden.  

• behoud lokaal een financieel vangnet voor oudere werklozen. Dit vergt specifieke 
uitkeringen met een bepaalde vermogensvrijstelling (denk aan IOW en IOAW). 

• zorg voor benutting van de bijzondere bijstand en houd daarbij rekening met kwetsbare 
groepen senioren en de stapeling van kosten. 
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• bied compensatie aan mensen met een onvolledige AOW, zoals senioren met 
een migratieachtergrond of voormalige grensarbeiders en expats. Zij krijgen 
weliswaar een AIO-uitkering, maar deze is niet hoger dan een bijstandsuitkering. 
Bij samenwonenden ontvangt iedere persoon slechts 50% van de bijstand vanwege de 
kostendelersnorm die voor de bijstand geldt. De gemeente kan dit compenseren. 

• maak de compensatiemogelijkheden voor zorgkosten bekend bij inwoners, zorg dat deze 
eenvoudig beschikbaar zijn, en breng dit onder bij het inkomensloket. 

• bied intensieve persoonlijke dienstverlening voor 50-plussers met een bijstandsuitkering. 

• werk samen met het UWV om de re-integratie van oudere werkzoekenden te verbeteren. 

• zoek naar instrumenten voor een ruimhartig beleid rondom instroom-bevorderende 
maatregelen voor 50-plussers, zoals scholingsvouchers en de no-riskpolis. 

• spreek werkgevers aan waarmee de gemeente zaken doet, op het voorkómen van 
ontslag van ouderen door middel van duurzame inzetbaarheid. 

• geef hierin als werkgever zelf het goede voorbeeld. 

• Zorg voor één centraal en toegankelijk inkomensloket, waar inwoners terecht kunnen 
voor informatie en hulp. 

Dit is een lijst die KBO Brabant als aanbevelingen aan de gemeenten heeft aangeboden. 
 
Ons advies aan u is om,  wanneer een of meer van deze punten bij u van toepassing zijn, 
er een beroep op te doen. Neem contact op met het loket WMO van de gemeente Eersel. 
 
 
Met betrekking tot inkomen: 
 
KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op 
kabinet en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken 
die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat 
de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het 
tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari 
samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en 
Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen 
onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:  
 
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 
minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig 
zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen 
op het sociaal minimum worden geschrapt.  
 
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 
doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke 
organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag 
bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent 
gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, 
welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. 
Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 

  

http://www.kbo-brabant/
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Rijbewijskeuringen CBR in Eersel 

 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u : 

• 75 jaar of ouder bent of  

• wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 

•  of wanneer u om medische redenenen een arts moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Ontmoetingscentrum "De 

Eikenburg" op vrijdag 28 januari, vrijdag 25 februari en vrijdag 25 maart medisch laten 

keuren voor de verlenging van hun rijbewijs 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00. 

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 

Gemakkelijk en snel via de website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 

afsprakenlijn: 088 2323 300. 

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt 

u de afsprakenlijn: 088 2323 300. 

De Procedure 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum 

met de aanvraag voor het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet 

worden.     

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online 

op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring 

kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .    

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het 

CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de 

keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 

formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over 

de procedure leest u op de website van RegelZorg. 

Afvalwijzer. 

Er zijn vragen gekomen van leden over de datum van het ophalen van afval. Wij hebben 

hiervoor van de gemeente een afvalWijzer app ter beschikking gekregen. Maar niet iedereen 

heeft zo’n app of kan hiermee omgaan. Daarom  hebben wij voor u een jaaroverzicht 

ophalen afval. als bijlage hierbij gevoegd . Bewaar deze dus goed, dit overzicht is voor het 

gehele jaar 2022. 

Handwerkclubje. 

Op maandagavond in de wintermaanden is er om 19.30 uur in  de Höllekes een 

handwerkclubje o.l.v. Riny Huybers.  Wilt U graag handwerken, iets  breien of haken of hebt 

u nog niet afgemaakte werkjes, liggen kom dan eens kijken  of u het ook voor u gezellig is . 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Ga eens gezellig naar de film in Steensel. 
 
Iedere 2e donderdag van de maand draait er een film in de Höllekes  Donderdag 10 
februari om 14 uur draait de film “The horse whisperer.” 
Voor meer informatie zie de Pierenbode van februari, Wij wensen u veel kijkplezier ! 
 
 

Bloedprikken. 

Heel goed dat u allen gevolg hebt geven aan onze oproep gebruik te maken van het 

bloedprikken in de Hollekes. 

De pilot van het bloedprikken op donderdagochtend is geslaagd. 

Hij  wordt nog officieel geëvalueerd met  Diagnostiek voor U, de gemeente Eersel en de 

dorpsraden in de Kempen gemeenten. De verwachting is dan ook  dat het voor de komende 

jaren zo door kan gaan. 

Het is wel  belangrijk dat U van onze post in de Hollekes op de oneven weken  gebruik blijft 

maken. 

 

 

 

 

Voor vragen of hulp kunt altijd terecht bij onze vrijwilliger- ouderenadviseur:  

Riet Gosselink tel: 0497-513435 

 

Bestuur  Belangenvereniging Senioren Steensel: 

Voorzitter:               Jac Maas    Boterbocht 23           06-51342372  

Penningmeester :   Jan Smolders       Genderdreef 11          06-33795959 

Secretaris :             Tonny Haegens     Riethovenseweg 45   06-29751111  

Bestuurslid :            Harriët van der Aa  Bussereind 2            06-20201120 

Bestuurslid :          Gerry Klomp       Riethovenseweg 8         06-31391413 

Ons E-mail adres is : KBOsteensel@outlook.com 

Onze website is : www.dehollekes.nl/verenigingen/k-b-o-steensel 

mailto:KBOsteensel@outlook.com

