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Belastinghulpen
In de consumentengids stond het volgende bericht

Inhoud
Blz1
Belastinghulpen

Huurtoeslag

Eenzaam

Sinds 1 januari 2020 komen veel meer mensen in aanmerking
voor huurtoeslag dan voorheen. Het maximale inkomen
waarmee je recht hebt op de toeslag steeg toen flink. Maar: er
was weinig aandacht voor deze wijziging. En je krijgt
huurtoeslag alleen als je hem zelf aanvraagt.

Blz 2

De boodschap is; “je weet niet wat je niet weet”. De door KBO
Brabant opgeleide belastinginvullers kunnen met u ontdekken welke
mogelijkheden er zijn voor ook lagere inkomens. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met Nico Siebers, tel: 040 –
2215293.

Corona
Verjaardagen maart
Blz 3
Overleden leden.
De nieuwe
voorzitter
Blz 4
Met digitale
vaardigheden meer
in contact met de

Eenzaam
Eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen is steeds meer een
nationaal erkend probleem, waar dringend oplossingen voor gezocht
moeten worden.
De gemeente Waalre besloot het bedrag, wat normaal aan kerst en
nieuwjaarsrecepties uitgegeven wordt en wat in deze tijd niet
uitgegeven kan worden te verdelen onder organisaties, die iets
proberen te doen aan dit probleem. Zo ontving de Aalster Senioren
Vereniging een bedrag van € 350.
KBO Brabant heeft fondsen geworven voor kerstacties. Onze
penningmeester, Jeanne Willems heeft samen met Tom Strijbos,
daar voor onze kerstactie ook een beroep op gedaan en we hebben
hiervoor ook een bijdrage van € 242 gekregen.
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omgeving

Corona
Gelukkig is er nu een vaccin tegen corona, maar dan…. De GGD maakt voor ouderen vaak
onbegrijpelijke keuzes over wie waar gevaccineerd wordt. Zo hoorden we van een 94-jarige
vrouw, die een oproep kreeg om in Helmond gevaccineerd worden. Dit soort keuzes van de
GGD kan voor grote problemen zorgen.
Gelukkig zijn er dan onze vrienden van “Goedvoormekaar” om ons daarbij te helpen. Zij
stuurden het volgende persbericht

Goed voor Mekaar Waalre helpt met vaccinatieritten
Heeft u een afspraak om u te laten vaccineren maar bent u minder mobiel en heeft u geen
vervoer? Als zelf regelen lastig is en u niet kunt terugvallen op vervoer met indicatie, dan kunt u
een beroep doen op Goed voor Mekaar Waalre. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden
vrijwilligers uit ons dorp u met hun eigen auto. Als het nodig is, begeleiden we u ook in de
priklocatie. Uiteraard nemen we daarbij de coronamaatregelen in acht. Goed voor Mekaar
Waalre is van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06 – 25 76 24 22.
Bent u in het bezit van een auto en rijbewijs en wilt u als vrijwillige chauffeur iets voor een ander
doen? Ook dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Dat geldt
natuurlijk ook als u op een andere manier wilt bijdragen aan Goed voor Mekaar, bijvoorbeeld bij
onze boodschappen- of klussendienst, als maatje of in ons team aan de telefoon en de balie. U
kunt ons bellen op het bovenstaande nummer of mailen: info@goedvoormekaarwaalre.nl. Meer
informatie vindt u op onze website: www.goedvoormekaarwaalre.nl.
Denkt u overigens “wat zal ik nog doen in deze coronatijd” en u bent nog goed mobiel, neem
dan eens contact op met “goedvoormekaar”, misschien is het iets voor u.
Over de leden
Verjaardagen maart ( boven de 85)
Rieky van Breughel
Mevr van de Goor
Thera van Doesselaere
Greet Hollanders
Ann-Marie Elsen
Jan Trienekens
Wil Hollanders
Kees Weber
Helmi van Stratum
Hennie Terhell

3 maart
8 maart
11 maart
11 maart
18 maart
18 maart
22 maart
25 maart
27 maart
30 maart
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92 jaar
86 jaar
93 jaar
86 jaar
93 jaar
90 jaar
88 jaar
90 jaar
86 jaar
86 jaar

Overleden:
Lenie Vermeer 86 jaar, Riek Compen 69 jaar, Martha Linsen 83 jaar
wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij hun verlies.

Wie is de nieuwe voorzitter, vervolg
Wij, mijn zus en ik sliepen op zolder, onder een pannendak zonder
dakbeschot en in de winter lag de sneeuw op onze bedjes. Mijn
ouders sliepen op een opkamer boven de kelder vol weckflessen.
Voor dat we naar bed gingen kregen we eerst een lepel levertraan
(buitengewoon smerig) , daarna werd er Dampo op onze borstjes
gesmeerd en dan kregen we een zelfgebreide wollen borstrok aan,
wat vreselijk jeukte. We hoefden daarna niet meer op onze blote
knietjes een avondgebed te doen, mijn moeder was daar niet zo
van. Overigens, wij woonden dus in een katholiek Brabants dorp
met drie kinderen, In de hele straat had bijna iedereen twee of drie
kinderen. Mijn vader was toen sigarenmaker, maar verder
woonden er vooral kleine zelfstandigen, een bakker, een kapper,
een kastelein, een kleermaker enz. De pastoor kwam ook nooit en
ik denk, dat mijn moeder hem niet binnengelaten had. Dat had met
de oorlog te maken, de pastoor was kennelijk nogal Duitsgezind en
moedigde mannen aan om in Duitsland te gaan werken.
Later, in de tijd van bisschop Bekkers was er een kapelaan, die vaak bij ons kwam. Vooral,
denk ik, omdat mijn vader een nogal zelfstandig denkend iemand was, die ook zei wat hij dacht
en niet wat algemeen aanvaard was. De kapelaan werd snel overgeplaatst.
Dit allemaal terzijde. Mijn opa van vaderszijde was klompenmaker. De meeste klompenmakers
in die tijd werkten thuis. Een klein huis, vier kinderen en ergens nog een werkplaats met hout
en klompenopslag. Ik heb overigens de opa en opoe ( oma voor niet-Brabanders) van die kant
nauwelijks gekend.De vader van mijn moeder was fietsenmaker, hij had een eigen werkplaats
en mijn vader kwam daar, naar eigen zeggen, vaak
Op foto’s ziet mijn opa er heel arrogant uit, maar hij was gek op uw huidige voorzitter, zijn
eerste kleinkind. Hij ging heel vaak met mij fietsen, ik voor op de fiets. Hij overleed toen ik drie
of vier jaar was, maar ik heb daar nog steeds herinneringen aan.
De meeste kinderen in het dorp hadden voor de oorlog (voor eventuele jongere lezers, de
tweede wereldoorlog) alleen lagere school en werkten als bv grondwerker of in fabrieken. De
moeder van mijn vriendin, een boerendochter (de moeder) ging in betrekking, ik weet daar
weinig van.
Mijn moeder werkte voor de oorlog bij de Sok. De Sok was Tricotbest in Best, die onder meer
nylon kousen maakte. Elke morgen liepen een aantal mensen van Liempde naar Best, een
kleine tien kilometer en s ’avonds weer terug. Dat lijkt vreselijk, maar ik denk nu, dat dit hun
enige vrije uren waren, waar ze onder elkaar lekker vrij konden zijn .
Boeren liepen toen overigens ongeveer 15 km met hun koe naar de veemarkt in Den Bosch en
lichtelijk aangeschoten weer terug..
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Met digitale vaardigheden meer in contact met de omgeving
De maatschappij is steeds meer gericht op digitale communicatie. Uw kleinkinderen willen
appen of videobellen, zeker in deze coronatijd. Overheden, banken en zelfs winkels willen via
internet contact met u. U kunt dat betreuren, maar u kunt het niet ontkennen. Het wordt ook
bijna onmogelijk er niet aan mee te doen. De ASV probeert u daarbij te helpen met oa een
gebruikerscursus met Peter Kivits. Zonder corona was er nu een cursus Windows 10 geweest
en een soort helpdesk bij het Ontmoeten op woensdag.
Een tegen eenzaamheid, waar de KBO aan deelneemt heeft geld gekregen voor een project op
dit gebied. U krijgt hierover een brief of heeft die al gekregen. Deelname hieraan wordt
bijzonder aanbevolen. Gewoon proberen, zou ik zeggen.
Uniek project gemeente Waalre en Summa college Eindhoven
Project jong leert oud, oud leert jong

Project jong leert oud, oud leert jong, wat is het?
Gratis ondersteuning bij gebruik van een smartphone, iPad of computer voor 70 plussers
in Waalre.
Wie geeft de ondersteuning?
MBO studenten van Summa college Eindhoven. Zij doen zo ervaring op met het werken
met ouderen.
Waarom dit project?
Digitale vaardigheden zijn een meerwaarde om in contact te blijven met vrienden en
familie. Internet geeft vele mogelijkheden juist nu met alle beperkende Corona
maatregelen.
Ondersteuning op afstand
De ondersteuning gaat van start in april 2021. Studenten komen niet aan huis zolang de
overheid dit afraadt. Zij beantwoorden dan de vragen telefonisch of met Whatsapp.
Aanmelden
Bel naar de gemeente Waalre, 040-2282500 op maandag, woensdag of donderdag en
vraag naar Yvonne Schouten of
Stuur een e-mail naar yschouten@waalre.nl met daarin vermelding van naam, adres en
telefoonnummer.
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