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Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2021. Wat vliegt die tijd. Vorig jaar sloten we af met 
de verwachting dat het jaar 2021 er voor iedereen wat beter uit zou zien. En daar leek het 
een groot deel van het jaar ook op. Er kwamen steeds meer gevaccineerden, we zagen een 
afnemend aantal besmettingen, waardoor de coronamaatregelen weer konden worden 
versoepeld enz. Het normale leven hernam kortom bijna weer zijn gewone gang.  
Maar zie nu eens: elke dag noteren we grote aantallen nieuwe besmettingen, waardoor 
we weer met overvolle ziekenhuizen zitten en zien we weer IC’s die bijna vol liggen en we 
hebben opnieuw vervelende coronamaatregelen. Door dit alles dreigt de reguliere zorg 
andermaal ernstig in het gedrang te komen. Je zal maar je been breken en te horen krijgen 
‘sorry, maar er is geen plaats voor u’. Laten we hopen dat het zover niet komt. 
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Kijken we naar de andere Europese landen dan zijn de coronamaatregelen die bij ons gelden heel mild. Neem Oostenrijk: 
opnieuw een complete lockdown en per 1 februari is daar iedereen verplicht zich te laten vaccineren. Je hoort deze 
geluiden in ons land ook: er is een grote drang om niet meer toe te geven aan de vrijheid om zelf te kunnen beslissen of 
je je wil laten inenten. Dat is een groot goed, die vrijheid. Maar het is een even groot goed om ervoor te zorgen dat 
iedereen in de samenleving goed beschermd is tegen het coronavirus. Daarom worden de verantwoordelijke politici voor 
een vervelend dilemma geplaatst: verplicht stellen of niet die vaccinatie. Nu zweven we er nog tussenin. Niet-ingeënte 
mensen worden op veel plekken geweerd en dat gaat nog toenemen als de 2G-wet wordt aangenomen. Dat is erg 
vervelend voor ze en het laat de gemoederen in de samenleving hoog oplopen. Heel naar om zo het jaar te moeten 
afsluiten. Het is te hopen dat de politiek de juiste beslissingen neemt en ervoor zorgt dat die ook correct worden 
uitgevoerd en gehandhaafd. Niemand heeft er behoefte aan dat de onduidelijkheid op dit gebied nog langer voortduurt. 
 

En wat betekent corona dit keer voor onze eigen activiteiten? Een heleboel helaas. In september konden we nog een 
leuke autotocht houden. Maar meer zit er dit jaar niet in. Het is onverantwoord, zeker voor onze doelgroep, om nu 
activiteiten te organiseren. Zo kan er spijtig genoeg dit jaar geen kerstbijeenkomst worden gehouden. Jammer voor de 
leden, maar ook voor ons als bestuur en voor de mensen die zouden optreden. Die hebben we moeten afzeggen. We 
hopen daarom opnieuw dat het volgende jaar een jaar wordt waarin we al die vervelende maatregelen opzij kunnen 
schuiven en weer gewoon de dingen kunnen doen die we willen doen. Dat we het coronavirus niet kwijt raken dat weten 
we wel, maar het moet mogelijk zijn om een groot deel van onze vrijheden terug te krijgen, zeker als iedereen doet wat 
hij of zij moet doen en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. 

 

Samenvattend moeten we vaststellen dat 2021 niet het jaar is geweest waarop we hadden gehoopt. Het zij zo. We 
richten daarom alle aandacht op het volgende jaar, wederom in de hoop dat dat beter zal zijn. Omdat in 2021 veel zaken 
niet konden doorgaan kunnen we wellicht volgend jaar sommige dingen wat ruimer opzetten. We streven er in ieder 
geval naar om u een zo leuk en interessant mogelijk pakket aan activiteiten te presenteren. 
 

 

 
 
 

Het bestuur wenst u  
 

Prettige feestdagen   
en een  

goed, gelukkig en gezond 2022! 
 
 

 

 
 

DE ‘MILJARDENNOTA’ 2022 
 

Alweer enige weken geleden werd door het demissionaire kabinet de begroting voor 2022 bij de Tweede Kamer 
ingediend. De afgelopen weken stond de discussie in Den Haag helaas meer in het teken van de vorming van een nieuw 
kabinet dan over die begroting. De Koepel Gepensioneerden heeft al aangegeven wat zij (en andere 
seniorenorganisaties) vinden wat van het integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord zou moeten worden 
opgenomen. Laten wij hopen dat dit door de nieuwe regering wordt overgenomen.  
 

Wat stond er o.a. in de begroting? 
De zorgkosten gaan volgend jaar de €100 miljard overschrijden. Dat is gemiddeld € 6000,- per inwoner, jong en oud! Dat 
is de hoogste post in de regeringsbegroting. Discussie is gaande over hoe de stijging in de komende jaren kan worden 
verminderd. Daarvoor studeert het Zorginstituut Nederland op mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de in de 
basisverzekering en Wet Langdurige Zorg verzekerde zorg bewezen effectief en nodig moet zijn. En dat is op dit moment 
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niet altijd het geval. Ook wordt gedacht aan een geheel andere en veel effectievere opzet van de organisatie van de 
zorg. Er zijn momenteel lange wachtlijsten voor zowel het ziekenhuis als de verpleeginrichtingen, maar ook voor de 
wijkverpleging. Dat moet veranderen. Probleem zijn niet alleen de enorme kosten van de zorg, maar ook het feit dat er 
tienduizenden vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden. Een grote uitdaging voor de nieuwe regering!  
 

Een belangrijke post in de begroting 2022, die genoemd mag worden in het kader van de ouderenzorg, is wel de 
toezegging van de ondersteuning van €57 miljoen om de wijkverpleging te ondersteunen. 
 

De zorgpremie stijgt in 2022 per persoon gemiddeld met ongeveer € 2 á 3 per maand. De inkomensafhankelijke premie 
zal ongeveer 5% dalen. Het eigen risico wordt gehandhaafd op € 385,- per verzekerde.  Of de zorgtoeslag ook wordt 
aangepast wordt in december bekend gemaakt.  
Over pensioenen is niets in de begroting opgenomen, wij moeten daarvoor het regeerakkoord en de discussie over het 
toekomstige pensioensysteem afwachten. Of en, zo ja, hoeveel indexering er zal plaats kunnen vinden zullen wij ook 
moeten afwachten, de gepensioneerdenorganisaties hebben wel gevraagd om dit te regelen in afwachting van de 
realisatie van het pensioenakkoord! 
 

Wonen 
Een heel belangrijk punt is ook het wonen voor ouderen. Nederland zit in een wooncrisis. Er zijn te weinig woningen 
voor de inwoners en er wordt ook te weinig gebouwd. De korting die de woningcoöperaties krijgen op hun verschuldigde 
belasting (verhuurdersheffing) zal ook niet zoveel helpen, het is een druppel op een gloeiende plaat! Voor ouderen die 
in een voor hen te grote woning wonen en die best willen verhuizen naar een kleinere en aangepaste woning, zijn er te 
weinig mogelijkheden. De gemeenten zullen hierin het voortouw moeten nemen. De regering heeft wel in de begroting 
aangekondigd een subsidiepot van €20 miljoen te reserveren voor ontmoetingsruimten in woonvormen voor ouderen, 
een goed begin! 
 

DRUK OM TE INDEXEREN NEEMT TOE 
 

Omdat partijen bij het pensioenakkoord daar niet uit zichzelf veel werk 
van maakten, hebben de Koepel Gepensioneerden en andere senioren-
organisaties flink wat druk uitgeoefend om te zorgen dat pensioenen niet 
pas in 2026 of 2027 kunnen worden geïndexeerd maar zo snel als 
mogelijk. Druk in het overleg met minister, vakbonden en werkgevers. 
Druk in de media. Druk richting politieke partijen. 
 

Dit leidt ertoe dat partijen die het akkoord sloten (kabinet, vakbonden en 
werkgevers) nu gaan schuiven. Onlangs nam de Tweede Kamer na lobby 
van de Koepel een motie aan waarin de minister werd opgedragen snel 
helderheid te verschaffen over indexatie per januari volgend jaar; dus niet 
‘ergens in het volgende jaar’, maar in het begin. Dinsdag gaf 

staatssecretaris Wiersma (die minister Koolmees, die tot informateur is benoemd, voorlopig vervangt) bij het vragenuur 
aan dat het kabinet anders dan tot nu toe bereid is om vanaf 1 januari aanstaande indexatie makkelijker mogelijk te 
maken, desnoods met terugwerkende kracht. 
Dat moet dan wel als onderdeel van het pakket waarin de wetgeving die uit het pensioenakkoord voortvloeit wordt 
geaccordeerd. Logisch vanuit kabinet, vakbonden en werkgevers die het akkoord niet uit hun handen willen laten vallen. 
Maar wel een soort ‘koppelverkoop’. En daar kan geen sprake van zijn als niet eerst aan andere belangrijke eisen van 
seniorenorganisaties wordt voldaan: de garantie dat straks eerlijk wordt overgestoken naar het eventuele nieuwe 
pensioenstelsel bijvoorbeeld. Een oversteek waarbij rekening wordt gehouden met zaken als onder meer het in het 
verleden in pensioenfondsen van ‘oud naar jong’ gevloeide vermogen en de daarmee verband houdende indexatie-
achterstand. Bovendien moet de nu gedane ‘belofte’ wel meer zijn dan een ‘papieren toezegging’. 
Er volgt overleg van Koepelvoorzitter John Kerstens en vicevoorzitter Jaap van der Spek (samen met andere 
seniorenorganisaties) met staatssecretaris Wiersma, vakbonden en werkgevers. Daarbij zullen ze de druk nog wat verder 
opvoeren: ‘boter bij de vis’.  
Overigens werd in het parlement opnieuw duidelijk dat een grote meerderheid niet te porren is voor de vaak gehoorde 
oplossing ‘verander de rekenrente even en het lost zich vanzelf op.’ Zowel de meeste politieke partijen als kabinet, 
vakbonden en werkgevers vinden die oplossing ‘te kort door de bocht’. 
 

Na dit redelijk positieve bericht kregen we het volgende persbericht in handen: we moeten dus niet te vroeg juichen! 
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PERSBERICHT 12 november 2021  
Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige 
pensioenen omhoog. Na twaalf jaar stilstand komt er indexatie. Maar het is een fopspeen, want de gepensioneerde 
verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op vooruit. Ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM vinden het voorstel volstrekt onvoldoende.  
Op 11 november werd demissionair minister Wiersma het met zes partijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 
PvdA) eens over deze indexatie voor een deel van de gepensioneerden, na een eerder voorstel van de PvdA. 
Pensioenfondsen die de afgelopen twaalf maanden een dekkingsgraad hadden van ten minste 105%, mogen de 
pensioenen vanaf januari verhogen. De vier grootste fondsen, waarbij zo’n twee derde van de ruim drie miljoen 
gepensioneerden is aangesloten, kunnen in dit voorstel echter níet indexeren. De beleidsdekkingsgraad van het 
ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT ligt onder de 105%. En het overgrote deel 
van de fondsen dat naar verwachting volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal. Het betekent dat de 
koopkracht van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo hard stijgen. Dat komt nog 
eens bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen tien jaar al bij de inflatie zijn 
achtergebleven. Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan alle koopkrachtlijstjes. De ouderenorganisaties ANBO, 
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht in actie te komen. Er is genoeg geld in kas 
om alle pensioenen eindelijk te verhogen 
 

MOGELIJK EXTRA COMPENSATIE STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN 
 

De kosten van gas en stroom stijgen en stijgen. De Koepel Gepensioneerden en organisaties als 
bijvoorbeeld het NIBUD hebben gewaarschuwd voor de flinke extra kosten waarmee bijvoorbeeld 
veel ouderen zullen worden geconfronteerd. Zij wonen niet altijd in de best geïsoleerde huizen 
en hebben vaker overdag de verwarming aan. Zeker bij recent afgesloten contracten of bij 
contracten met een zogenaamd ‘variabel tarief’ kunnen de extra kosten behoorlijk in de papieren 
lopen. Het kan gaan om tientallen euro’s per maand. De Koepel heeft daarom gepleit voor 

compensatiemaatregelen. 
In politiek Den Haag is dat pleidooi gehoord. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag werd al extra geld 
vrijgemaakt om de stijgende energiekosten in de klauw te houden. En bij de Algemene Financiële Beschouwingen deze 
week zegde het kabinet na extra druk uit de Tweede Kamer toe met extra maatregelen te zullen komen. In de woorden 
van minister van Financiën Hoekstra: ‘We gaan doen wat echt nodig is’. Nog deze week is begonnen met een 
inventarisatie van welke groepen het meest getroffen worden. De Koepel blijft een en ander nauwlettend volgen.  
 

OUDEREN ZIJN DE OPLOSSING, NIET HET PROBLEEM VAN DE WOONCRISIS 
 

Net zoals in het pensioendebat laat ook de crisis op de woningmarkt zich 
makkelijk vatten in een beeld van jong tegen oud. Vorige week zei staatssecretaris 
Wiersma (die minister Koolmees vervangt) nog dat bij indexatie het gevaar 
bestaat dat ouderen de pensioenpot opeten en jongeren straks ‘de hond in de 
pot vinden’. En zo is rondom wonen het begrip ‘woonschaamte’ geïntroduceerd: 
ouderen zouden zich moeten schamen dat ze in hun (ruime) huizen blijven zitten, 
zodat er voor jongeren geen plek is. Twee keer grote onzin natuurlijk: de 
aanvullende pensioenen kunnen zonder nadelige gevolgen geïndexeerd worden 
en ouderen kúnnen vaak niet verhuizen vanwege het gebrek aan geschikte 

woonruimte. Maar het is een beeld waarbij je als oudere al snel met 2-0 achterstaat. 
 

Dat beeld probeert de Koepel Gepensioneerden om te buigen. Met effect: het besef dat ouderen niet het probleem van 
de wooncrisis zijn maar de oplossing dringt steeds meer door. 
 

Afgelopen week nog meldde een aantal deskundige partijen op de woningmarkt dat de sleutel voor het oplossen van de 
problemen ligt bij het creëren van passende woningen voor senioren. Verhuizen zij, dan komt de noodzakelijke 
doorstroming op de woningmarkt pas echt op gang. Ga maar na: een oudere die verhuist, laat een woning na die vaak 
geschikt is voor een gezin, dat op haar beurt ruimte maakt voor bijvoorbeeld starters. Voorwaarde voor die 
doorstroming is dan uiteraard wel dat er meer voor senioren passende woningen worden gebouwd. Passend bij wat 
senioren willen én bij wat ze kunnen betalen. Om daar achter te komen, moeten ouderen en hun organisaties vaker bij 
het woonbeleid worden betrokken. Precies dat standpunt verkondigt de Koepel Gepensioneerden al een tijdje. 
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Overigens nam de Tweede Kamer (na lobby door de Koepel en andere seniorenorganisaties) onlangs een motie aan 
waarin het nieuwe kabinet wordt opgedragen met een nationaal woonakkoord voor ouderen te komen. Niet met veel 
mooie woorden, maar met concrete aantallen en jaartallen. 
 

VRAGENLIJST PEILING ONDER OUDEREN ‘PRETTIG EN GOED OUDER WORDEN’ 
 

De gezamenlijke ouderenorganisaties willen zich hard maken voor een breed en goed 
regeringsbeleid op ouder worden. 
Daarom doet de Koepel Gepensioneerden samen met ANBO en KBO-PCOB een peiling 
over hoe zij het ouder worden ervaren. Wij zijn benieuwd wat u nodig heeft om goed 
ouder te kunnen worden. Wat ervaart u bijvoorbeeld als plus- of minpunt en voelt u zich 
gewaardeerd binnen de samenleving? 
Aan de hand van uw ondervindingen kunnen we het nieuwe kabinet nog beter duidelijk 

maken wat er de komende jaren moet gebeuren. 
Wilt u hiervoor deze korte vragenlijst invullen? Het kost u maar een paar minuten van uw tijd. Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking. De bedoeling is om de uitslag van deze peiling te presenteren als er een nieuw kabinet is. 

 

-0-0-0-0-0-0-0- 
 

SHOPPEN VIA DE PERSONEELSVOORDEELWINKEL  
 

    

 

FASv heeft voor de bij de seniorenverenigingen aangesloten leden toegang gekregen tot de personeelsvoordeelwinkel. 
De Personeelsvoordeelwinkel biedt kortingen op producten, tickets en uitjes.  
 

WAT IS DE PERSONEELSVOORDEELWINKEL?  
De Personeelsvoordeelwinkel is een gesloten webwinkel in de huisstijl van FASv en dus alleen toegankelijk voor leden 
van bij FASv-verenigingen aangesloten leden. In de webwinkel vind je kortingen op producten van bekende merken.  
 

HOE WERKT HET? Via een link, QR-Code of met inloggegevens kan men vrijblijvend gebruik maken van het gesloten 
platform. Indien gewenst ontvang je een nieuwsbrief op het e-mailadres dat je opgeeft; de nieuwsbrieven worden 
verzonden in de huisstijl van FASv. Alle bestellingen worden thuisbezorgd door PostNL met Track&Trace code.  
 

OM WELKE MERKEN EN PARTNERS GAAT HET?  
Bijvoorbeeld PVKPN, Achmea, Belastingdienst, DSM, Engie, PVPost NL én PVAA (ABN Amro). De leden kopen producten 
van onder andere Diesel, Gaastra, Bosch, AEG en Björn Borg, tegen kortingspercentages tot wel 70%.  
 

WAT ZIJN DE KOSTEN?  
Aanmelden is gratis! En wat ook zo handig is, is dat je altijd en overal kunt inloggen via de speciale app om ontspannen 
op zoek te gaan naar leuke kortingen. Er zitten iedere keer wel producten tussen die je nodig hebt. 
 

BELANRIJK!!  
Hieronder de inloggegevens voor leden van de verenigingen die aangesloten zijn bij de FASv. Wees er zuinig op en 
voorzichtig mee. Deze inloggegevens mogen op geen enkele manier openbaar worden gepubliceerd. FASv en de 
Personeelsvoordeelwinkel willen natuurlijk niet dat anderen hier ook gebruik van kunnen maken.  
Inloggen doe je als volgt: ga naar www.personeelsvoordeelwinkel.nl. Klik dan op ‘LOG in’. Dan verschijnt er een 

invulschermpje. Vul daar de inloggegevens in. Dat zijn: gebruikersnaam: fasv. Wachtwoord: SenioR!20*12 

 
OPINIE WET VOLTOOID LEVEN 

 

‘Dit gaat om leven en dood. Laat senioren dus meedenken over de Wet voltooid leven’ 
 

Na een lange aanloop diende D66-Kamerlid Pia Dijkstra zomer 2020 het initiatiefwetsvoorstel ‘voltooid leven’ in. Dat 
voorstel moet tegemoetkomen aan de behoefte van de ‘gezonde’ oudere van 75 jaar of ouder met een actuele 
weloverwogen wens om zijn of haar leven actief te beëindigen. 
Het voorstel is politiek bezien een heet hangijzer. In het kabinet (Rutte III) viel er dan ook geen overeenstemming over 
te bereiken. Het is één reden waarom D66 bij de vorming van het nieuwe kabinet eerder geen brood zag in een nieuwe 
coalitie met de ChristenUnie. Zaterdag heeft ook het CDA-congres stevig stelling genomen. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-trjjuikl-hhltduob-t/
http://www.personeelsvoordeelwinkel.nl/
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Dat in een pluriform land zoals het onze verschillend wordt gedacht over zoiets fundamenteels als een waardig 
levenseinde is niet verwonderlijk. Het gaat nogal ergens om. Om leven en dood namelijk. 
Seniorenorganisaties zien dat het onderwerp onder hun achterban ‘leeft’. Maar vooral ook dat er heel veel vragen zijn. 
Vragen die ook in diverse rapporten al aan de orde werden gesteld: van het rapport van de commissie Schnabel uit 2016 
tot het vorig jaar verschenen rapport van de commissie Van Wijngaarden. 
 

Wat is een 'voltooid leven'? 
Het gaat om vragen over de toegevoegde waarde van het voorstel en of die gezonde 75-plusser op wie het specifiek op 
gericht is wel bestaat. Vragen over wat eigenlijk wordt verstaan onder een ‘voltooid leven’, wie dat bepaalt, hoe 
consistent een wens tot levensbeëindiging is, of zou moeten zijn. Welke rol levensbeschouwing en religie in dezen 
spelen, wat het wetsvoorstel doet met de beeldvorming over ouderen, wat een en ander betekent voor de huidige 
euthanasiepraktijk, enzovoorts. 
Vragen die antwoorden verdienen – en debat. Niet alleen in het parlement, maar vooral ook in de samenleving. 
Laten we voorkomen dat een onderwerp als dit, een zaak van leven en dood, speelbal wordt van politiek met een kleine 
p, van handjeklap of bijvoorbeeld van uitruil bij de vorming van een nieuw kabinet. 
Daarom doen seniorenorganisaties gezamenlijk (en dat is uniek te noemen) een oproep aan de politiek. Een waardig 
levenseinde, en breder: een waardige laatste levensfase, vraagt om een waardig debat. Laten we dat éérst met elkaar 
voeren en vervolgens bezien wat nodig is. Wij nemen daar graag onze verantwoordelijkheid in, door met onze leden 
overal in het land het gesprek aan te gaan. 
De auteur van dit artikel is voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Hij verwoordt deze mening mede namens ANBO, 
KBO-PCOB, Noom, FASv en KBO Brabant. 
 

-0-0-0-0-0-0-0- 

 
INSTALLATIE VAN HET NIEUWE WINDOWS 11 

 

Onlangs verscheen Windows 11, de eerste grote nieuwe Windowsversie in zes 
jaar. Wij hebben alvast een aantal vragen voor u op een rijtje gezet, en 
beantwoord. 
 

Wanneer is Windows 11 beschikbaar? 
Windows 11 is sinds maandagavond 4 oktober 2021 beschikbaar. Via het 
update-venster zal Windows 11 automatisch aangeboden worden, mits uw 
laptop of computer geschikt is voor het programma. Wilt u Windows 11 
handmatig downloaden? Dat kan vanaf de Windows site. 

 

Is mijn computer geschikt voor Windows 11? 
Een goede vraag. Bij de nieuwe Windows-versie heeft Microsoft de systeemeisen verhoogd. Computers jonger dan vier 
jaar kunnen Windows 11 in de meeste gevallen makkelijk aan. Computers ouder dan vier jaar vaak ook, alleen zouden 
deze vaker kunnen vastlopen volgens Microsoft. Deze computers of laptops krijgen de update naar alle 
waarschijnlijkheid niet automatisch aangeboden. Mocht je de nieuwe Windows versie toch willen, dan moet deze 
handmatig geïnstalleerd worden. 
 

Is Windows 11 gratis? 
Windows 11 is gratis voor gebruikers van Windows 10. Heb je nog een oudere Windowsversie, Windows 7 of Windows 
8, dan geen paniek. Via een kleine omweg kan ook Windows 11 voor jou gratis te downloaden zijn. Windows heeft deze 
groep mensen onlangs een gratis update naar Windows 10 aangeboden. Als deze geïnstalleerd wordt kan daarna direct 
Windows 11 geïnstalleerd worden.  Op dit moment kan versie 11 alleen geïnstalleerd worden vanuit Windows 10. 
 

Kan ik zomaar de upgrade naar Windows 11 uitvoeren? 
Voordat u de update gaat downloaden, is het verstandig om een back-up te maken. Zeker als je veel foto’s of filmpjes 
op je computer hebt staan, of de computer nodig hebt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Neem het zekere 
voor het onzekere en exporteer de bestanden naar een externe schijf. Het updaten naar Windows 11 kost daarnaast 
aardig wat tijd. Dus bekijk goed wat een geschikt moment is om dit te doen en kies een moment dat u de computer een 
tijdje niet nodig heeft. 
 

  



 

7 
 

Wat zijn de grootste vernieuwingen? 
Wat direct opvalt is het complete nieuwe uiterlijk wat Windows 11 gekregen heeft: veel semi-transparante panelen, 
afgeronde hoeken en nieuwe animaties en animaties. Ook is er een nieuw Start-menu. Doel van deze aanpassingen is 
om de gebruiker sneller van A naar B te krijgen. Er is ook een nieuwe functie bijgekomen: Desktops. Via deze functie 
kunnen gebruikers meerdere bureaubladen tegelijk gebruiken. Er kan horizontaal tussen bureaubladen gewisseld 
worden, om bijvoorbeeld werk en privé te onderscheiden. Ook wordt er gewerkt om meerdere apps tegelijk scherm 
vullend te gebruiken: zowel naast elkaar als boven elkaar. Aan de linkerkant van het scherm kunnen nu informatie 
venstertjes inschuiven, genaamd Widgets. Dit kan bestaan uit een weerbericht, de kalender of bijvoorbeeld recente 
bestanden. Op dit moment zijn dit alleen eigen Microsoft apps, op den duur komen er ook Widgets van derden. 
 

Moet ik het nieuwe startmenu gebruiken? 
Dit hoeft niet. In het menu personalisatie van de instellingen kunnen gebruikers kiezen waar het startmenu getoond 
wordt in beeld. Standaard zal Windows 11 het startmenu in het midden van het scherm tonen. Dit kan dus gewijzigd 
worden, naar bijvoorbeeld links in beeld. 
 

Kan ik ook Windows 10 blijven gebruiken? 
U kunt de update weigeren, het blijft immers een vrijwillige keuze. Voor sommigen is dat misschien nog verstandig 
ook: gebruikt u voor bepaalde werkzaamheden geavanceerde software, dan is het verstandig om even de kat uit de 
boom te kijken. Wellicht brengt deze update complicaties met zich mee. Tot oktober 2025 is de keuze geheel aan u. 
Daarna stopt Microsoft met het ondersteunen van Windows 10. De zakelijke versie van Windows 10 krijgt nog wat 
langer de tijd om de update af te houden. 
 

Kan ik weer terug naar Windows 10, mocht Windows 11 tegenvallen? 
U heeft tot tien dagen na de update op deze terug te draaien met het behoud van je bestanden en instellingen. Het 
kan dus, maar wacht hier niet te lang mee. Als u terug wilt naar Windows 10 en die tien dagen zijn verstreken, zult u 
handmatig een back-up moeten maken en een nieuwe Windows 10 installatie uitvoeren.  
Het terugdraaien van Windows 11 naar 10 kan via Instellingen > Update & Veiligheid > Herstellen. 
 

Bron: RTL Nieuws 
-0-0-0-0-0-0-0- 

 
Op 13 december 2021 start het Nationaal Dementie Congres, georganiseerd door 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij nodigen u graag uit dit 
digitale congres bij te wonen. 
 

In Nederland leven ongeveer 300.000 duizend mensen met dementie. Het aantal 
mensen met dementie groeit snel en wordt volksziekte nummer 1 in Nederland. 
Met dit congres nodigt het ministerie van VWS u uit om samen in actie te komen 
om mensen met dementie meer deel uit te laten maken van onze samenleving. En 

met als ultiem doel: ‘dementie de wereld uit’. 
 

Tijdens het congres gaan we samen in op de vragen:  

• Hoe voorkomen we dementie? 

• Hoe zorgen we ervoor dat onderzoeksuitkomsten sneller gebruikt worden in de dagelijkse praktijk? 

• Hoe kunnen we technologie toepassen in de zorg voor mensen met dementie? 

• Hoe kunnen we mensen met dementie zo lang mogelijk mee laten doen in onze samenleving? 

• Hoe kunnen mensen met dementie en hun naasten het beste ondersteund worden? 
 

Komt u samen met ons in actie? U kunt zich hier aanmelden. 
We ontmoeten u graag digitaal op 13 december. 
 

9 TIPS VOOR VALPREVENTIE OUDEREN 
 

Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. 
Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorgt ervoor dat ze bepaalde 
situaties of activiteiten mijden. Vaak leidt dat tot eenzaamheid en een slechtere conditie. 

 

‘In mijn praktijk richt ik mij op kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Een groep mensen 
bij wie zich vaak valincidenten voordoen. Mijn praktijk bevindt zich in een kleine, vergrijzende 
gemeente, de helft van de inwoners is 65-plus. Samen met de gemeente heb ik met subsidie van 

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/TMnk_6D0H1fejlPbEXpzNMpScKJ5VQBBFxvVzvaScDxUQPgni7KX7KCoyWEnxFat/ZgFpJLPLHMybBaa
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ZonMw een project kunnen opzetten om deze mensen onder andere een valpreventiecursus aan te bieden. Wat ik in 
die cursus aantref, zijn mensen die meerdere valincidenten hebben meegemaakt. Ze komen pas bij de reguliere zorg in 
beeld als zich al een probleem heeft voorgedaan. Een probleem met persoonlijk leed en bovendien de mogelijkheid 
van grote maatschappelijke kosten. Dat leidt bij mij tot de vraag: hoe krijgen we het voor elkaar om breed uit te rollen 
dat deze mensen op het juiste moment de juiste zorg krijgen? (Fysiotherapeut Maarten Kok in 'De eerstelijns)’ 
 
Wat kun je zelf doen? Waar let je op? Bekijk hieronder de 9 tips van VeiligheidNL. 
 

1. BLIJF ACTIEF 
Met een beweegprogramma blijven ouderen mobiel, en trainen ze hun balans en spierkracht. 
In Balans en het Otago Oefenprogramma zijn speciale valpreventie programma’s. Kijk op de 
landkaart voor een aanbieder van deze programma’s in de regio. 
 

2. MAAK HET HUIS VEILIG 
Denk aan goede verlichting, een veilige trap en antislip materiaal. Voor meer informatie over 
hulpmiddelen die het huis veilig kunnen maken, check de Hulpmiddelenwijzer. 
 

3. GENEESMIDDELEN CHECK 
Jaarlijks zijn er 41.000 ziekenhuisopnames die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. De helft hiervan kan 
voorkomen worden. Bespreek medicijngebruik regelmatig met de huisarts. Zorgvoorbeter.nl heeft veel informatie en 
tools op het gebied van medicatieveiligheid. Zoals praktische waaiers, een zelftest en een video. 

 

4. OGEN CHECKEN 
Goed zicht is erg belangrijk. Zorg ervoor dat de ogen regelmatig worden 
gecontroleerd. Een reservebril is ook geen overbodige luxe. 
 
5. HULP FAMILIE 
Betrek familieleden er zoveel mogelijk bij. 
 
6. STEVIGE SCHOENEN 
Door binnen stevige schoenen te dragen met voldoende profiel en een lage hak, 
is er minder kans op uitglijden. 

 

7. VITAMINE D OP PEIL 
Een gezonde voeding met voldoende calcium, supplementen en dagelijks een ommetje buiten. 
 
8. VALRISICO HERKENNEN 
Door vroeg valrisico's te herkennen kan veel leed en verlies van kwaliteit van leven bij ouderen worden voorkomen. Lees 
ook: screening op valrisico(factoren) van thuiswonende ouderen van VeiligheidNL. 
 

9. SPIEREN AANSPANNEN 
Oefen met het aanspannen van beenspieren als je duizelig bent bij het opstaan. Span eerst beenspieren aan en wacht 
tot de duizeligheid verdwenen is. 
 
Preventieve aanpak belangrijk 
Ouderen die zich goed voelen, denken vaak dat meer beweging en extra maatregelen voor hen nog niet nodig zijn. 
Ouderen die wat slechter ter been zijn, zien er vaak tegenop om meer te bewegen. Zeker als ze al eens gevallen zijn. 
Ook weten veel ouderen niet welke mogelijkheden er zijn en welk prijskaartje daaraan hangt. 
 
13 mensen overlijden per dag door een val 
In 2018 overleden gemiddeld bijna 13 mensen per dag. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat blijkt 
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Valpreventiemaatregelen kunnen veel leed voorkomen. In 
de nieuwe Free Learning van LOCOmotion leer je hoe je vallen kunt voorkomen. 

  
 

 

https://www.de-eerstelijns.nl/2019/07/meer-aandacht-nodig-voor-valpreventie-ouderen/
https://www.veiligheid.nl/valpreventie
https://www.veiligheid.nl/valpreventie
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/test
https://www.zorgvoorbeter.nl/valpreventie-ouderen/risico-vallen
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/effectieve-valpreventie/screenen-op-valrisico
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NL-ALERT: LAAT DIE MOBIELE TELEFOON AANSTAAN! 
9 op de 10 mensen ontvangen een NL-Alert bij een noodsituatie in hun buurt. Ook onder mensen van 
75 jaar en ouder stijgt het bereik van NL-Alert. Maar het bereik onder deze groep ligt met ruim 7 op 10 
ontvangers iets lager. Zij hebben bijvoorbeeld hun mobiele telefoon uitstaan wanneer zij visite 
ontvangen, gaan slapen of eten. 
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een grote 
brand, een rookwolk met giftige stoffen of terroristische aanslag. Dat kan alleen als de mobiele telefoon 
aanstaat en daarop de NL-alert app is geïnstalleerd. Om mensen van 75 jaar en ouder beter te 
waarschuwen en te informeren bij noodsituaties, voert de overheid de NL-Alert campagne ‘Laad ‘m op 
en laat ‘m aan’. De campagne legt uit waarom het verstandig is om de mobiele telefoon aan te laten 
staan om NL-Alerts te ontvangen.  
Ook wij ondersteunen deze oproep: het is in uw eigen belang en dat van uw naasten om goed geïnformeerd te worden 
als zich calamiteiten voordoen. Dus: laad op die telefoon en laat hem aan! 

 
AIRBAG ALLEEN VOOR AUTO’S? NEE HOOR, OOK VOOR OUDEREN! 

 
Bij het woord airbag denken de meeste mensen waarschijnlijk aan een beschermend, zichzelf 
automatisch opblazend kussen in een auto dat je beschermt bij een ongeluk. Nou, na 
vandaag misschien niet meer…  
Zorginstelling ‘Tante Louise’ heeft -als tweede organisatie in Nederland- een echte 
‘heupairbag’ in gebruik genomen. De heupairbag, die de naam ‘Wolk’ draagt net als de 
gelijknamige ontwikkelaar WOLK Company, kan een gebroken heup bij een val voorkomen. 
Een uitkomst voor ouderen, want een gebroken heup kan op latere leeftijd grote 
consequenties hebben. 
Het was de eer aan ergotherapeut Lisanne en fysiotherapeut Marieke om het eerste 

exemplaar te overhandigen aan Tante Louise-locatie ‘Moermont’, die dit unieke beschermingsmiddel mag proberen. 
Lisanne: “We hopen dat cliënten door het dragen van de heupairbag zelfverzekerder worden en meer bewegingsvrijheid 
krijgen. En mocht iemand toch vallen, dat een heupbreuk wordt voorkomen.” Inmiddels zijn er goede ervaringen met de 
airbag opgedaan. 
 

HOE WERKT DE HEUPAIRBAG? 
Sensoren in de Wolkairbag monitoren 500x per seconde iedere beweging van de drager van de airbag en herkennen 
een val direct. Voordat de drager de grond raakt wordt de airbag opgeblazen rond de heup, zodat de val zacht is.  

 

VALALARM 
Een val wordt automatisch per sms-bericht, met vermelding van de locatie, aan de contactpersoon doorgeven. De Wolk 
drager kan ook zelf alarm slaan. 
 

HERBRUIKBAAR? 
De Wolkairbag is na een val herbruikbaar. Na iedere val kan het gebruikte vulpatroon eenvoudig worden vervangen, 
waarna de airbag weer de volledige bescherming geeft. 
 

Kijk voor meer informatie op www.wolkairbag.com. De airbag is duur: 649,- euro, zeker, maar hij kan je een hele hoop 
ellende besparen! Het is ons niet bekend of ziektekostenverzekeringsmaatschappijen de airbag (gedeeltelijk) vergoeden. 
Het zou wel een goede zaak zijn, aangezien het gebruik van de airbag veel zorgkosten kan besparen. 

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER ZORGVERZEKERINGEN IN 2022 
 

De FASv geeft in onderstaande nieuwsbrief uitleg bij de ziektekostenverzekeringsbedragen voor 2022. 
 

De zorgkosten blijven maar stijgen en dat zien we terug in de kosten van de zorgverzekering in 2022. Dat maakt 
vergelijken en eventueel overstappen, dit jaar nóg belangrijker. 

 

Premie stijgt 
De zorgpremie zal ook dit jaar vrijwel zeker stijgen. Hoeveel precies is bij het schrijven van dit verhaal nog niet precies 
duidelijk, maar de verwachting is dat de totale bruto zorgkosten in 2022 met  

http://www.wolkairbag.com/
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€ 5,6 miljard zullen stijgen naar € 86,7 miljard. Een deel van die kostenstijging zien we terug in de premie voor het 
basispakket. Tijdens Prinsjesdag maakte de overheid bekend rekening te houden met een jaarlijkse stijging van 
gemiddeld 31 euro. Als deze inschatting klopt, komt de gemiddelde premie voor het basispakket op zo’n € 126 per 
maand. Inmiddels heeft iedereen de nieuwe polis voor volgend jaar ontvangen en is duidelijk of deze inschatting klopt. 
 

Eigen bijdrage zorgverzekering 2022 
Inmiddels staat vast dat de eigen bijdrage ook in 2022, € 385 blijft. 
 

Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2022 omlaag 
Naast de premie voor een zorgverzekering die je zelf kiest, betaalt iedereen voor de zorg door een inkomensafhankelijke 
bijdrage. Die is nu 7% voor de Zorgverzekeringswet tot een inkomen van € 58.311. Voor deze groep gaat deze bijdrage 
omlaag naar 6,7%. Gepensioneerden dragen nu 5,75% af en ook daar gaat 0,3% vanaf en wordt 5,45%. Deze aanpassing 
kan een voordeel opleveren van ruim € 150 per jaar. 
 

Meer zorgtoeslag in 2022 
Om de lagere inkomens tegemoet te komen stijgt de zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaanden 
wordt dan zo’n € 110 in de maand en voor toeslagpartners is dat zo’n € 211. De precieze stijging van de zorgtoeslag is 
nog niet bekend, omdat deze samenhangt met de uiteindelijke premies die de zorgverzekeraars in november bekend 
maken. 
 

Aanpassingen basispakket in 2022 
Mensen die lang klachten houden na een Corona of COVID-besmetting hebben dit jaar recht op extra dekking uit het 
basispakket. Vaak kampen ze met vermoeidheid en/of benauwdheid. Deze regeling wordt volgend jaar verlengd, in 
principe tot augustus 2022 
 

De volgende vergoedingen komen in dat geval boven op de standaarddekking van de basisverzekering: 
-    Fysiotherapie (maximaal 50 behandelingen) 
-    Ergotherapie (maximaal 10 uur extra) 
-    Dieetadvisering (maximaal 7 uur extra) 
-    Logopedie (geen limiet) 
 

De dekking geldt vanaf de eerste behandeling. Wel betaalt de patiënt eerst zijn of haar eigen risico. 
 

Overige uitbreidingen basispakket 2022 
-    Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie kunnen per 1 januari 2022 worden 
gedeclareerd via de zorgverzekering 
-    Twaalf veelbelovende interventies van uiteenlopende zorgbehandelingen worden voorwaardelijk toegelaten tot het 
basispakket 
-    Vergoeding van 3 nieuwe medicijnen tegen chronische migraine voor specifieke patiëntengroepen 
 

Let op aanvullende verzekering 
Wat er in het basispakket zit ligt vast, maar negen van de tien verzekerden hebben daarnaast nog een aanvullende 
verzekering. Bijvoorbeeld voor een extra dekking voor tandartskosten, ruimere keuze en meer behandelingen bij de 
fysio. Ook de prijzen van deze aanvullende verzekeringen worden ieder jaar aangepast en daar blijft het niet bij, want 
ook de geboden dekking kan veranderen. En, ook belangrijk: de contracten met de zorgverleners kunnen veranderen. 
Zo kan het gebeuren dat een behandeling die dit jaar nog helemaal of grotendeels vergoed wordt, volgend jaar niet 
meer onder de volledige dekking van de huidige zorgverzekering valt. Dat betekent meer bijbetalen. Het is daarom 
belangrijk om na te gaan met welke zorgverzekeraars de zorgverleners die je nu inschakelt volgend jaar nog contracten 
hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht op hun website gecontracteerde zorgverleners te vermelden en bieden daarvoor 
vaak handige ‘zorgkiezers’. De zorgverzekeraar kan soms ook helpen bij wachtlijstbemiddeling. 
 

Bekijk de polis! 
Daarom blijft ook dit jaar het advies: bekijk de zorgverzekering goed! Kijk daarbij niet alleen naar de laagste premie per 
maand, maar vooral naar de voorwaarden. Probeer een schatting te maken van hoeveel zorg je nodig hebt in het 
komende jaar. Denk aan een behandeling van een specialist, bepaalde medicijnen, fysiotherapie, hulpmiddelen. Bedenk 
ook naar welk ziekenhuis je wilt als de huisarts je doorverwijst naar een specialist. De basisverzekering vergoedt de 
noodzakelijke medische zorg. Aanvullende zorg, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, moet je aanvullend 
verzekeren of zelf betalen. Vergelijk je eigen wensen met de aanvullende verzekering en kies de best passende. 
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Let op! Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. 
Er kan medische selectie zijn of een wachtperiode voor bepaalde vergoedingen. Het is in theorie mogelijk om basis-en 
aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars af te sluiten, maar praktisch is het niet. Let hierop: 
- Informeer eerst naar de acceptatie van nieuwe klanten 
- Zeg de oude polis pas op nadat de nieuwe verzekeraar je accepteert. 
- Ben je welkom bij de nieuwe verzekeraar?  
- Zijn de voorwaarden goed, en past de geboden zorg? Dan kan je vergelijken op prijs.  
Loont een overstap, dan heb je tot 31 december 2021 om de huidige verzekering op te zeggen.   

 

De nieuwe premies bij de verschillende maatschappijen en de kortingen die kunnen worden verkregen zijn in een bijlage 
bij deze nieuwsbrief opgenomen. 
 

  
 
 

 
In de maanden september tot en met december vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen. 

Het bestuur feliciteert deze leden daarmee van harte! 
 

Maand Datum Naam lid Leeftijd 

September 

2  De heer D. Gebraad uit Goes 90 jaar 

2  De heer D.W. van de Merwe uit Goes 75 jaar 

7  De heer C.J. Moison uit Goes Goes 90 jaar 

10  Mevrouw A. Zwigtman uit Goes 97 jaar 

23  Mevrouw S. Hartman uit Goes 70 jaar 

Oktober 

1  Mevrouw P. de Koning-Goedegebuure uit Goes 90 jaar 

14  Mevrouw A. de Jonge-Wansink uit Goes 90 jaar 

23  Mevrouw H.W. de Leeuw-Walrave uit Goes 95 jaar 

30  Mevrouw E.G. Poppe-Burghardt uit Goes 70 jaar 

November 

7  Mevrouw F.N.S. Meijer-Dekker uit Wilhelminadorp 85 jaar 

8  Mevrouw A. Overheid-van de Put uit Goes 91 jaar 

13  Mevrouw P. Gebraad-Plaatsman uit Goes 85 jaar 

21  Mevrouw T.A.E. de Korte-Groen uit Wilhelminadorp 85 jaar 

December 
24  Mevrouw M.N. Westdorp-de Jonge uit Goes 90 jaar 

31  De heer L. Westdorp uit Goes 98 jaar 

 
 

WONEN IN EEN WOONGEMEENSCHAP, HOE PAK JE ZOIETS AAN? 
 

De ASG is in BBGG-verband al een tijdje in overleg met de gemeente om te kijken hoe gemeenschappelijke woonvormen, 
waarvan er in de rest van het land al meerdere zijn, van de grond getild kunnen worden. We hebben daar ook met 
politieke partijen over gesproken, wat onlangs resulteerde in een motie van Nieuw Goes, PvdA en de Partij voor Goes die 
het college heeft uitgenodigd hier werk van te maken. Die motie is aangenomen. Waarschijnlijk komt er komend voorjaar 
een plan van aanpak. In onderstaand verhaal, ontleend aan het magazine van KBO-Brabant, staan wat tips, gedachten 
e.d. die om de hoek komen kijken als je aan zo’n woonvorm begint. Wij zullen ze in het verdere traject meenemen. 
 

Vijf jaar geleden ruilden Gabriëlle Verbeek (64) en Paul van Rossum (71) hun eengezinswoning in de regio Utrecht in 
voor een appartement in een vijftigplus-woongemeenschap in Den Bosch, genaamd ‘De Oosterburen’. Samen met de 
medebewoners konden ze hun nieuwe woonplek naar eigen wens vormgeven. Een spannend en leerzaam traject. Het 
is er gezellig, veilig en levensloopbestendig. Je ontmoet er gelijkgestemden met wie je samen kunt optrekken in het 

  LIEF EN  LEED      
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ontwikkelen, opzetten en draaiende houden van je woonplek. Geen wonder dat steeds meer vijftigplussers kiezen voor 
een woongemeenschap.  

 

Een warme, sociale omgeving.  
Toen hun kinderen al een tijd het huis uit waren, begon het bij ze te kriebelen. ‘Bij ons in de straat zagen we veel 
echtparen die alleen achterbleven als de kinderen het huis uit waren’, vertelt Van Rossum. ‘Die zaten in een huis dat 
veel te groot was voor hun tweeën. Als een van de twee overleed, bleef de ander alleen achter. Die was dan soms niet 
meer in staat om te verhuizen. Dat was ons schrikbeeld; dat wilden wij niet. Om die reden begonnen wij over een 
woongemeenschap na te denken. De hulp die je elkaar daar kunt geven als het nodig is, leek ons ook prettig.’ Verbeek 
is sinds 2016 voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk Wonen voor Vijftigplussers (LVGO), dus 
ze wist de weg al snel te vinden. ‘Ik heb bovendien lang in de ouderenzorg gewerkt’, vertelt ze. ‘Zo weet ik hoe belangrijk 
het is om een warme, sociale omgeving te hebben. Ouderen in Nederland vereenzamen vaak vanaf hun tachtigste. Dat 
wilde ik ons niet aandoen.’  
 

Tijdig nadenken 
Het is belangrijk dat senioren tijdig nadenken over wat de huidige demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in 
de zorg betekenen voor hun leven en woonsituatie En dat ze nadenken over de vraag hoe ze hun toekomstige zorgvragen 
zoveel mogelijk binnen eigen kring kunnen oplossen. Er gebeurt al heel wat op dat vlak. Groepsprojecten als de 
Knarrenhof zijn daar voorbeelden van. Van die goede voorbeelden kunnen we leren hoe we lopende processen kunnen 
versnellen. 
 

Medewerking van de gemeente  
‘Wij hebben ons vooraf goed georiënteerd’, vertelt Van Rossum. ‘Het is altijd goed om te kunnen kiezen uit meer dan 
één optie en dus op verschillende plekken te gaan kijken. We hebben ook meegedraaid in een ander project. Dat heeft 
het niet gered, onder meer door de hoge prijs die de gemeente vroeg.’ De medewerking van de gemeente is een 
belangrijke succesfactor, weet het echtpaar inmiddels. ‘Heb je die niet, dan wordt het een traag en stroperig proces;oen 
de oude voetbalvelden van FC Den Bosch vrijkwamen, is het gedeelte waar wij nu wonen door toedoen van een 
wethouder ruimtelijke ordening beschikbaar gesteld aan samenbouwers. Daar hadden we geluk mee.’ Daarna is het snel 
gegaan. Verbeek: ‘Ons project was een burgerinitiatief; niet van projectontwikkelaars. We hebben het echt met elkaar 
gedaan. We hebben zelf alle beslissingen genomen. Dat werkt toch het best.’  
 

Krachten en talenten  
Van Rossum meldt dat ook andere factoren bij een woongemeenschap voor 50-plussers een rol spelen: ‘Een belangrijke 
factor: de mensen die het gaan doen. Je moet er een paar hebben die de kar trekken. Mensen met energie en inspiratie; 
die  écht aanpakken. Gelukkig hadden wij die. Belangrijk is ook om goed te kijken naar de krachten en talenten van de 
mensen. Die kan je vervolgens inzetten tijdens het project. De een heeft een PR-bureau, de ander werkte jaren in de 
ICT, en weer een ander is goed met kleur. Maak zoveel mogelijk gebruik van de talenten die aanwezig zijn, en huur niet 
alles in.’  

 

Compromis  
Volgens Verbeek speelt er nog iets. ‘Onze eigen woning hebben Paul en ik zelf ontworpen, 
samen met de architect. Maar deze gemeenschappelijke ruimte is ontworpen met de groep. 
De bereidheid om samen te werken is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het 
project. Over veel dingen beslis je samen.’ Dat vindt Bisschops een spannende. ‘Hoe zorg je 
bij zulke beslissingen voor een compromis? En hoe voorkom je dat het eindresultaat een 
grijze, gemiddelde soep wordt?’ Verbeek: ‘Dat is lastig, maar je komt er wel uit. Voor de 
inrichting, het ontwerp van onder meer de tuin, en de keuze voor de stenen waarmee onze 
woongemeenschap gebouwd is, hebben wij de CONSENT-methode gebruikt. Daarmee luister 
je echt naar elkaars mening, en zo komt er uiteindelijk een gezamenlijke keuze tot stand.’  

 

Alternatieven  
En hoe zit het met de mensen die al wat ouder zijn? Met de mensen die misschien wat minder kracht en energie hebben, 
maar die toch graag iets gemeenschappelijks willen? Kunnen die meedraaien in zo’n project?’ Leeftijd is maar een getal, 
vindt Verbeek. ‘Als je op je vijfenzeventigste de kans ziet om mee te doen aan een project zoals dit en je hebt er de 
energie voor, dan is het helemaal niet gezegd dat het niet lukt.’ Tegelijkertijd kan ze zich voorstellen dat niet iedereen 
de fut heeft voor zo’n toch wel langdurig traject. ‘Ik denk dat je in dat geval beter naar een alternatief kunt zoeken. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden om in bestaande bouw een ontmoetingsruimte te creëren. Ik ken voorbeelden 
van bewoners die met elkaar een leegstaand appartement in hun flatgebouw huren, en dat hebben omgetoverd tot 
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gemeenschappelijke ruimte. Als groep beheren zij die ruimte nu samen. De subsidieregeling voor gemeenschappelijke 
ruimten kan daar overigens goed bij helpen. En als LVGO willen wij graag ondersteunen bij dat soort trajecten.’  

 

Actieve deeleconomie  
Wat brengt nu zo’n actieve woongemeenschap? ‘Veel gezelligheid, verbinding en contact met gelijkgestemden’, zegt 
Van Rossum. Verbeek vult aan: ‘Maar ook samen leuke dingen doen, bijvoorbeeld in de tuin werken, een klusjesdag 
organiseren. Of exposities van lokale kunstenaars organiseren in de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast hebben we 
een actieve deeleconomie. De hele keuken van onze gemeenschappelijke ruimte staat vol spullen van iedereen, die 
gedeeld en geleend worden. Geweldig toch?’ 
 
 

DE KERSTBOOM 
 

Bomen worden in vrijwel alle culturen op de een of andere manier vereerd. Bij veel 
voorchristelijke volken was de eeuwig groene boom het symbool van groei, licht en bloei. Op 
oude afbeeldingen uit Babylon zien we Nimrod altijd met een groenblijvende tak in zijn hand. 
In Egypte was de palmboom een representatie voor de boomgeest Osiris. In Rome werd de 

dennenboom vereerd en was verbonden met de God Baal-Berith (=heer van de den). De spar 
was het symbool voor de Germaanse Midwinterviering. In Engeland en Amerika gebruikt 
men de mistletoe (ook vogellijm of maretak genoemd) als symbool van vriendschap. In India 
versiert men bijvoorbeeld bananenbomen. Ook gebruikt men hier mangobladeren in plaats 
van hulst en olielampjes in plaats van kaarsen.  

 

In de vijfde eeuw dook de spar op als Boom des Levens in mysteriespelen in Germaanse kerken. De boom werd 
behangen met appels (de zonde) en ouwel (de redding). Later werden de appels en ouwel vervangen door koekjes 
in allerlei leuke vormen. In de negende eeuw verbood Karel de Grote het opzetten van een kerstboom en in de 
tiende eeuw deed paus Martinus II hetzelfde in Italië.  
 

Pas in de zeventiende eeuw dook de versierde spar weer in het openbaar op. Een aquarel uit 1601 vertoont St. 
Christophorus bij een boom vol etens- en drinkwaren, waar het kerstkind naar grijpt. En iets later, uit 1605, komt 
het bericht uit Straatsburg: men richt met Kerstmis een dennenboom in de kamer op en behangt die met 
veelkleurig geknipt papier, appelen, oblieën, klatergoud. In de 18e eeuw wordt nog herhaaldelijk melding 
gemaakt dat voornamelijk de zeer rijke mensen een boom in huis plaatsten. Pas in 1841 werd dit gebruik door 
Prins Albert de echtgenoot van Koningin Victoria ontdekt. Hij liet een grote dennenboom optuigen naar Duits 
voorbeeld en al snel volgden de Engelse adel en later ook de gewone burgers.  
 

Toen in 1851 door een paar Duitse emigranten in Amerika, een grote ‘kerstboom’ werd neergezet, vonden de 
bestaande kerken het zo'n vreselijk heidens gebruik dat men de minister ertoe bewoog de kerstboom te laten 
weghalen. Ook het Vaticaan waarschuwde in de 19e eeuw tegen ‘de invoering van het heidense gebruik van de 
kerstboom’ in Italië.  
 

In het begin van de negentiende eeuw zette de kerstboomtraditie goed door in ons land. Vandaag de dag koopt 
het merendeel van de Nederlandse huishoudens een kerstboom. Meer en meer betreft dat overigens een 
kunstboom. De huishoudens die geen boom in huis halen betreffen in de meeste gevallen eenpersoons-
huishoudens. De boom met kluit wint terrein. Er worden steeds duurdere bomen gekocht, zoals blauwsparren en 
de Nordman spar.  
 

Het liedje: ‘o, dennenboom o, dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon’, geeft aan dat de boom vereerd 
wordt. Het vereren van bomen of boomgeesten is al heel oud en is voornamelijk vanuit de noordelijke landen tot 
in heel Europa doorgedrongen. Zo vinden we op een Zweedse rotstekening zelfs een afbeelding dat men een 
boom meeneemt op reis per schip, om zo een voorspoedige reis te garanderen. 
 

Bron: Startpagina.nl (geen auteur vermeld) 
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Advertenties 

 

 

 

Het onderhoud van uw huis wordt u te veel? 
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner 
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om in 
uw huis te blijven wonen? Wat doet u dan? 

 

ISM-makelaars kan helpen. Wij komen graag langs 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin 

laten we zien wat de opties zijn met een helder 
inzicht in de kosten. U kunt op basis daarvan een 

passende keuze maken.  
Gaat u over op verkoop? ISM-makelaars werkt op 

basis van ‘no cure no pay’. U betaalt pas als de 
woning is verkocht.  

 

Interesse? Neem gerust contact op met: 
ISM Makelaars, Imre Schaafsma 

Uw makelaar voor net dat beetje meer. 
 

Telefoon: 0113 - 268 199 
Mobiel: 06 - 3039 7127 

Email: info@ismmakelaars.nl 
 

 
 

  
 

mailto:info@ismmakelaars.nl
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Bijlage bij nieuwsbrief ASG nr. 39 

Collectiviteitskortingen op de zorgverzekeringen 2022  
De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) heeft ook voor het jaar 2022 premiekorting geregeld bij 
verschillende zorgverzekeraars. De leden van een seniorenvereniging kunnen een verzekering afsluiten met deze 
korting, als die seniorenvereniging is aangesloten bij de FASv. Houd u er rekening mee dat de collectiviteitskortingen op 
de basispremie ook in 2022 wettelijk maximaal 5% is. Per 1 januari 2023 zal de korting op de basisverzekering -volgens 
berichten van het ministerie van VWS- waarschijnlijk worden beëindigd. Korting op aanvullende verzekeringen blijven 
dan nog wel mogelijk. Het eigen risico blijft ook in 2022 € 385,-.  
 

U krijgt korting op de hieronder vermelde verzekeringen wanneer:  

• U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). 
Vermeld bij het afsluiten het collectiviteitsnummer waaronder de FASv bekend is. Deze collectiviteitsnummers vindt 
u in het overzicht van verzekeringsmaatschappijen hieronder.  

• U kunt een hogere korting krijgen indien u vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico of als u de premie niet 
maandelijks betaalt, maar bijvoorbeeld eens per jaar, half jaar of kwartaal.  

• Soms vergoedt de zorgverzekeraar eenmalig uw lidmaatschap van uw ouderenvereniging als u overstapt.  
 
Aandachtspunten:  

• Pas op als u van verzekeraar verandert, bijvoorbeeld vanwege een goedkope basisverzekering. Bekijk of u als oudere 
daarbij niet te veel risico’s loopt omdat bepaalde kosten niet of niet geheel vergoed worden.  

• Voor leden met internet kan het gunstig zijn om via internet een verzekering af te sluiten tegen een gunstige premie. 

• In het overzicht worden de netto premiebedragen inclusief de eventuele kortingen vermeld. Bij de netto berekening 
kunnen er afrondingsverschillen zijn. Verifieer de premie zo nodig bij de door u gekozen verzekeraar.  

• Bij de vermelding van de aanvullende verzekering is gekozen om alleen die aanvullende verzekeringen op te nemen 
waar vooral ouderen belang bij kunnen hebben.  

• Wanneer u overstapt van zorgverzekering tussen 12 november en 31 december 2021 wordt uw huidige zorgpolis 
automatisch voor u opgezegd. Hiervoor hoeft u zelf niets meer te doen. Dit wordt de overstapservice genoemd 
waaraan alle zorgverzekeraars in Nederland meewerken. Als u vόόr 1 januari 2022 uw zorgverzekering handmatig 
opzegt, dan kunt u nog tot en met 31 januari 2022 een nieuwe polis uitkiezen.  

 

In de tabellen worden de netto premiebedragen vermeld, dus inclusief de collectiviteitskorting. 
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