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 Op woensdagavond 12 
december zijn de nieu-
we jeugdburgemees-
ters van de gemeente 
Heusden gekozen:  
Isis van de Water en 
Lisa van Hulten. 

De jeugdburgemees-
ters vertegenwoordi-
gen de gemeente bij 
evenementen, herden-
kingen en bijzondere 
ontvangsten samen met de burgemeester. Denk bijvoorbeeld 
aan de opening van de Koningsspelen, Dodenherdenking, ont-
vangst van Sinterklaas en de sleuteloverdracht aan de carna-
valsprinsen. Wil je weten wat een jeugdburgemeester allemaal 
doet? Bekijk dan snel de facebookpagina van de jeugdburge-
meesters. Hierop houden zij het hele jaar hun acties bij. https://
www.facebook.com/jeugdburgemeesterheusden/ 

 
Dank aan de vrijwilligers 

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet 
voor KBO-Brabant in het afgelopen jaar. We spreken de wens 
uit dat deze samenwerking in goede gezondheid het komende 
jaar voortgezet kan worden. In 2019 willen we de inzet van de 
duizenden KBO-vrijwilligers benadrukken in ons jaarthema 
met het motto ‘Vrijwilligers: onbetaalbaar!’. 
Vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging, zonder hen 
zijn we nergens. Belangeloos investeren ze wekelijks vele uren 
in het welzijn van ouderen. Zij zijn verweven door onze gehele 
organisatie: bestuursleden, gastvrouwen en –heren, activitei-
tenbegeleiders, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, cliënt-
ondersteuners, ziekenbezoekers, de Ons-bezorgers, en nog zo-

veel anderen. Samen vor-
men ze onze drijvende 
kracht. 

Met vriendelijke groet, 
bestuur en medewerkers 
KBO-Brabant 
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Paradigma’s in het sociaal domein 
De Participatiewet, Jeugdwet en Wmo zijn door ver-
schillende departementen geschreven en in de prak-
tijk lijken ze te schuren. In het kaartenboek 
‘Paradigma’s in het sociaal domein’ concludeert De 
Argumentenfabriek dat de paradigma’s van waaruit 
de drie wetten zijn ge-
maakt van elkaar verschil-
len. En die verschillen 
staan goede publieke 
dienstverlening in de weg, 
veroorzaken onnodig leed, 
leiden tot onnodig hoge 
uitvoeringskosten en ver-
oorzaken werkdruk, onze-
kerheid en frustratie bij de 
uitvoerders. Download het 
kaartenboek op: www.argumentenfabriek.nl 
De Argumentenfabriek maakte het kaartenboek in 
opdracht van SZW. 

Kabinet gaat digibeten helpen 
Het kabinet trekt jaarlijks ruim vijf miljoen euro 
uit om te zorgen dat alle Nederlanders mee kun-
nen doen in de digitale samenleving.  Nog steeds 
zijn er Nederlanders die niet overweg kunnen met 
de computer, tablet of smartphone. Het kabinet 
wil deze groep digitaal vaardig maken en trekt 
hiervoor jaarlijks ruim vijf miljoen euro uit. 
Staatssecretaris Knops meldt dit in de 'Kamerbrief 
digitale inclusie – iedereen moet kunnen mee-
doen'.  In de brief wordt het aantal digibeten ge-
schat op 2,5 miljoen. En 1,2 miljoen Nederlanders 
hebben nog nooit internet gebruikt. De overheid 
wil graag dat iedereen kan mee-
doen in de digitale samenleving 
en noemt dit 'digitale inclusie'.   

Staatssecretaris Knops is zich 
bewust van de voortrekkersrol die de overheid 
heeft. Hij geeft zelf het goede voorbeeld: de Ka-
merbrief is daarom met de hulp van Taalambassa-
deurs in begrijpelijke taal geschreven. 
Kopieer deze link en plak hem in uw browser voor 
de Kamerbrief: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2018/12/12/kamerbrief-digitale-
inclusie-%E2%80%93-iedereen-moet-kunnen-
meedoen 
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Hart van Brabant: eerste dementievrien-
delijk regio in Brabant 

Hart van Brabant is de eerste ‘dementievriendelijke 
regio’ in Brabant. De gemeenten Dongen, Gilze en 
Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk hebben 
daartoe de handen ineengeslagen. 
De negen gemeenten zijn samen actief om te zor-
gen dat er in de gemeenten in Hart van Brabant 
aandacht is voor mensen met dementie én hun 
mantelzorgers. Iedere gemeente werkt aan eigen 
acties om – samen met organisaties, ondernemers 
en vrijwilligers – de bewustwording over dementie 
en participatie van mensen met dementie te vergro-
ten. 

Donderdag 1 november kwamen wethouders en 
vertegenwoordigers van de negen gemeenten sa-
men in het Jan van Besouwhuis in Goirle om te 
vieren dat de eerste dementievriendelijke regio in 
Brabant een feit is. Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst werd een nieuw logo onthuld. De wethou-
ders die aanwezig waren, zetten hun handtekening 
om te bevestigen dat zij ‘gaan’ voor dementievrien-
delijke gemeenschappen. 
Ook een vertegenwoordiger van Alzheimer Neder-
land, afdeling Midden-Brabant zette een handteke-
ning. Een mooie stap op weg naar een dementie-
vriendelijk Brabant. De ambitie is dat dit in 2020 
gerealiseerd is. 

 

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant is 
voortaan ook op LinkedIn te vinden. Daar delen we 
onze laatste nieuwtjes en natuurlijk de openstaande 
vacatures uit het bestuur. Volg jij ons al? Of wil je 
even een kijkje nemen op onze LinkedInpagina? 



Beweeg-testdagen in Drunen en  
Oudheusden geslaagd 

Op zaterdag 1 en 15 december vonden de be-
weeg-testdagen plaats in Drunen (sporthal Dil-
lenburcht) en Oudheusden (sporthal De Kubus). 
De testdagen, die sinds 2014 worden georgani-
seerd door Stichting de Schroef, zijn in het leven 
geroepen om Heusdenaren van 55 jaar en ouder 
in beweging te brengen én te houden. Deze keer 
hadden bijna 300 deelnemers zich aangemeld 
voor de testdag. Zij lieten zich testen op diverse 
aspecten van hun gezondheid als lenigheid, ba-
lans, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen. 
Deelnemers konden zich inschrijven voor één 
van de drie centrale beweegprogramma’s: 

• GALM (beweeglessen voor vitale 55+-
ers),  

• GALMplus (beweeglessen met extra on-
dersteuning), en  

• Heusden Valt Ervoor (valpreventiecursus). 

Bijna 80 procent van de aanwezigen gaat instro-
men in één van deze programma’s. Vanaf 1 fe-
bruari 2019 volgt men een introductiecursus ter 
kennismaking, daarna kan men ervoor kiezen om 
door te gaan met de wekelijkse lessen of om een 
ander programma te gaan volgen. 

Meer informatie 

Ook zonder deelname aan de testdag kunt u in-
stromen. Heeft u interesse, wilt u meer informa-
tie of bent u op zoek naar een ander beweegaan-
bod? Neem dan contact op met buurtsportcoach 
Lian van de Veerdonk via 06-30154923 of 
lian.vandeveerdonk@stichtingdeschroef.nl. 

Mensen met een klein pensioen leveren in 

Mensen met een hoger aanvullend pensioen, bo-
venop de AOW, zijn volgend jaar iets beter af 
door de belastingwijzigingen van het kabinet. 
Kleinere pensioenen leveren een heel klein beetje 
in. Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienst-
verlener ADP, die de effecten van de nieuwe be-
lastingtarieven doorrekende voor gepensioneer-
den. De Eerste Kamer gaf deze week een finaal 
akkoord aan het belastingplan van staatssecretaris 
Snel (Financiën).  
Daarin staat onder meer dat de eerste belas-
tingschijf voor mensen boven de AOW-leeftijd 
iets wordt verhoogd, van 18,65 naar 18,75%. 
Daardoor gaan de mensen met een kleiner aanvul-
lend pensioen, bijvoorbeeld van een pensioen-
fonds of uit een lijfrente, er iets op achteruit, maar 
het verschil is te verwaarlozen. Wie bijvoorbeeld 
€1000 bovenop zijn AOW krijgt, ziet daar netto 
€1,50 minder van terug: 0,15% minder dus. 
Maar in de tweede (van 22,95 naar 20,2%) en 
derde schijf (40,85 naar 38,1%) gaan de tarieven 
flink omlaag. Dus leveren aanvullende pensioe-
nen boven €1800 volgend jaar meer op. Een pen-
sioen van €2000 is volgend jaar €6,33 meer 
waard en bij €2500 is de stijging €19,84. Ook die 
stijgingen zijn redelijk verwaarloosbaar, het gaat 
nog altijd om minder dan 1%. In het Belasting-
plan staan nog andere voordelen voor gepensio-
neerden. Zo gaat de AOW-uitkering omhoog, on-
geveer €32 voor alleenstaanden en bijna €19 voor 
partners die allebei AOW ontvangen. 
En de ouderenkorting wordt aangepast. Naast een 
stijging van €178 naar €1596 per jaar, is er een 
andere afbouw. Eerder vielen gepensioneerden in 
één klap terug naar de lagere korting van €72 als 
ze boven de inkomensgrens (volgend jaar 
€36.783) uitkwamen. Nu wordt die in stappen van 
15% afgebouwd naar €0. 
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 Vrijetijdsmarkt voor Specials 

Dit evenement is speciaal voor alle mensen 
met een beperking uit de gemeente Heus-
den. Van jong tot oud, van lichte tot zware 
beperking; iedereen is welkom. Maak ken-
nis met het aanbod voor Specials op het 
gebied van zorg, wonen, sport en cultuur, 
vrije tijd, ondersteuning, en nog veel meer. 
Kom gerust een kijkje nemen! 

Met sportieve groet, 
Lian van de Veerdonk 
Buurtsportcoach Aangepast sporten 

T: 06 - 301 549 23   
lian.vandeveerdonk@stichtingdeschroef.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
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Dit is de laatste  
nieuwsbrief van 2018. 

De redactie wenst u een  
prettige jaarwisseling en  

ziet u graag terug in 2019. 

Bron: Brabants Dagblad 



Artrose komt niet door slijtage 
Wanneer mensen aan artrose denken, denken ze 
vaak aan ouder worden of aan versleten botten.  
Terwijl artrose een ziekte is die u op elke leeftijd 
kunt krijgen. 

Artrose is een chronische aandoening van het ge-
wrichtskraakbeen tussen de botten en wervels. Dit 
kraakbeen hoort de gewrichten bij het bewegen te 
beschermen. Zo gaan de botten niet op elkaar schu-
ren, maar bewegen ze soepel. Gezond kraakbeen is 
dan ook erg glad. Bij artrose wordt het ruw en onre-
gelmatig, op sommige plaatsen kan het zelfs hele-
maal verdwijnen. Dit geeft stijfheid en veel pijn bij 
het bewegen. Ook het aangrenzende bot is op som-
mige plaatsen verdikt, dit geeft ook pijn bij het be-
wegen (het gaat als het ware schuren). Ook geven 
kleine stukjes losgeslagen kraakbeen irritaties en 
ontstekingen in het gewricht. 

Er bestaan twee vormen van artrose: 

Primaire artrose is de vorm van artrose waar geen 
aanwijsbare oorzaak voor gevonden kan worden. 
Het kan op iedere leeftijd optreden. Primaire artrose 
kan ook erfelijk zijn. Het ontstaat dan vaak voor het 
veertigste levensjaar. 

Secundaire artrose kan ook op iedere leeftijd voor-
komen en heeft een duidelijke oorzaak. Vaak komt 
de beschadiging van het gewrichtskraakbeen door 
een breuk (fractuur), operatie, erfelijke afwijking 
(zoals dysplasie waarbij het gewricht niet goed aan-
gelegd is) of een ontsteking van het gewricht. Se-
cundaire artrose kan ook ontstaan door abnormale 
belasting van het gewricht.  
Artrose kan voorkomen in meerdere gewrichten te-
gelijkertijd. We spreken dan van poly-artrose. Bij 
mono-articulaire artrose is een enkel gewricht aan-
gedaan. 

Er bestaan een aantal misverstanden over artrose. 
We zetten ze voor u op een rij. 

• Artrose is een ouderdomsziekte. Dit is niet 
waar. Artrose kan op elke leeftijd ontstaan, 
hoewel de kans naarmate men ouder wordt 
wel steeds groter wordt. 

• Artrose is slijtage. Nee, artrose is geen slijta-
ge, maar een reumatische aandoening. Bij de-
ze aandoening neemt de kwaliteit van het ge-
wrichtskraakbeen geleidelijk af. Dit wordt ver-
oorzaakt door scheurtjes in het kraakbeen.  

Uiteindelijk kan het kraakbeen op sommige 
plaatsen zelfs helemaal verdwijnen. 

• Artrose is niet te behandelen. Artrose is niet te 
genezen, maar behandeling is zeker zinvol. 
Pijn en ontstekingen kunnen worden behan-
deld met medicijnen. Met oefentherapie kan 
de stijfheid bestreden worden. Bovendien 
houdt u zo de spieren sterk en soepel. Ge-
wrichten kunnen in sommige gevallen opera-
tief vervangen worden door kunstgewrichten. 

• Artrose is hetzelfde als (chronische ontste-
kings)reuma. Ook dit is niet waar. Chronische 
ontstekingsreuma (reumatoïde artritis) is ook 
een aandoening van de gewrichten. Alleen is 
er dan sprake van onder andere gewrichtsont-
stekingen in plaats van kraakbeenachteruit-
gang. Het gaat wel vaak samen met artrose. 

• Gewrichten slijten door beweging. In tegen-
deel: bewegen is juist noodzakelijk om de ge-
wrichten soepel te houden. 

Het voorkomen van gewrichtspijn 

• Leef regelmatig en eet gezond. 

• Als u klachten heeft zoals kleiner worden, 
rugpijn of een kromme houding, ga dan naar 
uw huisarts. Hij kan nagaan of het om osteo-
porose gaat. 

• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, het 
liefst in de buitenlucht. 

• Zorg voor inname van voldoende vitamine D. 

• Gebruik alcohol en cafeïne met mate. 

• Voorkom stress 

Bron: PlusOnline. 
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