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Beste leden KBO-Nuland.  
Allereerst wensen wij u en uw dierbaren een gezond en gelukkig nieuwjaar. We gaan proberen om 
er weer een mooi jaar van te maken. Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest kunnen wij nog 
geen concrete plannen maken. De activiteiten in de Meent zijn wel alweer begonnen. Wel 
mondkapje verplicht en ook uw QR-code is verplicht. Zodra we meer weten over de 
coronamaatregelen, komen wij er bij u op terug in onze volgende nieuwsbrief. 
 

In gesprek met 80-plussers in Nuland en Vinkel 
Vanaf januari ’22 worden alle zelfstandig wonende 80-plussers in Nuland en Vinkel 
aangeschreven, en uitgenodigd om in gesprek te gaan met een vrijwillige ouderenadviseur. De 
brieven worden door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Farent samen verzonden. 
Als u gebruik wilt maken van het aanbod van een informatief gesprek, kunt u contact opnemen 
met een van de ouderenadviseurs. De contactgegevens van de adviseurs staan in de brief die u 
wordt toezonden. 
U heeft ongetwijfeld wel eens vragen die te maken hebben met het ouder worden. Uw huis wordt 
te groot of u komt steeds moeilijker de trap op. U wilt actief zijn maar weet niet goed waarmee. U 
wilt er graag eens op uit maar durft niet goed alleen. De vrijwillige ouderenadviseur kan een 
helpende hand bieden. 
Mocht u vooraf vragen hebben of eerder dan u een brief ontvangt, dan kunt u contact opnemen 
met: Sonja Boerman: 06-21596825 sonjaboerman@farent.nl of loop op donderdag bij 
het Info-punt binnen. 
Iedere donderdag 
Nuland: 10.00-12.00 uur De Meent 
06 46 75 28 54 infopuntnulandvinkel@farent.nl 
U kunt ook contact opnemen met Wim Nouwens, tel.06-11017760 of w.nouwens@gmail.com 
 

Lief en Leed maatjes gezocht. 
Zoal hierboven staat worden vanaf januari ‘22 alle 80-plussers in Nuland en Vinkel 
aangeschreven, en als ze willen worden ze bezocht door een van de vrijwillige ouderen adviseurs. 
De kern van het bezoek is: Hoe gaat het met u?  
De adviseurs kunnen mensen informatie en advies geven als er vragen zijn, maar 
brengen maar éénmalig een bezoek. 
Stel dat er 80-plussers zijn die aangeven behoefte te hebben dat er wel eens vaker iemand een 
bakje koffie komt drinken of iemand eens een boodschap voor hun kan doen. Zou jij je dan willen 
inzetten? We zoeken mensen in Nuland en Vinkel die hier oor naar hebben. 
Heeft u interesse neem dan contact op met Anja Hobbelen, zij geeft u graag meer informatie, en 
mocht uiteindelijk de vraag komen van een van de 80-plussers, dan kan er snel een eerste 
contact moment worden afgesproken, tussen u en de 80-plusser bij u in de buurt. 
Los van de bezoeken die er gedaan worden, komen soortgelijke vragen vaker bij de vrijwillige 
thuishulp binnen, dus wil je gelijk aan de slag, dat kan ook. Het werkgebied is Rosmalen, Groote 
Wielen, Hintham, Nuland en Vinkel. 
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KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties 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.  
 

Wijk-boa’s.  
Zijn naam is Eddy Graat en hij is wijk boa in de wijken Nuland, Vinkel, Kruisstraat, Maliskamp en 
Rosmalen (excl. Groote Wielen ). Is hij dan de enige boa in uw wijk? Nee, zeker niet !. Samen met 
zijn collega’s houden ze uw leefomgeving graag schoon, heel en veilig. Als wijk boa sluit hij 
regelmatig aan in het leefbaarheidsoverleg van uw wijk. Dat is een overleg met de wijkraad, 
wijkmanager, maar ook partners zoals de politie, beheer openbare ruimte van de gemeente 
 ’s-Hertogenbosch en woningcorporaties. Ze bespreken daar grotere gebeurtenissen en/of 
terugkerende ergernissen. Denk daarbij aan hangjongeren, parkeeroverlast, toezicht 
evenementen ( o.a. kermis ). Ze proberen hier samen een oplossing voor te vinden, omdat ze het 
belangrijk vinden dat de wijk een fijne leefomgeving is. Zodat uw wijk een plek is die schoon, heel 
en veilig voelt.  
Melding maken? 
Dit alles kunnen ze niet zonder u. Het belangrijkste zijn bewoners en ondernemers. Zij zijn 
tenslotte de ogen en oren van de wijk. Ervaart u overlast waar ze bij kunnen helpen? Spreek hem 
gerust aan op straat of maak een melding! Dat kan via het online  
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt. Via dit formulier maakt u snel en makkelijk een melding. 
Spreek elkaar aan als u overlast ervaart en zo voorkom je dat er ergernis ontstaat. 
 

Bericht van onze reiscommissie. 
In de hoop dat Corona snel onder controle is, heeft de reiscommissie Nuland/Vinkel een 10-
daagse reis uitgekozen van 6 t/m 15 mei 2022 naar Italië: Toscane en Rome. 
In het kort omvat deze reis: 
Dag 1 (vrijdag 6 mei) Vertrek vanuit Nuland/Vinkel. Via Trier (koffie met gebak) en een           
overnachting in Zuid Duitsland gaat de bus op                                                                                   
Dag 2 naar Toscane, waar we 3 nachten verblijven in een hotel in Montecatini.                               
Dag 3 gaan we naar de mooie plaatsen Luca en Pisa,                                                                          
Dag 4 met de trein een dagtocht naar Florence olv een gids.                                                                
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Dag 5 reizen we via Siena door naar Rome (3 nachten).                                                             
Dag 6 maken we olv een gids kennis met Rome: Trevi Fontein, Piazza Navona, Spaanse trappen, 
Vaticaanstad, Sixtijnse kapel en St.Pieter.                                                                                       
Dag 7 Bezoek Colosseum en Forum Romanum. Vervolgens Tivoli en een avondtour door de stad.              

Dag 8 De reis gaat naar Assisi en de wereldberoemde Franciscus basiliek. 

Dag 9.Deze dag gaat de bus via Noord Italië naar de Brennerpas om vervolgens in Zuid Duitsland 
te overnachten.  

Dag 10 sluiten we in de buurt van Nuland af met een diner. 
De kosten voor deze 10-daagse reis zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers, rond €750,- pp. 
Dit is all-inn:  dat wil zeggen - busreis, 9 nachten verblijf in mooie hotels, excursies, entrees en 
(Nederlandstalige) gidsen en alle maaltijden (geen drankjes) 
( Slechts 1x (dag 7) blijven we ‘s-avonds in de stad en is diner niet inbegrepen). 

We hopen dat velen van u ook enthousiast worden voor deze mooie reis. 
De reiscommissie hoort graag of er (voldoende) belangstelling is en kan vragen die u vooraf heeft 
wellicht beantwoorden. U kunt hiervoor mailen naar fam.bvbakel@gmail.com of tel: 06-53474224. 
Op vrijdag 18 februari  om 14.00 uur in de Meent, zal een medewerker van Maaskantreizen de 
reis nog verder toelichten en alle vragen beantwoorden. Daarna kunt u zich definitief aanmelden. 
Indien U interesse heeft, zorgt u alvast tijdig voor de nodige reispapieren zoals paspoort of ID.  

Daarnaast zijn we volop bezig om in het voorjaar, zodra het weer kan en mag, dagtochtjes te 
organiseren. Ook fietstochtjes (klein en groot) hebben we op de agenda staan. 
Begin september staat een 4-daagse reis naar België, samen met Vinkel, op het programma. 
Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden, hoort u van ons. 
Voor nu: blijf gezond en geniet alvast van het vooruitzicht op een gezellig vakantiejaar ! 
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