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Woord van de voorzitter 

 
FEBR. 2019  
 
 
Op jonge leeftijd kreeg ik al mee dat 
vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn. Ook 
binnen zorg en welzijn. Dat leek me niet 
meer dan logisch, maar nu – jaren later – 
zie ik pas wat vrijwilligers doen, hóe ze dat 
doen en wat hiervan het effect is. Soms zeg 

of hoor je dingen en denk je: natuurlijk snap ik dat. Maar dan ontdek 
je dat je zinnen en woorden ook anders kan definiëren, waardoor ze 
meer lading krijgen. Dit is voor mij het geval bij vrijwilligers. Mijn 
waardering voor ze is groter.  Vrijwilligers zijn niet alleen ontzettend 
belangrijk; ze zijn een voorbeeld voor ons allen. Een voorbeeld van 
hoe we ook kunnen samenleven en zorgen kunnen dragen voor 
elkaar, zodat iedereen een plek krijgt in Gemert en omstreken.  
 
De vraag is of dit over tien jaar ook nog wordt gezien als 
vrijwilligerswerk. Ik hoop zelf van niet. Ik hoop eerder dat het gezien 
wordt als iets meer vanzelfsprekends en dat de titel ‘vrijwilliger’ 
misschien wel overbodig raakt.  Ik hoor om me heen weleens dat 
vrijwilligers doen wat voorheen betaalde krachten deden. Ik denk dat 
de samenleving verandert en dat we samen scherp moeten houden 
wat we voor elkaar over willen hebben en wat professionele 
ondersteuning of zorg is. Dit gesprek moet je blijven voeren. 
Kanttekening: welzijn, welbevinden of kwaliteit van leven gaan niet 
over geholpen worden, maar over gezien worden, meedoen je nuttig 
te maken en contacten te hebben. 
 Gezien, maar ook zeker gemist worden. Iemand die oprecht wil 
weten hoe het met je gaat, vanuit een gelijkwaardige relatie. Niet 
vanuit een professionele of werkrelatie.  
 



2 

 

Gewoon van mens tot mens. Dit is vaak iets wat vrijwilligers dagelijks 
doen of mogelijk maken. Ik zie steeds vaker dat vrijwilligers ervoor 
kiezen de relatie op eigen initiatief voort te zetten, omdat ze een 
gelijkwaardige relatie hebben opgebouwd. Hoe mooi is dat? Neem 
nou het voorbeeld van een wijkbewoner die het leuk vindt om 
verhalen uit de buurt te verzamelen, omdat ze daar zelf blij van wordt 
en er nieuwe contacten aan overhoudt.   
 
Binnen het sociaal werk ben ik er voorstander van niemand te 
bestempelen als iemand die geholpen moet worden of aandacht 
nodig heeft. Iedereen heeft iets te brengen en wil niet alleen maar 
geholpen worden. Laatst las ik over dement talent: mensen met 
dementie die vrijwilligerswerk doen.  
Ik dacht meteen: natuurlijk, wat goed! Maar gelijk daarna vond ik het 
erg dat ik er zelf nog niet aan gedacht had. Iedereen heeft talent en 
iets te brengen! Iedereen kan iets doen voor een ander en daar 
voldoening uit halen. Een kopje soep langsbrengen, je expertise 
delen, dat ene wekelijkse kopje koffie of gewoon een luisterend oor 
bieden.  
 
Zelf je wensen en grenzen zuiver hebben; dan krijg je er alleen maar 
voldoening en positieve energie voor terug. Of je nou vrijwilliger bent 
of niet. Ook in deze uitgave weer volop nieuws vanuit de vereniging 
waar vele vrijwilligers zich voor inzetten. Ik wens iedereen dan ook 
weer veel leesplezier en een goede deelname aan de diverse 
activiteiten. En natuurlijk het carnaval met de laotbloeiers, zorg dat je 
erbij bent 
                                       
 
 
 Frans Francissen, 
voorzitter.   
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*   6 februari dansmiddag bij Dientje 
* 12 febr. Alzheimercafé 
* 16 febr. Uit eten met senioren 
* 2 maart Carnaval 
* 12 maart Alzheimercafé 
* 13 Maart dansmiddag bij Dientje 
* 19 maart themamiddag ‘gezond  
bewegen ‘bij Dientje 14.00 uur 
* 1 april Modeshow bij Dientje 

aanvang 14.00 uur 
* 9 april Alzheimercafé 
* 10 april dansmiddag bij Dientje 
* 10 april bezoek oorlogsmuseum Overloon 
* 16 april dagreis Kasteelroute 
* 17 april bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur 
* 18 april algemene ledenvergadering   
*  8 mei dansmiddag bij Dientje 
* 14 mei Alzheimercafé 
* 23 mei Vlindersafari. Aanmelden Steunpunt 
*  1 juni Meifeesten met muziek van Melodie 
*  5 juni dansmiddag bij Dientje 
* 11 juni Alzheimercafé 
*  21 – 28 juni meerdaagse reis naar het Beierse Woud 
* 10 juli dansmiddag bij Dientje 
*  7 aug. dansmiddag bij Dientje 
* 15 aug. Bedevaart naar Handel 
*  4 sept. dansmiddag bij Dientje 
* 1 okt. Dag van de ouderen. 
*  9 okt. dansmiddag bij Dientje 
* 15 okt. dagreis Maastricht 
* 16 okt. Kerstshow breifabriek. 
* 1 nov. Tonproatersavond ‘Effe lekker lachen’ Ridderhof 
*  6 nov. dansmiddag bij Dientje 
*  14 dec. dansmiddag bij Dientje 
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur 
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje vanaf 14.00 uur. 
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* Elke maandagmorgen om 10 uur ‘Koffie Met’. `s middags 
wandelen ‘Stap voor Stap’ locatie speeltuin De Wieken. 
Valeriusstraat. 
. 
 

 
Op 10 april 2019 staat een bezoek aan het 
oorlogsmuseum in Overloon op het 
programma. Dit dag vullend arrangement 
kost inclusief busreis 37,50 euro. Daarin is 
inbegrepen, koffie, lunch, entree en 
busreis. U kunt zich alvast aanmelden. 
 

 
Toneelvrijwilligers gevraagd 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt in het najaar het 
toneelproject ‘Brabant Remembers’ georganiseerd “. Mits onze 
vereniging initiatiefnemers heeft die hieraan willen meewerken 
kunnen we ons daarvoor aanmelden. Voor het project is een budget. 
Wie heeft interesse???  Aanmelden bij het Steunpunt. Contact: Koos 
Beenen tel.0492 775908. 
 

 
Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan  
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging KBO 
Gemert of Zorg coöperatie Gemert. 

 

 

Seniorenmarkt in Gemert?? 

Het bestuur overweegt om in het najaar (september) in Gemert 
een seniorenmarkt te organiseren. Als locatie wordt gedacht 
aan het kasteel. Tips daarover zijn van harte welkom. Denkt u 
daarin een rol te kunnen spelen? Mail de redactie of neem 
contact op met Koos Beenen, tel. 0492 775908 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=9339
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=9339
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Sinds begin, In 2018 is er, op initiatief van de Adviesgroep Sociaal 
Domein Gemert-Bakel, een Inwonerspanel Gemert-Bakel (zie 
www.InwonersPanelSociaalDomein.nl). Na een succesvolle eerste 
raadpleging start medio december 2018 de tweede raadpleging met 
als thema het bevorderen van contact.  

  

Waarom een Inwonerspanel? Het is onze taak om het College van B 
& W gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen binnen 
het Sociaal Domein. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het van 
belang om van de inwoners uit Gemert-Bakel te horen hoe zij zaken 
ervaren. In dit panel kunnen inwoners van GemertBakel hun mening 
geven over wonen, welzijn en (jeugd)zorg. De adviesgroep Sociaal 
Domein gebruikt de resultaten voor haar advisering aan de 
gemeente.  

  

Iedere inwoner van Gemert Bakel vanaf 18 jaar kan mee doen. Een 
aantal keren per jaar ontvangen deelnemers een uitnodiging om een 
anonieme vragenlijst in te vullen. Het invullen vraagt ongeveer 10 
minuten. Op basis van de resultaten kunnen deelnemers een 
uitnodiging ontvangen voor een “ronde tafelgesprek” om verder te 
praten over de onderwerpen van de vragenlijst.  

  

OPROEP: Wij streven ernaar zoveel inwoners als mogelijk te laten 
deelnemen aan het inwonerspanel. Reden om aan u te vragen uw 
leden te informeren over de mogelijkheid om hun mening te geven 
over wonen, welzijn en (jeugd)zorg.  
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Vlindersafari  

 

Op 23 mei staat een vlindersafari in de 

kassen aan de Lodderdijk op het 

programma. Dit is een bijzonder 

leerzaam en uiterst interessant bezoek. 

Naast deskundige uitleg met rondleiding 

maken we gebruik van het Morpho 

arrangement, dat bevat een lunch met 

koffie-thee-soep belegde broodjes en 

een stukje fruit. Kosten 16.95. De groep 

moet minimaal 10 personen groot zijn. . 

Aanvang 14.00 uur 

 

U kunt zich alvast aanmelden bij het Steunpunt 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Rectificatie Regeling CVV 

 
In ons nieuwsbulletin van januari 2019 staat een artikel over het 
einde van de regeling CVV. Dit artikel is onvolledig en roept de vraag 
op voor welke doelgroep Mobitax precies eindigt. 
 
Wij willen daarom benadrukken dat Mobitax gewoon toegankelijk blijft 
voor mensen met een Wmo-indicatie voor CVV. Voor hen verandert 
er niets. 
Alleen voor mensen die gebruik maken van de Regeling toegang 
CVV op basis van leeftijd (65plus) en/of inkomen vervalt per 1 juli 
2019 hun vervoerspas. Zij zijn hierover persoonlijk via een brief 
geïnformeerd. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gemert-Bakel en 
Laarbeek 
 

 
Dinsdag 8 januari hebben we tijdens ons eerste café van dit jaar 
notaris Harry van Rooij te gast gehad. Hij vertelde ons over het 
levenstestament en waarom het zo belangrijk is om zaken vroegtijdig 
goed te regelen. Met een levenstestament machtig je iemand om 
formele handelingen voor je te mogen verrichten in geval je zelf niet 
meer wilsbekwaam bent. 
  In een levenstestament bepaal je wie op dat moment voor jou mag 
optreden als gespreksvoerder bij artsen.  Met het goed en tijdig 
regelen van een levenstestament kunnen veel kosten en leed 
bespaard worden. Voor het verkrijgen van meer informatie over het 
levenstestament kunt u altijd contact opnemen met de notaris en een 
vrijblijvend gesprek aanvragen 
 
Op dinsdag 12 februari hebben we ons volgende Alzheimercafé en 
op die avond is het thema: Hoe kom je zin vol de dag door?  Hoe blijf 
je zolang mogelijk de dagelijkse dingen doen en welke hulpmiddelen 
kunnen je daarbij helpen? Wat kun je buitenshuis gaan doen en doe 
je dat samen of alleen? Wat zijn hier in Gemert-Bakel en Laarbeek 
de mogelijkheden? Gastspreekster op deze avond is ergotherapeute 
Rosalie Schaap.                                                                                                                                                                                                   
Net als altijd is de salon van De Eendracht, St. Annastraat 60 in 
Gemert, geopend vanaf 19:00 uur. U wordt hartelijk ontvangen door 
onze gastvrouwen die u een gratis kopje koffie of thee schenken 
. Het programma start om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. 
 
 Voor meer informatie over het café of de thema’s kunt u contact 
opnemen met Wilma van Grinsven, tel. 06-40944887, 
wilma.vangrinsven@legroep.nl of Henrie Bouwmans, tel. 06-
11518194, hbouwmans@vierbinden.nl 

 

mailto:wilma.vangrinsven@legroep.nl
mailto:hbouwmans@vierbinden.nl
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Eigen bijdrage 
Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van 
rolstoelen) geldt in 2019 een vaste eigen bijdrage van maximaal € 
17,50 per vier weken, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en 
int deze achteraf. U betaalt geen eigen bijdrage als het inkomen 
onder 110% van het netto sociaal minimum ligt. 

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage 

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u 
nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen 
eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt 
uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken. 

--------------------------------------------------------- 

Carnavals programma Laotbloeiers 
 
*  zaterdag 2 maart carnavalsmis in de St-
Janskerk  14.00 uur, om 20.00 uur 
Laotbloeiersbal . 
 
* Zondag optocht daarna om 15.30 optochtbal in residentie D`n 
Engelenburght.met misschien een verrassend muziekoptreden. 
 
* Maandag Vorst Henk gaat met adjudant op ziekenbezoek bij leden. 
18.30 uur Songfestival bij D`n Engelenburght voor mensen van Kans 
Plus, daarna bal tot de late uurtjes. 
 
* Dinsdag Boerenbruiloft. Boerin wordt afgehaald bij 
boerenbondsmuseum, daarna Pallisade waar het bruispaar Kobus en 
Sjaantje met Vorst Henk een mega krentenbrood aan de bewoners 
overhandigen. Om 15.00 uur wordt het huwelijk in het onecht 
verbonden bij D`n Engelenburght..Receptie 16.00 uur aansluitend 
sluitingsbal. 



9 

 

Oproep client-en ouderenondersteuners 
 
Ook in 2019 kunt u zich bij het Steunpunt aanmelden voor de cursus 
vrijwillige client-en ouderenondersteuner. Functieomschrijvingen zijn 
daarop te vragen. De lessen worden op  het KBO-kantoor in Den 
Bosch gegeven 
 
De opleidingen van vrijwillige ouderenadviseur vinden plaats op:      
 Donderdag 14 -21 - 28 maart 2019,  hele dag.  
Graag opgeven voor 28 februari 2019.       
 Van cliëntondersteuner dinsdag 12 -26 februari – 12 maart 2019, 
hele dag. 
Graag opgeven voor 31 januari 2019 

 Bij elke opleiding is plaats voor maximaal 15 mensen. Bij minder dan 
10 aanmeldingen gaat de cursus waarschijnlijk niet door.  

--------------------------------------------------------------- 

Ouderenkorting gaat veranderen.  
 
De ouderentoeslag is een individuele 
belastingkorting voor gepensioneerden met 
een lager tot gemiddeld inkomen. De 
inkomensgrens lag vorig jaar bij 36.346 euro. 
Blijf je daaronder, dan heb je recht op 1414 euro ouderenkorting. 
Verdiende je één euro meer, dan kreeg je bijna niets, om precies te 
zijn 76 euro.  Dat was eigenlijk onredelijk. Daarom heeft het kabinet 
de bedragen van de ouderentoeslag aangepast en de 
inkomensgrens flexibel gemaakt, zodat mensen met een hoger 
inkomen niet op basis van 1 euro buiten de boot vallen. Als gevolg 
daarvan gaat de ouderenkorting dit jaar omhoog, van 1414 euro naar 
1596 euro per jaar. Dat is 178 euro extra.  
Overigens: voor de belastingaangifte die u komend voorjaar doet, 
geldt deze vernieuwing nog niet. Die gaat nog over 2018. 
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Consumentenprijzen 

stijgen hardst sinds 2013 

 
De consumentenprijzen waren in 2018 gemiddeld 1,7 procent hoger 
dan in 2017, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
bekend. . Dat is de grootste stijging van de consumentenprijzen na 
2013. Toen stegen de consumentenprijzen sterker, mede door de 
verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent in oktober 
2012. 
 Daarnaast zullen de prijzen, mede door de verhoging van het lage 
Btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting, ook komend jaar 
stijgen. "Het is inmiddels zonneklaar dat de door het kabinet 
voorspelde stijging van de koopkracht in rook op gaat. 
Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren 
van de economische groei, waardoor de kloof tussen werkenden en 
niet-werkenden groeit. Daar is tot op heden nauwelijks oog voor 
geweest. “ 
Vaste 
Het ING berekende eerder dat een huishouden gemiddeld 300 euro 
meer kwijt is aan btw, maar volgens het Centraal Planbureau én het 
kabinet zit de koopkracht, ondanks de btw-verhoging, in de lift 
doordat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Maar mensen met 
een inkomen tot ongeveer €13.800 betalen geen inkomstenbelasting.  
 
Het totaal van de heffingskortingen is voor hen namelijk meer dan de 
verschuldigde inkomstenbelasting. "Zelfs als de inkomstenbelasting 
helemaal afgeschaft zou worden, profiteren deze mensen niet.". "De 
verhoging van de btw komt voor de koopkracht van deze groep dus 
extra hard aan. Deze huishoudens zullen niet méér te besteden 
krijgen, maar juist minder." 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Contributie 2019. 
 
De contributie voor 2019 bedraagt zoals is vastgesteld op de 
Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016 € 26,00 per persoon 
voor het hele jaar. Gastleden betalen 15 euro. Voor degene die zelf 
de contributie betaalt, gelieve rekening te houden met dit bedrag. 
Voor iedereen die een machtiging heeft afgegeven wordt de 
contributie rond 25 februari 2019 afgeschreven. Wij verzoeken u te 
zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening. 
Wim van Casteren (Ledenadministratie) en Wim Verhofstad 
(penningmeester). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uit eten met senioren 
 
Wat gaat de tijd toch snel, 
alweer een jaar voorbij, en 
over een maand staat 
carnaval voor de deur. 
Dus wordt het tijd om eerst 
maar weer gezellig uit eten 
te gaan. 
Op 16 februari naar restaurant ‘’Den Brabander’’ Ripseweg 2  5424 
SM Elsendorp U mag kiezen tussen 2 soorten soep, en bij het 
hoofdmenu tussen 2 soorten vlees en vis. 
We sluiten weer af met een heerlijk dessert. Dit alles kost €21.50 
excl. de drankjes. Even aandacht voor het volgende;    
 
Het kost ons de laatste tijd steeds meer moeite om de prijs niet 
boven de €20,00 uit te laten komen. Volgens de kasteleins zijn er 
allerlei factoren en speelt de laatste btw-verhoging ook mee.  Zo zal 
het in de toekomst vaker voorkomen dat de prijs wat hoger is.  
We beginnen zoals gewoonlijk om 18.30 uur, en opgeven doe je vóór 
woensdag 13 februari, 
Bij Ad de Hart tel. 363412 of Toos Kanters tel. 362553 
Tot ziens bij Den Brabander. 
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E-health biedt veel mogelijkheden voor senioren 
 
In de zorg wordt digitale ondersteuning steeds normaler; ICT-
toepassingen zullen de zorg steeds verder gaan ondersteunen. 
Deze e-health oplossingen bieden ook voor ouderen veel 
mogelijkheden. In het kader van de nationale e-Healthweek, die 
deze week gehouden wordt (21 tot 25 januari), organiseerden 
KBO en PCOB  voor tientallen ouderen een succesvolle 
‘ontdekkingsbijeenkomst’ als kick-off van de TeaHealthTour 
2019. Tijdens de bijeenkomst kon kennisgemaakt worden met 
slimme apps, technologieën toepasbaar voor thuis en diverse 
andere e-health mogelijkheden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het zelf meten van de bloeddruk, maar ook aan 
hulpmiddelen die zorg thuis kunnen ondersteunen. Tijdens de 
bijeenkomst werd ook secretaris-generaal Erik Gerritsen van 
het ministerie van VWS rondgeleid.  Kort gezegd is het doel 
van deze projecten dat actief en gezond ouder worden, goed 
ondersteund kan worden door ICT en technologie 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Patstelling pensioenen gijzelt politiek 
 
Gepensioneerden én werkenden 
zijn de dupe van de patstelling in 
de pensioendiscussie. In 2020 
dreigen er kortingen, onder meer bij 
de metaalpensioenfondsen. 
Intussen zitten de 
onderhandelingen nog steeds 
muurvast. ‘Het enorme probleem 
vergt moedige keuzes. 
 
Lees verder volgende pagina 
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Pensioenuitkeringen worden steeds verder uitgehold, korting 
dreigt en er is nog altijd geen pensioenakkoord. Minister 
Koolmees komt binnenkort met een plan van aanpak. ‘Vraag is 
of dit voldoende is voor onze leden, onder wie de onrust steeds 
verder toeneemt’ Actie is nu nodig, dus niet langer afwachten. 
‘Het kabinet moet nu met een handreiking komen om het 
overleg tussen werkgevers en werknemers vlot te trekken. 
 Om zo samen tot een pensioenakkoord te komen dat weer 
ruimte biedt voor de broodnodige indexatie. Gepensioneerden 
leveren al dik tien jaar in, daar moet een einde aan 
komen.’KBO en PCOB willen dat in de tussentijd de 
hersteltermijn van de pensioenfondsen verlengd wordt. 
Pensioenfondsen hoeven dan minder snel te korten. Dat biedt 
ruimte om tot een pensioenakkoord te komen. ‘Er ligt al 
initiatiefwetgeving hiertoe bij de Tweede Kamer. Wij vragen de 
minister hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Voorzichtig optimisme over koopkracht in 2019 

De inkomstenbelasting stijgt voor sommige inkomens, het btw-
tarief op boodschappen is verhoogd, maar de netto-vergoeding 
voor vrijwilligerswerk gaat juist omlaag. Welke gevolgen 
hebben de kabinetsplannen voor uw portemonnee in 2019? 
KBO en PCOB zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op 
een rij. Een voorzichtig optimistische conclusie: de koopkracht 
van de meeste gepensioneerden verbetert licht. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

Belasting stijgt 0,1% - Hogere heffingskorting. - 
Minder belastingvoordeel met aftrekposten - Daling 
eigenwoningforfait - Hogere BTW en accijns - 
Ruimere netto vergoeding voor vrijwilligers 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Leren omgaan met de digitale 
mogelijkheden’ 
  
De afd. SeniorWeb Gemert helpt u 
laagdrempelig in eigen leslokalen met beamers en voor iedereen 
betaalbaar. 
De koffie en de thee zijn gratis tijdens de lessen. Hebt u vragen neem 
kontakt op met het steunpunt of van KBO-SVG Gemert tijdens de 
openings tijden. 0492-347458 Van maandag t/m vrijdag van 10. Tot 
12 uur.  Schrijf je in voor een cursus die bij je past. De inschrijflijsten 
liggen klaar in het steunpunt. 
 
Wil je digitaal informatie hebben dat kan, mail naar:  
seniorwebgemert@gmail.com Tel. 0492-365897 
De cursussen worden gegeven in het steunpunt van de KBO-SVG 
gevestigd in het Zorgcentrum De Ruijschenbergh Julianastraat 2 in 
Gemert. Ook in de avonduren is de mogelijkheid. 
Bij 5 -7 deelnemers start een cursus.  Alle docenten zijn vrijwilligers 
die als geen ander begrijpen hoe het is om op latere leeftijd te leren 
werken met de computer. De docenten worden bijgeschoold door 
SeniorWeb Nederland. Bijkijk de website eens voor nog meer 
informatie. seniorweb.nl 
 
Wij bieden een scala aan cursussen zowel voor beginners als voor 
gevorderden: van smartphone tot laptop, van pc. tot het maken van 
fotoboeken. Kortom het leven wordt een stuk eenvoudiger en 
aangenamer als je met die apparatuur overweg  kunt. 
De computer, de tablet en de smartphone zijn in de huidige tijdperk 
niet meer weg te denken. Banken en alle instellingen zijn helmaal 
afgestemt op de digitale moglijkheden. Voor ouderen die daar geen 
ervaring mee hebben uiterst lastig daarm schaam je niet en vraag 
info. Je bent nooit te oud om te leren. Schaam je niet en vraag meer 
info: 
 
Het Leercentrum van Seniorweb afd. Gemert 
Mail: seniorwebgemert@gmail.nl 
Web: gemert.seniorweb.nl 

mailto:seniorwebgemert@gmail.com
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Informatie SVG Reizen 
 
Dinsdag 29 januari kregen belangstellenden uitgebreide informatie 
over de geplande reizen.  
Michelle van reisorganisatie Effeweg, gaf een presentatie van de 
door de reiscommissie samengestelde meerdaagse reis naar het 
"Beierse Woud". Een drukbezochte opkomst (97 pers, zie foto) van 
onze leden was weer geweldig. Tijdens een kopje koffie/ thee, werd 
er uitleg gegeven wat we voor onze leden in petto hebben. 
 
* De 8-daagse reis gaat naar het "Beierse Woud" 
  van vrijdag 21 juni t/m vrijdag 28 juni. 
 Dag voor dag werd de reis doorgenomen. (van de meerdaagse reis 
is  documentatie aanwezig ) 
 
* De dagreizen werden bekend gemaakt. We gaan dit jaar:   
* 16 april Kastelenroute  en Oude Speeldoosjes (Bennekom) 
* 15 oktober Maastricht 4 - Sluizen van de dagtochten zijn flyers 
gemaakt achterop de tekst wat men kan verwachten die dag. 
 
Heeft u interesse en was u niet in de gelegenheid op dinsdag naar 
Dientje te komen vraag de reiscommissie gerust om uitleg. 
U kunt zich voor zowel de dagtocht als de meerdaagse reis opgeven 
tijdens de openingsuren bij het STEUNPUNT. U kunt hier ook pinnen! 
Opening tijden:  
Maandag- woensdag- en vrijdag ochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur   
 
De reiscommissie, Joep, Marjo en Paul 
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Nieuwe leden: 

* De heer J. Eikelenboom, Schoorswinkel 29 
* Mevrouw M. Sijstermans, Mariënburg 36 
* De heer A. Smits en mevrouw W. Smits-Maas, Mgr. den  
Dubbeldenstraat 31 
* Mevrouw J. van Osch, Kapelaanstraat 80 
* Mevrouw W. van den Elsen-Kuijpers, Schoorswinkel 79 
* Mevrouw A. Bos, Pastoor Attendorenstraat 100 
* Mevrouw A. van den Heuvel, Prinses Irenestraat 7-106 
* Mevrouw A. Sterken-van den Heuvel, Prinses Ierenestraat 7-106 
* De heer H. Donkers, Schaarhout 17 
 

† Van onderstaande leden nemen we helaas afscheid: 
 
* De heer Th. Donkers, Mgr. Hilhorststraat 10 
* Mevrouw J. van Zeeland-Crooijmans, Witte Brug 1 
* Mevrouw A. van Ansem, Oliemolen 34,  
* De heer G. Adriaans, Potgieterstraat 5, 
* De heer J. Janssen, Groeskuilenstraat 1 
 

 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies 

 
 
Voor de volgende editie in maart 2019 
dient u i.v.m. vakantie copy in te 
leveren uiterlijk vóór maandag 4 maart 
2019, ter eigen controle met 
leesbevestiging.  
 

 
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden 
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