Woord van de voorzitter
Mei - 2019
Activiteiten voor jullie, onze leden, die vooral
in het teken staan van elkaar ontmoeten, het
met elkaar genieten en er voor elkaar zijn.
Dat kan bij onze KBO op diverse vlakken
zoals cultuur, reizen en excursies, muziek
dansmiddagen en deelnemen aan diverse
clubs waarbij het vitaal blijven en
gezelligheid hoog aangeschreven staan. Dat
alles tekent een moderne dynamische seniorenvereniging als onze
KBO. Wij proberen steeds weer in te spelen op jullie behoeften. Daar
zetten onze tientallen vrijwilligers zich met hart en ziel voor in. Prima
toch zou je zeggen. Er is echter één grote uitdaging die nadrukkelijk
om de hoek komt kijken. Eerst echter het goede nieuws.
Onze KBO groeit qua ledenaantal. Waar geen onderscheid wordt
gemaakt naar geloof, cultuur, afkomst en wat dies meer zij. Waar
gezelligheid, zorg voor elkaar en het elkaar ontmoeten centraal
staan. Dit goede nieuws brengt echter ook nieuwe uitdagingen met
zich mee voor jullie KBO. De toename van het aantal leden evenals
het aanbod aan een groter scala aan activiteiten maakt dat we meer
vrijwilligers nodig hebben die zo af en toe wat hand- en spandiensten
willen verrichten om de zaak draaiende te houden.
Daarbij komt dat het huidig aantal vrijwilligers door het stijgen der
jaren langzaam maar zeker terugloopt. Om alles draaiende te houden
hebben we dan ook nieuwe vrijwilligers nodig die zo af en toe een
handje willen helpen. De huidige vrijwilligers lopen zich vaak het vuur
uit de sloffen en verwelkomen iedere versterking. Meld je aan bij een
van de bestuursleden voor een vrijblijvend gesprek om samen te
zoeken naar een match met uw interesse. U zult dan ervaren dat het
zo af en toe verrichten van vrijwilligerswerk voor uw medesenioren
enorm gewaardeerd wordt en u tevens een bijzonder goed gevoel
geeft. Letterlijk onbetaalbaar!
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Ook blijven wij naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ieder
bestuurslid heeft een bepaald aandachtsgebied en samen zetten we
de lijnen uit voor het heden en de toekomst van onze KBO. Hebt u
affiniteit of interesse om u als bestuurslid in te zetten voor uw KBO
laat het ons dan weten via een van de bestuursleden. Graag gaan wij
vrijblijvend met u het gesprek aan om samen te bezien hoe en waar
uw talent het beste kan worden aangewend voor uw medesenioren.
Uiteraard komen we in deze uitgave terug op een goed verlopen
algemene ledenvergadering van 18 april j.l. waarbij een 6-tal
jubilarissen vanwege 25 jaar lid van onze vereniging in de bloemetjes
werden gezet en een afscheid met een onderscheiding namens KBO
Brabant voor de heer Frans Teunissen.
Hij kreeg de zilveren speld met een gouden rand opgespeld. Ook
werd dezelfde dag een verdere stap gezet samen met Zorg
coöperatie Gemert, Houvast Gemert-Bakel en onze vereniging met
de realisatie van het project Nazareth. Zoals eerder al aangegeven
gaan we in de loop van 2019 verhuizen van de Zorgboog in
Ruyschenbergh naar de Boelthiek (Gerarduskerk) in Gemert en gaan
we bij de realisatie van verbouw refter en kapel Nazareth nadien naar
Nazareth. Ook hier voorzien we een verdere groei van onze
vereniging en een ontmoetingsplek waarbij zorg voor elkaar,
gezelligheid, elkaar ontmoeten maar ook individuele en collectieve
belangenbehartiging centraal staan. Natuurlijk feliciteren we ook weer
de personen uit onze vereniging welke op 26 april j.l. werden verrast
met een verdiende koninklijke onderscheiding. Verder uiteraard
nieuws waar u uw voordeel mee kunt doen en goede tips om deel te
nemen aan de talrijke activiteiten uit onze agenda. Denk maar eens
aan b.v. 1 juni 2019 bij Dientje in het kader van de Meifeesten een
middag met muziek van Melodie.
Al met al veel leesplezier toegewenst met deze uitgave!
Frans Francissen
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* 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
* 27-30 augustus ‘Week van ouderen’ Kasteel Helmond
* 4 sept. dansmiddag bij Dientje
* 23 sept. Modeshow bij Dientje v.a. 14.00 uur
* 1 okt. Dag van de ouderen.
* 9 okt. dansmiddag bij Dientje
* 15 okt. dagreis Maastricht
* 16 okt. Kerstshow breifabriek.
* 25-26 okt. Woon-Zorg en Welzijnsbeurs Commanderij College
* 1 nov. Tonproatersavond ‘Effe lekker lachen’ Ridderhof
* 3 nov. Fotokijkdag bij Dientje
* 6 nov. dansmiddag bij Dientje
* 14 dec. dansmiddag bij Dientje
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje met sfeermuziek van Annelieke
Merx
* Elke maandagmorgen om 10 uur ‘Koffie Met’. `s middags
wandelen ‘Stap voor Stap’ locatie speeltuin
De Wieken. Valeriusstraat
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.--------------------------------------------------------------3

Woon-zorg-en Welzijnsbeurs
Op 25 en 26 oktober zal deze beurs
plaatsvinden in het Commanderij
College aan de St. Jozefstraat. Deze beurs wordt niet alleen voor
senioren georganiseerd, maar voor eenieder die geïnteresseerd is in
zorg en welzijn. Wij houden u op de hoogte van de nadere
ontwikkelingen van deze beurs, welke een gevarieerd aanbod van
standhouders zal krijgen op het gebied van zorg en welzijn.
Contactpersoon namens de Seniorenvereniging KBO Gemert – Kring
KBO Gemeente Gemert-Bakel: Koos Beenen

Attentie !!!! Onlangs is via het steunpunt een grote enveloppe
afgeleverd met daarin bidprentjes ten behoeve van de
Heemkundevereniging. Deze vereniging is hier erg blij mee. Vele
Gemertenaren doen aan familieonderzoek. Bidprentjes zijn
betrouwbare bronnen voor dit onderzoek. Hebt u ook materiaal zoals
bidprentjes, rouwkaarten of huwelijkskaarten.? Kortom, alle familie
drukwerk kunt u afgeven bij het steunpunt en natuurlijk bij het archief
van de Heemkundekring. Contactpersoon: Koos Beenen.---------------Op dinsdag 14 mei
is er weer een
Alzheimercafé in
Gemert/Bakel.
Inloop vanaf 19:00
uur, het programma start om 19:30 uur en zal eindigen om 21:00 uur.
Cultuurcentrum De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma
van Grinsven, tel. 06-40944887 of per mail
wilmavangrinsven@levgroep.nl.-------------------------------------------------4

Vrijwilligers gevraagd:
Fietsclub heeft dringende behoefte aan
mensen die een parcours uit kunnen zetten en
voorop willen fietsen. Ook op de wekelijkse
kien middagen is extra hulp noodzakelijk. Info
Thera van Zeeland of Steunpunt
-------------------------------------------------Modeshow krijgt vervolg. De onlangs gehouden modeshow bij
Dientje werd massaal bezocht. Liefst 53 dames lieten zich verassen
met de nieuwste mode. Dat smaakt naar meer, dus de organisatie
heeft een nieuwe show op 23 september gepland.
Collectieve zorgverzekeringen staan onder druk
Tijdens het Kamerdebat over de zorgverzekeringswet op 10 april
jongstleden, benadrukten diverse partijen dat de zorg in Nederland
van goede kwaliteit is en dat we daar trots op mogen zijn. Vervolgens
gingen een aantal politieke partijen de discussie aan over collectieve
zorgverzekeringen waarbij er gesproken werd over het afschaffen
van de collectiviteitskortingen. KBO en PCOB wil echter juist dat
collectieve zorgverzekeringen blijven bestaan
KBO en PCOB houdt de ontwikkelingen rondom collectieve
zorgverzekeringen nauwlettend in de gaten en stuurde alvast een
uitgebreide brief naar de Tweede Kamer.
Naast de waarde van de collectieve zorgverzekering vraagt KBO en
PCOB in deze brief ook aandacht voor de krappe budgettering van
ziekenhuizen, het verbeteren van de communicatie over het verplicht
eigen risico en het terugbrengen van paracetamol, vitaminen en
mineralen in het basispakket.
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Passende zorg binnen woonzorgvormen van groot belang
De Tweede Kamer debatteerde 4 april over het
persoonsgebonden budget (pgb). KBO-PCOB
en Alzheimer Nederland vroegen voor dat
debat samen aandacht voor het belang van de
aanwezigheid van een specialist
ouderengeneeskunde in de verschillende
woonzorgvormen. Er zijn signalen dat deze
arts namelijk nu vaak ontbreekt, waardoor passende zorg niet
mogelijk is Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) neemt de zorgen van de twee organisaties serieus,
maar de specialist ouderengeneeskunde moet volgens hem niet via
het pgb bekostigd worden.
Een specialist ouderengeneeskunde moet over specifieke
vaardigheden beschikken die een pgb-houder niet altijd goed in kan
schatten. Daarnaast kan de behoefte aan behandeling qua tijd en per
persoon sterk verschillen. Wel heeft de minister oor voor het pleidooi
van PvdA-Kamerlid John Kerstens over knelpunten rond de inzet van
de specialist ouderengeneeskunde überhaupt in woonzorgvormen.
Hij zegde toe een verkenning te starten naar de zorgen die daar
spelen.
Tijdens het debat bleek dat veel Kamerleden benieuwd zijn naar de
rol van gemeenten bij het verstrekken van het pgb. Enkele partijen
maken zich zorgen over signalen dat gemeenten de toegang tot het
pgb belemmeren.
De minister is het eens met de Tweede Kamerleden dat het
onacceptabel is dat gemeenten de toegang tot de pgb belemmeren
en het pgb ontmoedigen bij de indicatiestelling. Minister De Jonge
spreekt gemeenten daaropaan, en ziet daarbij ook een rol voor de
gemeenteraad.
De minister zal een onderzoek starten naar de reden achter de daling
van het aantal aanvragen voor een pgb in de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo )
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Tijd voor actie: pensioenbehoud én
beter stelsel
Voorspellingen over kortingen op de
pensioenen zijn volop in het nieuws. Een lage
rente en het uitblijven van een pensioenakkoord worden daarvoor als
factoren genoemd. Voor KBO-PCOB bevestigt dit de zorgen die we
al eerder uitten. Lijdzaam afwachten doet de seniorenorganisatie
allesbehalve. KBO-PCOB overlegt over oplossingen met alle
betrokken partijen, ook met minister Wouter Koolmees van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, en komt in actie.
Leidend in de aanpak van KBO-PCOB is de wens voor een solidair,
duurzaam pensioenstelsel dat recht doet aan jaren van hard werken.
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Pensioenen zijn van groot
belang voor het gezond en vitaal oud worden, en daar maken wij ons
hard voor. In het belang van jong en oud: de gepensioneerden van
nu en die van de toekomst.” De lage rente in combinatie met de
strenge rekenregels – voor verplichte buffers bij de pensioenfondsen
– zijn nu de belangrijkste oorzaak voor de dreigende kortingen op
pensioenen. En hoewel er niks mis is met sparen voor de toekomst,
vindt KBO-PCOB dat de financiële spelregels en rekenregels te
streng zijn. Die moeten worden aangepast, in ieder geval in een
nieuw stelsel. Zo kan er op termijn weer geïndexeerd worden. Manon
Vanderkaa: “Dat is hard nodig voor gepensioneerden (en werkenden)
van wie de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd zijn.
Dit kan zonder dat het pensioen van jongeren hieronder lijden. Dat is
immers het laatste dat we willen voor onze kinderen en kleinkinderen.
”Daarnaast willen we dat alle werkenden in staat zijn om een goed
pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers en mensen met een
onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel mensen nu niet of
nauwelijks pensioen opbouwen. Niet alleen jongeren, maar ook voor
zelfstandig en flexibel werkende personen van andere
leeftijdscategorieën, onder wie vooral ook 50-plussers.Vakbonden
hebben een nieuwe actiedag aangekondigd op 29 mei in Den Haag.
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1 november: Groots opgezette gezellige
kletsavond in `t Ridderhof
Kaartjes te koop à € 12,00
Op vertoon van je KBO
ledenpas € 3,50 korting.
(1 kaartje per ledenpas)
Kaartjes verkrijgbaar bij:
Het Steunpunt,’t Ridderhof,
VVV kantoor Ridderplein.
Of bestellen via tel. 0628843151

m.m.v.. Gertie en Cor, Hans Eijkemans, Christel van Dungen,
Krulkapel de Mortel, Maarten van Brug, Jorian,Manders, Peter v.d.
Maas en Frans Bevers.
Organisatie SVG-KBO Gemert met De Loatbloeiers

* Zorg dat u erbij bent !!!!!!!!!!!
* Effe Lekker lachen
-----------------------------------------------------------------------Lintjesregen in Gemert-Bakel.
Liefst vier leden van onze vereniging kregen een Koninklijke
onderscheiding. Onze welgemeende felicitaties gaan naar:
Annie de Hart-van Dijk, Rian de Bok, Marij van Oorschot en Leny
Teunissen.
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Opfriscursus verkeer
Bij voldoende aanmeldingen wordt in november 2019 weer een
Opfriscursus Verkeer georganiseerd. De data zijn ook al bekend. Op
de dinsdagmiddagen van 5, 12 en 19 november 2019 wordt de
theorie gegeven. Op 26 november 2019 is het dan weer tijd voor
de afsluitende rijvaardigheidsrit.
Als je deze opfriscursus niet wil missen, kun je je het beste snel
aanmelden. Er kunnen zich nu nog genoeg personen voor de cursus
in november 2019 aanmelden. Maar let op! Hij kan weer snel vol
zitten. Meld je dan ook nu alvast aan. Dit kun je doen door naar Theo
van Gerven, Kopse 11, 5421 AC in Gemert, tel. 362211 te bellen of
bij voorkeur te mailen; t.vangerven@upcmail.nl. Dan wordt er contact
met u opgenomen voor verdere persoonsgegevens en andere
bijzonderheden over de cursus met u door te spreken. U kunt dan of
later alsnog besluiten om wel of niet deel te nemen. Ben je dit keer te
laat met aanmelden dan word je in overleg op de wachtlijst gezet
voor de daaropvolgende cursus, die waarschijnlijk weer in maart
2020 gehouden wordt.
Bestuur VVN afd. Gemert-Bakel------------------------------------------------

Veel klets op ledenvergadering
Geen spectaculaire ontwikkelingen waren er op de onlangs
gehouden ledenvergadering te melden. Wel kon onze
penningmeester een kleine winst mededelen over het afgelopen
boekjaar, en wordt de contributie (26 euro p.p.) wederom niet
verhoogd. Frans Francissen werd als voorzitter unaniem herkozen
en van bestuurslid Frans Teunissen werd afscheid genomen. Het
slotakkoord van de zeer goed bezochte middag bij Dientje was voor
tonpraoter Rien Bekkers. De waterval aan komische teksten sloeg
goed aan. Daarna natuurlijk de verloting van de
levensmiddelenpakketten. Tussendoor ook nog de huldiging van de
jubilarissen.
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Voor hun 25-jarig lidmaatschap werden mevr. Cornelissen, vd. Berk,
Rijsgouw en vd. Ven gehuldigd. Een tweetal anderen konden niet
aanwezig zijn maar zij kregen de versierselen thuisbezorgd.

Frans Teunissen
Na bijna twaalf jaar in het
bestuur zitting te hebben
genomen heeft Frans
Teunissen afscheid genomen.
Frans Teunissen was destijds
de initiatiefnemer die met Leo
Machiels de groeps- en
dagreizen weer een nieuw
leven gaf. De huidige
reiscommissie plukt daar nu
nog de vruchten van. Hij werd
tijdens de ledenvergadering
extra gefêteerd door Jan
Hoevenaars afgevaardigde van
het KBO-hoofdbestuur.
10

Over de mail's en website van
SeniorWeb en KBO.
KBO afd. Gemert is onduidelijk voor
de digibeten met de computer, laptop of smartphone.
* Als je tikt: kbo-gemert kom je in heel veel mogelijkheden.
* Daarna de groepspagina Gemert aantikken. Dan ben je meteen op
onze website van Gemert
* Verder de website van KBO Brabant: door kbobrabant.nl te tikken
en inloggen met je lidmaatschap.
Cursus Tablet en Smartphone
.
Tabletcursussen zijn op dinsdagavonden, iedere cursist krijgt een
tablet tijdens de lessen in bruikleen. De Smartphone cursussen zijn
op donderdagavonden bij minimaal 5-8 aanmeldingen met je eigen
smartphone. Deze twee cursussen zijn 6 lesavonden. Info:
Steunpunt/ Jan Hendriks 0492 – 365897
-------------------------------------------------------------------------------------------Tips om veilig te blijven fietsen
In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets
dan in de auto. Tweederde van de omgekomen fietsers was 65 jaar
of ouder, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek
De Stichting VeiligheidNL heeft een folder ontwikkeld voor ouderen
op de fiets. Deze folder is gemaakt in samenwerking met de ANWB,
de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Uitgangspunt is dat u
zolang mogelijk blijft fietsen. Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat u
langer mobiel blijft.
* Zorg voor een veilige fiets: Zorg voor een goede
voorbereiding: Beweeg u veilig in het verkeer:
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Van speeltuin naar BEWEEGTUIN voor elke leeftijd.
Speeltuin ‘De Wieken’ in
Gemert is de plek voor
kinderen om lekker buiten te
spelen. Maar binnenkort ook
voor volwassenen om gezellig
samen te komen en te
bewegen. Beweegt u mee?
Samen met de buurtsportcoaches en dorpsondersteuners, is het idee
ontstaan om iets te organiseren op het gebied van gezondheid en het
verbinden van mensen. In de speeltuin wordt daarom vanaf 14 mei
2019 de mogelijkheid geboden om te werken aan conditieverbetering
op muziek.
Het wordt een gym-/fitness-les van ongeveer 30 minuten op muziek
in de buitenlucht, te vergelijken met het tv-programma Nederland in
Beweging. Maar dan niet alleen maar kijken; maar allemaal actief en
naar eigen kunnen meedoen! In de speeltuin zijn er meer dan
voldoende toestellen, die tijdens de lessen zullen worden gebruikt en
steun bieden.
Doe mee!
Deze lessen in de beweegtuin staan onder leiding van een
gediplomeerd instructrice. En vindt plaats elke dinsdagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur in speeltuin De Wieken, Valeriusstraat 135 in
Gemert. Tijdens de opstartfase van 6 dinsdagen is de deelname
gratis
.
Voor meer informatie en aanmelden: Theo Saalmink,
dorpsondersteuner en secretaris van speeltuin De Wieken, via
06-10878587 of bij de speeltuin zelf
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Mag een bewindvoerder schenken namens iemand met
dementie?
Bij dementie komt een keer het moment dat iemand niet meer
in staat is om zijn of haar geldzaken zelf te beheren. In veel
gevallen stelt de kantonrechter dan een bewindvoerder aan die
de financiën gaat regelen. Mag deze bewindvoerder ook
schenkingen doen?
De beste manier om twijfel te voorkomen, is vastleggen wat uw
wensen zijn voordat u wilsonbekwaam wordt. U kunt
bijvoorbeeld een volmacht geven aan een zoon of dochter
zodra de diagnose is gesteld. De kantonrechter heeft u dan niet
nodig. Wel is het verstandig om iemand aan te wijzen die de
gevolmachtigde controleert. Wilt u dat uw kinderen uw huis
verkopen en de opbrengst verdelen als u zelf dementie zou
krijgen? Dat kunt u vastleggen in een levenstestament.
Hierin kunt u regelen dat één van uw kinderen een volmacht
krijgt om over uw financiën te beschikken. Het is belangrijk dat
u daarbij ook richtlijnen geeft over uw wensen. U kunt
bijvoorbeeld vastleggen dat u jaarlijks tot de belastingvrijstelling
wilt schenken aan uw kinderen. Ook kunt u vastleggen dat u
niet meer wilt schenken als uw spaargeld beneden een
bepaalde grens daalt. Een levenstestament geldt pas vanaf het
moment dat een arts heeft vastgesteld dat u niet meer zelf uw
zaken kunt regelen.
-----------------------------------------------------------------------------------Gratis cursus Digisterker van de Bibliotheek
Aanmelden kan via info@bibliotheekdlb.nl of telefoonnummer 0492 –
323245. Onder vermelding van naam, e-mailadres, telefoonnummer,
woonplaats en wel of niet in bezit van DigiD.
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Betaal ik te veel voor hulp van de gemeente?
De eigen bijdrage voor hulp van de gemeente is vanaf 1 januari
2019 veranderd. Iedereen zou 17,50 euro per vier weken gaan
betalen. Inkomen en spaargeld zouden daarbij geen rol meer
spelen. Toch betalen sommige mensen nog steeds meer dan
17,50 euro per vier weken. Hoe zit dat?.
Het verschil in de tarieven heeft te maken met het verschil
tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. De
eigen bijdrage hiervoor is in 2019 nog gebaseerd op inkomen
en spaargeld. Maatwerkvoorzieningen krijgt u alleen na
onderzoek door de gemeente. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’
stelt de gemeente vast, welke ondersteuning u nodig heeft. De
eigen bijdrage hiervoor is 17,50 euro per vier weken. Het
probleem is nu dat een aantal gemeentenhulp in de
huishouding indeelt onder de algemene voorzieningen.
Inwoners van die gemeenten betalen voor huishoudelijke hulp
dus een hogere eigen bijdrage, die afhankelijk is van hun
inkomen en spaargeld. Als u verschillende soorten zorg krijgt,
kunt u ook meer rekeningen krijgen. Zo stapelen de eigen
bijdragen zich op, terwijl de overheid dit juist wilde
verminderen.
Uiteindelijk komt het allemaal goed, heeft de minister laten
weten. In antwoord op vragen van de Nationale Ombudsman
heeft hij geantwoord dat er bewust is gekozen voor een stap
voor stap invoering van het abonnementstarief. De Tweede
Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die zal gaan
gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bijdrage niet meer 17,50
euro per vier weken zijn, maar 19 euro per maand voor
maatwerkvoorzieningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog
het inkomen van de budgethouder is.
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Dagtocht
Kastelenroute en
Kijk- en
Luistermuseum
Op dinsdag 16 april
zijn we met 50
personen op dagtocht
gegaan. Het was een
mooie dag: prachtig weer en dan is natuurlijk de "Veluwe" op zijn
best.
Want op weg naar ons kopje koffie met gebak kwamen we al door dit
bosrijk gebied. Na het overheerlijke gebakje in restaurant Boszicht
(de naam zegt het al!), vertrokken we met de bus vanuit
Scherpenzeel. De gids vertelde allerlei wetenswaardigheden over de
kastelen en vele landgoederen in en rondom de Utrechtse Heuvelrug.
Een omgeving die zeker de moeite waard is om nog eens terug te
gaan: om te wandelen, te fietsen of gewoonweg doorheen te rijden
en te genieten. En misschien kom je dan Hannes, de ooievaar, weer
tegen!
Na een uitgebreide lunch, werden we door Anton, onze chauffeur,
naar het kijk- en luistermuseum in Bennekom gebracht. Ook daar
was een geweldige gids die een uitgebreide uiteenzetting gaf over de
mechanische muziek van de afgelopen eeuwen: van de kleinste
speeldoosjes, de voorloper van de jukebox, tot een groot
kermisorgel. Daarna konden we op eigen gelegenheid nog wat
rondwandelen en wat geschiedenis van het oude Bennekom zien.
Op de terugweg genoten we een heerlijke afsluiting in Nistelrode met
een geweldig diner (nu weten we hoe heerlijk varkenswangetjes zijn)!
Dank voor de goede zorgen aan de organisatie van dit uitstapje:
Marjo,Joep en Paul,
Annie de Hart
Alle deelnemers van de reis naar het Beierse Woud zijn per
mail op de hoogte gebracht, en hebben de noodzakelijke info
ontvangen.
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Kascontrole,
Voor de onlangs gehouden ledenvergadering was de kascommissie
nog niet in de gelegenheid geweest de controle uit te voeren.
Inmiddels heeft de controle op het financieel beleid van 2018
plaatsgevonden en goedgekeurd.
__________________________________________________

Nieuwe leden:
* De hr. en mevr. J.en W. GerritsenSchoot, Virmundtstraat 84.
* De hr. en mevr. M en J van Hout-Renders, Walgraafseweg 6

†

Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:

* De heer J. Rooijackers Prinses Beatrixplantsoen 6
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies

Voor de volgende editie in juni
2019 dient u copy in te leveren
uiterlijk vóór woensdag 29 mei
2019, ter eigen controle met
leesbevestiging.
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden
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