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Woord van de voorzitter 
 

Iedere keer als ik weer via de media 
verneem over de dreigende korting op de 
pensioenen voor miljoenen Nederlanders 
krijg ik spontaan jeuk. Jeuk, omdat het 
iedere keer weer irriterende gevoelens bij 
mij oproept. Krabben helpt al niet meer 
omdat het gevoel blijft dat er ergens iets niet 
klopt. Al geruime tijd gaan zeergeleerde 
dames en heren met elkaar al rollebollend 

over straat om hun gelijk te halen over de oorzaak van wat ik maar 
mijn jeuk noem. Voor mij is de vraag vooral hoe ik van die ellendige 
jeuk afkom? Ik reken mijzelf tot de gewone mensen die zich in het 
verleden nooit echt druk gemaakt hebben over hun pensioen omdat 
de pensioenleeftijd nog ver in de toekomst lag. Pensioenen is 
namelijk bepaald geen sexy onderwerp en waarom zou ik mij daar op 
vroege leeftijd al in verdiepen?  

Overigens geldt dat laatste volgens mij nog steeds voor de huidige 
jonge generatie. Wellicht dat zij zich na het lezen van dit artikeltje 
achter de oortjes zullen krabben want het gaat hen ook zeker aan. 
Enfin, naarmate die pensioendatum steeds dichterbij kwam nam mijn 
interesse in het pensioen toe. Ik ging er, net zoals zo velen onder 
jullie, van uit dat het opgebouwde (gespaarde) pensioen tezamen 
met de AOW voor iedereen een financieel fatsoenlijke oude dag zou 
garanderen. Maandelijks wordt immers een deel van ieders loon niet 
als salaris uitbetaald maar in een pensioenfonds gestort waar het 
voor jou wordt belegd zodat er later jouw pensioen uit kan worden 
betaald. Die maandelijks ingelegde spaarcentjes hebben altijd mooie 
nette rendementen opgeleverd dus…. kat in het bakkie zou je 
zeggen. Niet dus! Feit is dat gepensioneerden al tien jaar hun 
besteedbaar inkomen fors (zo’n 20%) zien achterlopen op de prijzen 
omdat onze overheid veel te strenge regels heeft opgelegd aan de 
pensioenfondsen. 
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Kortom, al jaren geen indexatie terwijl indexatie altijd een 
uitgangspunt is van het systeem en geen gunst. Feit is ook dat er 
een korting op de pensioenen dreigt m.i.v. 2020. Ik onthoud mij van 
de super technische redenen waarmee e.e.a. wordt beargumenteerd. 
Ik constateer slechts dat gepensioneerden al vaak op jonge leeftijd 
zijn begonnen met werken. Zij mochten erop vertrouwen dat hun 
gespaarde, vaak duur verdiende, centen voldoende zouden zijn om, 
als aanvullend pensioen op de AOW, van een fatsoenlijke oude dag 
te kunnen genieten in lijn met hun eerdere levensstijl. Niet dus! Sorry, 
maar de jeuk neemt weer toe tijdens dit schrijven. Iets klopt hier 
gewoon niet en dat begint mij steeds meer te frustreren en over te 
hellen naar boosheid. Ik ben blij dat onze KBO-Brabant namens haar 
130.000 leden de vinger achter de oorzaak van de jeuk probeert te 
krijgen en een juridische procedure is gestart tegen de Staat.  
Hopelijk komt dan de oorzaak (en de legitimiteit ervan) boven water 
waarna concreet gewerkt kan worden aan een behandeltraject tegen 
mijn en wellicht ook jullie jeuk. Verder in dit maandblaadje natuurlijk 
meer resultaten wat Prinsjesdag 2019 voor ons betekent maar ook 
de diverse activiteiten binnen onze vereniging.  Ik wil nu al een mooie 
activiteit in de schijnwerper plaatsen en wel op 20 november a.s. een 
thema middag met notaris van Gulick over het levenstestament.  Ook 
niet te vergeten een bezoek te brengen aan de zorg en welzijnsbeurs 
op 25 en 26 oktober in het commanderij college en zeker in de week 
van de eenzaamheid maar ook daarbuiten aandacht te schenken aan 
de gebeurtenissen die iemands leven helemaal overhoop kunnen 
gooien. Of het nu een scheiding is of een ongeluk. Ik hoorde eens 
iemand zeggen na alzheimer wordt de wereld koud. Maar dat is niet 
alleen bij alzheimer het geval. De wereld is koud voor wie buiten de 
boot valt. Armoede en eenzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Initiatieven kunnen verder zijn projecten als gewoon 
zullen we samen winkelen? waar vind je gezonde gezelligheid, 
walking football bij v.v. Gemert enz. Of gewoon kortweg gezegd kijk 
eens om naar je medemens een bakkie koffie of zo maar een 
vriendelijke groet doet ook al veel tegen eenzaamheid. 

 

 Veel leesplezier , Frans Francissen 
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*  8 okt. Alzheimer café 
*  9 okt. dansmiddag bij Dientje 
* 15 okt. dagreis Maastricht 
* 16 okt. Kerstshow breifabriek 
* 16 okt. Tv. show eenzaamheid ouderen   
omroep MAX 
* 24 oktober lezing identiteit en Zingeving in 
Erp. 
* 25-26 okt. Zorg en Welzijnsbeurs 

Commanderij College 
* 1 nov. Tonproatersavond ‘Effe lekker lachen’ Ridderhof 
* 3 nov. Fotokijkdag bij Dientje 
* 12 november Alzheimer café 
*  13 nov. dansmiddag bij Dientje 
* 20 november Thema middag ‘levenstestament’13.30 uur bij Dientje 
* 1 december presentatie boekje Molenakkerstraat bij De Keizer 
*  10 dec. Alzheimer café  
*  11 dec. dansmiddag bij Dientje 
* 18 dec. bloemschikken bij Dientje vanaf 14.00 uur 
* 19 dec. Kerstviering bij Dientje met sfeermuziek van Annelieke 
Merx 
2020; 
* 14 -19 januari Senioren Expo Veldhoven 
 
 
*Attentie: vanaf 1 december is het Steunpunt tijdelijk gevestigd 
in de Boelthiek aan het Gerardusplein. 
 
* 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. 
…………………………………………………………………………… 
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Op vrijdag 25 en zaterdag 26 
oktober (en niet op zondag zoals 
vermeld in ons Nieuwsbulletin 
van september) organiseert de 
LEV Gemert-Bakel in 
samenwerking met de KBO Kring 
gemeente Gemert-Bakel en de 
Zorgcoöperatie Gemert een Zorg- 
en welzijnsbeurs voor alle 
inwoners van onze gemeente. 

 
Deze beurs wordt gehouden in het Commanderij College aan de 
St.Josephstraat 12 te Gemert. Op vrijdag 25 oktober begint de beurs 
om 19.00uur en eindigt om 22.00uur. Op zaterdag 26 oktober staat 
de beurs gepland van 11.00 tot 16.00uur. Het doel van deze beurs is 
om mensen (JONG en OUD) te informeren over alle vormen van 
ondersteuning die mogelijk zijn op het gebied van zorg en welzijn 
binnen onze gemeente. Zowel commerciële als non-profit 
organisaties zullen hun brede scala aan diensten op de gebieden van 
zorg, welzijn en ontspanning op deze beurs presenteren. 
 
Op zaterdag 26 oktober zijn er een drietal interessante lezingen. 
11.30 uur  WMO - 13.00 uur  Rabobank - 14.30 uur  Notaris. 
 
Contactpersoon namens KBO Kring gemeente Gemert-Bakel: 
Koos Beenen 775908  06-83098964 
 

Tv-show voor eenzame ouderen 
 
Omroep Max gaat op 16 oktober een groots opgezette tv-show 
uitzenden die eenzaamheid onder ouderen moet doorbreken. 
Presentatie is in handen van Sybrand Niessen en Martine van Os 
alom bekend bij de Omroep. Tijdens de show komen alleenstaanden 
aan het woord en gaat Jan Slagter met een taxi rond om polshoogte 
te nemen…………………………………………………………………… 



5 

 

Vrijdag 1 november: Groots opgezette 

gezellige kletsavond in `t Ridderhof 
 
Aanvang 20.00 uur 
 

Kaartjes te koop à € 12,00 
Op vertoon van je KBO ledenpas € 
3,50 korting.   
(1 kaartje per ledenpas)  
 
Kaartjes vanaf augustus verkrijgbaar 
bij: 
Het Steunpunt,’t Ridderhof, VVV 
kantoor Ridderplein. 
Of bestellen via tel.  06-28843151 

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

*  Zorg dat u erbij bent  !!!!!!!!!!! 

*  Effe Lekker lachen-------------- 
 

Bezoek kerstshow breifabriek 
 
Op 16 oktober staat een busreis naar de 
breifabriek in Duitsland op het programma. Dit 
keer in geheel in kerstsfeer. Het vertrek is om 
9.30 vanaf cultuurhuis De Eendracht. U kunt zich hiervoor nog bij het 
Steunpunt aanmelden. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar 

Kosten 8 euro per persoon. Info: Thera van Zeeland 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ambassadeur Brandveilig leven 
 

 
Onze vereniging is 
twee ambassadeurs 
brandveilig leven 
rijker. 
 
Koos Beenen en Jan 
Winkelmolen (foto) 
hebben met goed 
gevolg deelgenomen 
aan de 2-daagse 

training Brandveilig Leven. In de komende edities van dit bulletin 
worden telkens een aantal tips gegeven over brandveiligheid. We 
starten met de eerste tips:  
* Bij brand heeft u maar 3 minuten om uw huis uit te vluchten. 
 
* Wat doet u midden in de nacht wanneer er rook in uw kamer dringt? 
* druk op de testknop van uw rookmelder 
* sluit uw ogen en blijf rustig, rook belemmert zicht. 
* waarschuw huisgenoten 
* loop rustig via een veilige route naar buiten 
* sluit steeds de deur achter u 
* bewaar uw sleutel op een vaste plaats zodat die meteen gevonden 
kan worden 
* verzamel op de afgesproken plaats buiten  
* waarschuw de hulpdiensten 1-1-2 
 
Zorg dat voldoende rookmelders aanwezig zijn en controleer ze 
regelmatig of ze nog werken (om de vier maanden). 
Hebt u nog geen rookmelders laat ze dan plaatsen door deskundigen 
Ook een koolmonoxide melder is van uiterst belang die kan het best 
geplaatst worden in de ruimte van de cv-ketel hoog aan het plafond. 
 

Brandveiligheid, samen onze zorg! 
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FIT EN GEZELLIG 
 
 
Samen met de buurtsportcoaches 
en de dorpsondersteuners is het 
idee ontstaan om iets te 
organiseren op het gebied van 
gezondheid en het gezellig 
samenzijn van mensen. 
In speeltuin Het Zonnehoekje wordt daarom vanaf dinsdag 1 
oktober 2019 de mogelijkheid geboden om in een veilige 
omgeving te werken aan conditieverbetering op muziek of om 
gewoon gezellig een kopje koffie of thee te drinken en andere 
mensen te ontmoeten. We starten om 10.30 met koffie of thee 
en om 11.00 begint de gym/fitnessles. Deze duurt een half 
uurtje en is te vergelijken met het tv-programma Nederland in 
beweging. 
De les wordt verzorgd door een gediplomeerd instructrice. 
Als het weer het toelaat, zal het geheel zich buiten afspelen 
maar er is altijd een mogelijkheid om naar binnen uit te wijken 
Het ontmoeten en bewegen zal elke dinsdag plaatsvinden van 
10.30 tot 11.30 in speeltuin Het Zonnehoekje, Doctor 
Douvenstraat 13 te Gemert. 
De kosten bedragen 1 euro. 
Wilt u in een gezellige sfeer aan conditieverbetering werken , 
samen met anderen een kopje koffie of thee drinken of allebei  
dan bent u van harte welkom op dinsdag 1 oktober  om 10.30 
in speeltuin Het Zonnehoekje. 
We hopen u dan te treffen. 
 
Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij onderstaande 
dorpsondersteuners: 
Elise van der Toorn. Telnr. 06-40901632    Theo van der 
Horst. Telnr. 06-81575431 
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Een stukje Gemert geschiedenis op schrift 

 
Een leuk boekje over de 
Molenakkerstraat . In 1931 werd de 
straat in het leven geroepen als Den 
Dubbeldenweg, daarna werd het 
Molenakkerstraat, die vervolgens vele 
malen is opgesplitst. Het boekje is rijk 
geïllustreerd. Veel ex. bewoners 
komen in beeld. Het kost 9.95 te 
bestellen bij het Steunpunt. U steunt 
meteen de vereniging!!! 
 
Tijdens een gezellige buurtmiddag 
wordt het boekje op zondag 1 
december in de achterzaal van Grand 
café De Keizer gedoopt. 
 

Aanvang 14.00 -17.00 uur entree gratis 
 
 

Support Actie KBO-Brabant 

De Support Actie wordt georganiseerd door de Nationale Stichting 

Grote Clubactie, die ook verantwoordelijk is voor de in 1972 

opgerichte en landelijk bekende Grote Clubactie. KBO-Brabant 

neemt deel aan de Support Actie. Van de opbrengst van deze 

Goededoelen loterij komt 80 % ten goede aan de Afdelingen van 

KBO-Brabant. De overige 20% gebruikt de Support Actie voor het 

organiseren van de loterij en het prijzenpakket. Heeft u interesse om 

daaraan deel te nemen haal dan het machtegingsformulier op bij het 

Steunpunt. De loten kosten 5 euro per stuk, er is een prachtig 

prijzenpakket te zien op www.supportactie.nl. Van elk lid dat zich 

aanmeldt plukt onze vereniging de vruchten. 

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

http://www.supportactie.nl/
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Fietsen in 2020 
 
Nu het fietsseizoen erop zit gaat de 
fietswerkgroep in de wintermaanden 
brainstormen om de activiteit nieuw leven 
in te blazen. Doelstelling is om de 
vertrouwde afstanden te handhaven maar 
die eventueel uit te breiden voor een tweede groep zodat deelnemers 
kunnen kiezen uit twee afstanden. Later meer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Identiteit & Zingeving  
  
Op donderdag 24 oktober organiseert KBO-Brabant in Erp een lezing 
over identiteit en zingeving. Een interessante bijeenkomst waar de 
inhoud van leven en hoe verder te gaan met verlies wordt besproken. 
Geïnteresseerden kunnen zich bij het Steunpunt aanmelden.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opzeggen lidmaatschap 
 
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Met de volgende punten 
dient u dan rekening te houden: 
 
* Het ledenpasje moet bij het Steunpunt ingeleverd worden. 
* U maakt geen gebruik meer van de collectieve korting van de 
zorgverzekering (7.50 per mnd.) 
* Ook de voordelige medische keuring (35.00) voor verlenging 
van uw rijbewijs is niet meer mogelijk. 
* U bent niet meer automatisch aangesloten bij de Zorg 
Coöperatie. 
 
 Dit is slechts een kleine greep uit de vele voordelen die u 
voor slechts 26.00 euro per jaar gaat missen 
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Analyse Digitalisering 
Prinsjesdag 2019 
 
De overheid vindt dat iedereen 
digitaal mee moet kunnen doen. 
Ook senioren. Daarom wordt er 
ingezet op betere dienstverlening 
en goede ondersteuning. Hoe? 
Met een landelijk dekkend 
cursusaanbod en door uit te 

leggen hoe digitale apparaten en technologie werken. Maar 
hoe worden senioren hierbij betrokken? KBO en PCOB blijven 
de stem van senioren inbrengen. Voor mensen die niet digitaal 
willen of kúnnen communiceren met de overheid wordt het 
programma ‘Machtigen’ als een oplossing gezien. Hiermee 
kunnen zij iemand die ze vertrouwen, machtigen om hun 
digitale zaken te doen.  
Dit is alleen geen oplossing; KBO en PCOB vinden het een 
achteruitgang! Het maakt niet-digivaardige senioren namelijk 
onnodig afhankelijk. Wie niet digitaal wil communiceren, 
moet altijd een alternatieve route naar de overheid hebben. Dat 
vraagt om blijvende aandacht voor het onderhouden van 
menselijk contact. Via telefoon, loket of aan de keukentafel en 
door de mogelijkheid van schriftelijke communicatie. Ook bij het 
bestrijden van cybercriminaliteit vragen we extra aandacht voor 
senioren.  
 
Huiskamer café gaat op slot 
 
Vanaf 1 januari 2020 vinden er geen activiteiten meer plaats in het 
huiskamer café. Het pand is verkocht en een nieuwe bestemming is 
nog niet bekend. De quiltgroep heeft voorlopig onderling al een 
oplossing gevonden. 
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Klaas Knot heeft ongelijk: pensioenen moeten omhoog!! 
 
In De Telegraaf pleit Klaas Knot, directeur van De 
Nederlandsche Bank, voor pensioenkorting. Hij stelt dat het 
goed is om de ‘pensioenpijn’ snel te nemen. Manon Vanderkaa 
bestrijdt dit: “Een slechte maatregel, die zelfs schadelijk is. 
 
”“Het is de wereld op zijn kop om nu te pleiten voor korting”, vindt 
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland. Dit in reactie op het interview dat 
Klaas Knot geeft aan De Telegraaf. De koopkracht van 
gepensioneerden raakt steeds verder achter bij die van werkenden. 
Prinsjesdag had ook weinig goed nieuws in petto om die 
koopkrachtkloof te dichten.”  Nu de economie aantrekt en er een 
pensioenakkoord is gesloten, wil KBO-PCOB juist dat de strenge 
rekenregels worden losgelaten en dat er eindelijk weer zicht komt op 
indexatie KBO-PCOB wil een prudente rekenrente die aansluit bij de 
rendementen die de fondsen maken. 
 Een verhoging van 2,5% is heel reëel, volgens diverse hoogleraren. 
Vasthouden aan de lagere risicovrije rekenrente in tijden van hoge 
beleggingsrendementen en gebrek aan een gegarandeerd pensioen, 
is niet alleen zinloos maar zelfs schadelijk. Manon Vanderkaa: “Als 
we, nu en in de toekomst, een koopkrachtig pensioen willen voor jong 
en oud, dan hebben we geen tijd te verliezen!” 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Levenstestament 
 
 
Op 20 november 2019 wordt door Seniorenvereniging KBO Gemert 
een thema middag gehouden over het levenstestament in café zaal 
Dientje te Gemert.  Notaris Mr.T. van Gulick is de gastspreker.  
De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. U bent 
welkom! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nieuwe leden :  
* De heer en mevrouw A. Meijers en 
A. Meijers-van Schijndel, Antoon 
Coolenstraat 21 
* Mevrouw A. Hoffmans-Spierings, Zwanenhof 75 
* Mevrouw R. Vlemmings-Vogels, Antoon Coolenstraat 51 
* Mevrouw K. Harkx-van den Akker, De Ark 32 
 
 

†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 

 
* Mevrouw F. van Kessel-Bevers, Hoge Vogelsanck 5, overleden op 
03-08-2019 
* Mevrouw J. van der Ven-van Wetten, Hoge Vogelsanck 1, 
overleden op 16-08-2019 
* De heer J. Munsters, Cruijgenstraat 17,   Erp, overleden op 16-08-
2019 
* Mevrouw A. Mickers-van Dooren, Prinses Irenestraat 7-109, 
overleden op 21-08-2019 
* Mevrouw T. de Vries-Hendriks, Speurgt 5, Bakel, overleden op 24-
08-2019 
 

 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies 
 

 
Voor de volgende editie in november 
2019 dient u copy in te leveren 
uiterlijk vóór woensdag 30 oktober 
2019, ter eigen controle met 
leesbevestiging 
 

.  
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden 


