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Woord van de voorzitter 
 
Het Centraal Planbureau (CPB) 
presenteerde een week voor Kerst de 
Vergrijzingsstudie 2019. Nadruk lag 
daarbij op de hoge kosten van de ouder 
wordende samenleving. Wij plaatsen 
hier de nodige kanttekeningen bij en 
wijzen  op de gure scenario’s. “Het 
zilveren cement dat senioren zijn voor 
onze samenleving blijft buiten beeld. 

Intussen sorteert het CPB voor op verdere bezuinigingen en 
lastenverzwaring. Onacceptabel”, 
 
 Zorgen om morgen zo luidt de titel van de macro-economische 
studie, die eens per 4-5 jaar plaatsvindt. In 2014 was er nog 
optimisme, nu overheerst somberheid en strengheid. Zonder 
aanvullend beleid stevent Nederland af op een tekort van 16 miljard 
euro per jaar in 2025. Als oorzaak wordt vrijwel eenduidig gewezen 
naar ouderen. Zij ontvangen immers AOW en ‘dure’ zorg. Bovendien 
ging er deze regeerperiode ook nog eens extra geld naar die zorg, en 
naar het temporiseren van de AOW-leeftijd.  De zorgelijke toon van 
het Planbureau vond zijn weg naar de pers (zoals Nos, Telegraaf en 
Volkskrant). En dat terwijl er de nodige kanttekeningen bij te maken 
zijn. Het unieke karakter van de Nederlandse economie, de 
onzekerheden over het teruglopen van de gasbaten, het oplopen van 
klimaatkosten en de effecten van migratie zorgen ervoor dat de 
cijfers een beperkte voorspellende waarde hebben.   
 
Een kleine opmerking in het rapport met een groot effect op het 
verwachte tekort gaat over de Publieke Private Samenwerking (PPS). 
Bedrijven trekken zich terug uit grote bouw- en 
infrastructuurprojecten. 
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 De kosten worden afgewenteld op de overheid. Als bedrijven wél 
hun afgesproken deel zouden betalen, zouden in één klap alle kosten 
zijn gedekt voor bijvoorbeeld de pgb’s en verpleeghuiszorg thuis, ter 
waarde van 4 miljard euro per jaar.   
De belangrijkste kanttekeningen wat betreft KBO zijn echter te maken 
bij het weglaten van de positieve effecten van een ouder wordende 
samenleving. Waar het CPB-rapport wél kiest om investeringen in 
milieu en klimaat-maatregelen (ook ‘duur’) te voorzien van positieve 
kanttekeningen (gezonde lucht, meer biodiversiteit), wordt dit bij de 
zogenoemde grijze druk en de hoge kosten voor ouderenzorg niet 
gedaan.  KBO noemt enkele voorbeelden van zilveren profijt, die 
goed te onderbouwen zijn: 
 
* Minder criminaliteit, meer veiligheid 
 * Minder filedruk 
* .Meer vrijwilligerswerk:  
 
Ouderen zijn kampioen vrijwilligerswerk. Van oppassen op de 
kleinkinderen tot mantelzorg en het draaiend houden van de vele 
verenigingen in Nederland. In dit nummer weer ruime aandacht voor 
een goed verlopen kerstviering van de vereniging, een succesvolle 
verhuizing naar de Boelthiek, acties op verschillende terreinen  t.a.v. 
het werk van onze vereniging, zie website, facebook ed, een vervolg 
op de kick off van het lokaal beweegakkoord wat de gemeente van 
plan is te vertalen in een actieplan met vele samenwerkende partners 
in het sociaal domein, voorbereidingen voor carnaval van de 
Laotbloeiers en de nieuwe vorst Gerard d’n Derde en nog veel meer. 
 
 Ik wens alle leden een goed 2020 toe en hopen vele leden te mogen 
begroeten bij de diverse activiteiten en hopelijk ook bij de inzet 
rondom de realisatie van een eigen home met Houvast en de 
Zorgcooperatie Gemert bij Stichting Nazareth. Seniorenvereniging 
KBO Gemert volop in beweging! 

• Frans Francissen voorzitter.  
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2020: 
 
* 8 januari dansmiddag bij Dientje 
* 14 -19 januari Senioren Expo Veldhoven 
* 22 januari dansmiddag bij Dientje 
*  22 januari Info avond reizen bij Dientje 
* 5 februari dansmiddag bij Dientje 
* 19 februari dansmiddag bij Dientje 
* 4 maart dansmiddag bij Dientje 
* 18 maart themamiddag bij Dientje project 
‘Geldmaat 

* 25 maart dansmiddag bij Dientje 
* 1 april dansmiddag bij Dientje 
* 15april dansmiddag bij Dientje 
* 29 april dansmiddag bij Dientje 
* 13 mei dansmiddag bij Dientje’ 
* 14 mei ledenvergadering bij Dientje 
* 23 mei Meifeesten bij Dientje met orkest ‘Melodie’ 
* 24 mei Passiespelen 
* 27 mei dansmiddag bij Dientje 
* 10 juni dansmiddag bij Dientje 
* 24 juni dansmiddag bij Dientje 
* 13 november ‘Effe Lekker Lachen’ bij `t Ridderhof inloop 19.00 uur 
 
* 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. 

 
*Attentie: woensdag 22 januari infoavond reizen bij Dientje!!! 
 
*Bekendmaking reisplannen 2020 
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                      Sfeervolle Kerstviering 
 

 
 
Ruim 120 leden genoten volop van de kerstviering. In de fraai 
gedecoreerde zaal bij Dientje werden ze verrast met een liveoptreden 
van Annelieke Merkx die onverwachts assistentie kreeg van pastor 
Stephan Schevers. Nadat de pastor zijn kersverhaal had verteld 
schroomde hij het niet om een aantal kerstliederen met de zangeres 
te zingen. De zaal reageerde uiterst enthousiast. Daarvoor had onze 
voorzitter Frans Francissen uitgebreid iedereen welkom geheten. 
Later op de middag volgde wederom een hoogtepunt toen de 100-
jarige Miet Vissers-Jaspers door de voorzitter extra werd gefêteerd. 
Het slotakkoord was traditioneel een Brabantse koffietafel. Dat ging 
er bij de aanwezigen goed in. Veel positieve reacties na afloop. Op 
onze website staan diverse foto`s van de kerstviering. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Als u mee wil helpen vinden we dat heel fijn.  
Neem gerust contact met ons op 0492-347458 of bezoek ons in de 
Boeltiek op het Gerardusplein op dinsdag of donderdagmorgen van 
10 tot 12 uur. 
 
Een vrijwilligersorganisatie met 1400 leden waarvan 350 actief naar 
elkaar. 
Wij bieden zorg hulp aan vooral senioren, als het kan met inzet van 
eigen vrijwilligers. 
Wij helpen senioren hun weg te vinden in de - ingewikkelde- 
mogelijkheden van het sociale domein met behulp van cliënt-
ondersteuners, senior-coaches en dorpsondersteuners. 
Wij zijn bezig samen met KBO-Gemert, Houvast een centrum voor 
ouderen te realiseren in het centrum van Gemert. Nazareth. 
Wij verbinden veel professionals op het gebied van zorg met elkaar 
als dat nodig is voor de klant en met de klant. Netwerk kwetsbare 
ouderen samen met de Radboud universiteit in Nijmegen. 
Wij helpen middels projecten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, 
gezond en minder eenzaam te laten blijven. 
Wij helpen vooral senioren als aanvulling op zorg die door 
professionals verleend wordt. 
Wij helpen steeds vanuit het perspectief van de burger. 
 
U kunt ons bereiken bij het steunpunt, samen met de KBO op 
het Gerardusplein in de Boeltiek en onder telefoon 0492- 347458 
van maandag t/m vrijdagochtend van 10 tot 12 uur. 
U kunt meer over ons lezen op www.zorgcooperatiegemert.nl. 
 

http://www.zorgcooperatiegemert.nl/
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Opfriscursus maart 2020 
 
Bij voldoende aanmeldingen wordt in maart 2020 weer een 
opfriscursus georganiseerd. De data zijn al bekend. Op de 
donderdagochtenden van 5, 12 en 19 maart 2020 wordt de 
theorie gegeven. Op 26 maart 2020 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 maart 2020 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. De volgende gegevens 
hebben wij van u nodig: Roepnaam, achternaam, adres met 
postcode, tel. nr. mailadres en geboortedatum. De kosten zijn € 15,--. 
U kunt op een later tijdstip alsnog besluiten om wel of niet definitief 
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 november 2020 gehouden wordt.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reiscommissie informatie, 
Op woensdag 22 januari is er een informatieavond van Senioren 
Vereniging Gemert. Het betreft de dag- en meerdaagse reizen in 
2020. 
Datum :22 januari 2020 om 19.30 uur bij Dientje 
 
Deze avond zal tijdens een presentatie worden verzorgd door 
Michelle Wiltjer van Effeweg.   
Dit betekent dat na de presentatie, op vrijdag 24 januari bij het 
steunpunt in de Boelthiek aan het St. Gerardusplein ingeschreven 
kan gaan worden. . 
Wij wensen u;  in 2020 een fabelachtig mooi jaar worden met veel 
liefde en geluk 
Proost op het leven, op elkaar en op een geweldig Nieuwjaar 
Reiscommissie 
Joep, Marjo en Paul. 
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Passiespelen Tegelen 2020 “ Hem Achterna “ een 
passiespel:  Een unieke theaterbelevenis in de openlucht. 
 
In de zomer van 2020 kunt u de 21e editie van de Tegelse 
Passiespelen mee beleven. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en 
figuranten brengen in openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe 
productie “Hem achterna “. Een unieke theaterbelevenis voor oud en 
jong, voor iedereen. De passiespelen van Tegelen worden sinds 
1931 om de vijf jaar opgevoerd. Leidraad in de voorstelling is het 
emotionele verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn 
glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood 
aan het kruis en zijn verrijzenis. Aan dit aloude verhaal wordt niet 
getornd. Toch is elke editie anders, doordat het verhaal door een 
nieuw artistiek team wordt verteld en meer naar het hier wordt 
gebracht. KBO Brabant heeft de voorstelling van zondag 24 mei 
gereserveerd. Als kring KBO Gemert-Bakel wordt een reis 
georganiseerd op 24 mei 2020.  
De prijs is voor 1e rang incl. reis per bus € 45,00 De bedoeling is dat 
we dit samen in kring verband gaan organiseren, dus voor 7 
kerkdorpen. 
U kunt zich na al bij het Steunpunt inschrijven. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Groot compliment voor Jan Hendriks 

 
 
Vanaf deze plaats gaat een groot 
compliment naar Jan Hendriks voor 
het vele werk dat hij met een team 
vrijwilligers bij de verhuizing heeft 
geleverd. Door zijn inzet zijn de 
verhuiskosten minimaal gebleven en 
heeft de baliefunctie geen schade 
opgelopen. 
 
CHAPEAU!!!! 
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Vier carnaval met DE  
LAOTBLOEIERS  
 
Op 29 november werd in residentie 
Den Engelenburcht afscheid 
genomen van Vorst Henk en 
adjudant Henny. Ze werden op 
ludieke wijze met behulp van 
assistentie van leden van 
voetbalvereniging Gemert van het 
carnavalspodium verwijderd. Geheel 
in Sinterklaasstijl werd in een fijne 
ambiance met goede zorgen door de 
uitbaters Joke en Martien Vogels de 
komst voorbereid van de nieuwe grootvorst van de Laotbloeiers. Tot  
verrassing van velen werd Gerard van de Wetering (Gerard d’n 
Derde) de persoon die de club zal gaan aanvoeren bij de komende 
carnaval, geassisteerd door adjudant Henk van de Velden. Een week 
later op 7 december vond een zeer geslaagd vorstenbal plaats bij 
Dientje te Gemert met de aanwezigheid van vele bevriende 
verenigingen.  

Ook werd tijdens deze avond 
het nieuwe boerenbruidspaar 
bekend en wel Chris van de 
Velden en Nolda Maas. Al 
met al een mooie start aan 
een hopelijk succesvol 
carnavalsprogramma 2019-
2020. Ook fan worden van de 
Laotbloeiers  ?  Meer info op 
een mooie facebook pagina 
welke gekoppeld is aan de 
nieuwe website van 
Seniorenvereniging KBO 
Gemert.    
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In de schijnwerper: Ben Fraters 

 

 
 
 
 
 

 
Ben Fraters (90) is in velerlei opzichten een bijzonder man. Bij 
ontelbare evenementen en verenigingen heeft hij zich in het verleden 
erg verdienstelijk gemaakt. Daarbij bekleedde hij veel 
bestuursfuncties waar hij helaas afscheid van heeft moeten nemen. 
Die verdiensten werden al eens met een Koninklijke onderscheiding 
gehonoreerd. Door de gezondheidsproblemen van zijn echtgenote is 
Ben vandaag de dag fulltime mantelzorger. Dat belet hem overigens 
niet om toch bij veel activiteiten aanwezig te zijn. Zo was het 
echtpaar bij de Kerstviering van de partij. Ook gaat Ben met enige 
regelmaat een fors aantal kilometers wandelen. Want de wandelsport 
draagt hij een warm hart toe. De komende zomer hoopt hij zijn 57e 
(!!) Vierdaagse van Nijmegen te lopen. Je kunt de oud-militair 
noemen zoals je wilt: een klusjesman, een organisator, een 
timmerman/meubelmaker, maar Ben is vooral erg bijzonder en al 
dertig jaar trouw lid van onze vereniging. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Overleg deelnemers fietstochten 2020. 

 
Zoals in het nieuwsbulletin van december 2019 al is aangekondigd 
hebben we een informatiebijeenkomst gepland voor alle KBO leden 
die in 2020 mee willen fietsen met onze mooie fietstochten. De 
belangrijkste punten in dit overleg zijn: 

• De veiligheid tijdens het fietsen 

• De afstand die we fietsen 

• Afwisselen met langere tochten in een andere omgeving 

• Start en einde van het fietsseizoen 

• Ideeën, vragen en wensen van de deelnemers 

 
De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 28 februari 2020 van 
14.00 tot 15.30 in zalencentrum Dientje, Kerkstraat 9 in Gemert. 
 
 
We maken er een nuttige en gezellige bijeenkomst van met als doel, 
weer veel plezier en ontspanning in het komende fietsseizoen. Dus 
noteer 28 februari in uw agenda. Tot de 28e.De werkgroep. 
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Geldautomaten gaan ’s nachts dicht 
 
Om plofkraken tegen te gaan, worden geldautomaten ’s nachts 
voortaan uitgeschakeld. Het is een van de maatregelen uit een 
overleg tussen minister Grapperhaus van Justitie, minister 
Hoekstra van Financiën en de Vereniging van Banken. 
 
De maatregel houdt in dat alle automaten die buiten staan tussen 
23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends buiten werking zijn. De 
kans op succes van een plofkraak zou hierdoor verkleinen. Ook gaan 
banken geldautomaten verplaatsen naar minder dichtbevolkte 
plekken om de veiligheidsrisico’s voor omwonenden te verkleinen. 
Een aantal automaten verdwijnt helemaal. Namens onze vereniging 
heeft de voorzitter onlangs in een interview begrip uitgesproken voor 
de tijdelijke maatregel want de veiligheid van burgers en buurt staat 
voorop. Aan de andere kant is het belangrijk dat geldautomaten wel 
goed bereikbaar en beschikbaar blijven voor senioren. Wel moet de 
huidige beschikbaarheid van contant geld blijven omdat het aan de 
behoefte van veel ouderen voldoet. 
 Alternatieven moeten er daarom snel komen, zoals meer inpandig 
geplaatste automaten met persoonlijke service, bijvoorbeeld in 
supermarkten. Contant geld blijft nodig want een op de tien ouderen 
zo is gebleken uit onderzoek kan niet internetbankieren. Uit datzelfde 
onderzoek is ook duidelijk geworden dat tweederde van alle ouderen 
in winkels en supermarkt afwisselend kontant of met zijn of haar 
bankpas betaalt. Bijna alle ouderen willen zelf bepalen hoe ze 
betalen contant of anders. In volgorde van belangrijkheid vindt men 
dat bij de top 5 in ieder geval bij winkels, supermarkt, restaurants, 
bars, parkeergarage en apotheek. Via cursussen samen met 
Rabobank wil men hulp aan de ouderen bieden om te 
internetbankieren. 
 
 Men kan hiervoor contact opnemen met het steunpunt van de 
vereniging in de Boelthiek of bij Seniorwebambassadeur Jan 
Hendriks.  
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Nieuwe leden :  
 
* De heer A.Demir, Kruiseind 83 
* Mevr. A. de Wit-Bijsterveld, Vic. vd 
Adsdonkstraat 37 
* Mevr. R Verschuuren-van de Weijer, Burg.de Bekkerlaan 35 
* De heer J.v.Stiphout Prelaat Penningstraat 53 
* Mevr. J van Ansem-van Os Bisonstraat 32 
* Mevr. F. Hanko Schaarhout 37 
* De heer G. Rooijackers, De Haag 62 
 
†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 
 
* Mevr. Corry Zeeuwen-van Eenbergen Prinses Beatrixplantsoen 20 
overl.23-12-2019 
* Mevr. H vd. Putten Peperbus 9 overl. 01-07-2019 
* Mevr. M. van Osch-Sterken, van Eupenlaan 5 
 overl. 27- 09-2019 
* De heer N.vd. Laar Prinses Beatrixplantsoen 56 overl. 05-12-2019 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies 
 

 
 
Voor de volgende editie in januari 
2020 dient u copy in te leveren uiterlijk 
vóór woensdag 29 januari, ter eigen 
controle met leesbevestiging,  
 
doorsturen e mail: 
nieuwssvg@outlook.nl 

 
Artikeltjes nooit langer dan 200 -250 woorden 


