
NIEUWSBRIEF Mei/Juni 2021 
SVG –  Nieuw adres: Hof van Nazareth 53 5421 EC Gemert  Tel.0492-

347458. Website: www.sv-gemert.nl  

E-mail:secretariaat@seniorenvereniginggemert.nl/redactie:nieuwssvg@outlook.com 

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

Deze keer geen Nieuwsbulletin alleen beknopt verenigingsnieuws. Het Steunpunt is 

voorlopig nog niet bereikbaar.  

Na de vakantiemaanden kunnen leden waarschijnlijk terecht op ons nieuw adres : Hof 

van Nazareth 53, ingang Binderseind naast het klooster. Heeft u vragen, bijv. over 

rijbewijskeuringen, stel die dan per telefoon: 0492 347458, De automatische 

beantwoorder verwijst u dan verder. Dat geldt ook voor de Zorg Coöperatie.  De 

volgende nummers zijn voor info bereikbaar: 

 Fr.Francissen  06-23368620, Wim v.Casteren 0492342344. 

Volg de corona ontwikkelingen voor onze doelgroep op de Website: 

www.kbo-brabantincoronatijd.nl............................................ 

Drie leden koninklijk onderscheiden 

Onze leden: Ad Pennings, Lenie v.d. Boogaard en bestuurslid 

Jan Winkelmolen werden maandag 26 april verrast met een 

lintje voor hun verdiensten in de maatschappij. 

Gefeliciteerd!!!-------------------------------------------------- 

Reizen  

Ook dit seizoen is er nog geen uitzicht betreft de organisatie van 

reizen. Leden die vorig jaar betaald hebben krijgen hun geld de 

komende weken op hun bankrekening teruggestort. 

 

 

* Bibliotheek De Lage Beemden organiseert binnenkort weer de gratis cursus 

‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’.  De Bibliotheek helpt 

mensen op weg met de digitale overheid. De cursus vindt plaats in het Digipunt in 

Bibliotheek Gemert en bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagochtend. 

Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. De data zijn 2, 9, 16 en 23 juni. 

http://www.sv-gemert.nl/


Algemene ledenvergadering 

Omdat nog steeds geen versoepelingen van kracht zijn is 

de ledenvergadering wederom verschoven naar 10 juni bij 

Dientje, inloop 13.30 uur. Het volledige programma is nog 

terug te vinden in het vorig Nieuwsbulletin (van Mei). 

Het bestuur heet u van harte welkom. Evenals andere jaren 

is er ook weer een gratis verloting en een muzikale omlijsting. 

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

* Nieuws Alzheimer Café Gemert-Bakel en Laarbeek 

Op maandag 5 juli 2021 is er een extra gezellige bijeenkomst voor mensen met 

de ziekte Dementie in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Voor het zomercafé   

kun je je opgeven bij: Theo van de Horst, tel. 06-81575431 of Geert Lemmen, tel 

06-14904137. 

* De fietsgroep is weer voorzichtig van start gegaan. Vanaf vrijdag 21 mei worden er 

wekelijks weer tochten uitgezet. Vertrek om 13.30 uur bij de Gerarduskerk. 

* Nieuwe datum Passiespelen 2021: 

Op zondag 22 augustus 2021 zijn dit jaar de Passiespelen gepland. Aanvang 17.00 uur. 

Voor deelnemers uit Elsendorp: vertrek bij D’n Brabander om 14.15 uur. Deelnemers uit 

Gemert en Handel komen bij De Eendracht om 14.45 uur bij elkaar. Deelnemers uit 

Milheeze, De Rips, De Mortel en Bakel verzamelen zich op het parkeerterrein nabij de 

kerk in de Dorpsstraat om 15.00 uur. Iedereen wordt nog persoonlijk benadert. Info: 

0492 – 341849.   

Nieuwe leden:  

* Mevr. G Hardeman-Brouwer President Verhofstadtstraat 6 

† Van de volgende leden hebben we helaas afscheid moeten nemen:  

• De heer J.Jonkers, Prinses Irenestraat 7-108,  

• De heer M v.d. Donk, Willem de Haasstraat 21,  

• De heer A. van Asseldonk, Pastoor Prinetiusplantsoen 34,  

• De heer A Royackers, Perkstraat 11 



 

Voor het volgende Nieuwsbulletin in juli dient u kopij in te 

leveren uiterlijk vóór 20 juli 2021, ter eigen controle met 

leesbevestiging. Artikeltjes nooit langer dan 200 woorden. 


