Woord van de voorzitter
Bij het verschijnen van onze nieuwsbrief
wil ik stilstaan bij een gegeven dat ons
allen raakt. Op zich zijn we verheugd dat
er onlangs door de Tweede Kamer een
motie is aangenomen waarin wordt
geconstateerd dat er nog geen helderheid
bestaat over belangrijke zaken zoals een
snel perspectief op indexatie. En dat mede
daardoor de onvrede onder gepensioneerden (maar ook
onder werkenden) toeneemt en het draagvlak voor het
eerder vastgestelde pensioenakkoord naar verhouding
afneemt. In de motie wordt de regering verzocht om op zo
kort mogelijke termijn met een heldere uitwerking te komen
die leidt tot perspectief op indexatie per 2022, een eerlijke
overstap van het oude naar het nieuwe stelsel en meer
zeggenschap van gepensioneerden. Ook moet de regering
seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die
uitwerking van het pensioenakkoord betrekken. Jammer is
dat men niet mee wilde gaan met een motie over het
heropenen van de onderhandelingen rondom het
pensioenakkoord om indexatie voor iedere generatie mogelijk
te maken en dat een motie over verregaande vormen van
zeggenschap voor gepensioneerden en werkenden werd
verworpen. Als KBO krijgen we hoe dan ook dagelijks signalen
van onvrede onder senioren over het jaar in jaar uit uitblijven
van pensioenindexatie en het jaar in jaar uit groter worden
van hun achterstand in koopkracht. Nu ook op lokaal niveau
weer de jaarlijkse begrotingsgesprekken plaatsvinden, lijkt
het ons gewenst als ook hiermee uitdrukkelijk rekening wordt
gehouden en dat een pas op de plaats wordt gemaakt met
verhoging van lokale belastingen.
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Ook natuurlijk aandacht voor een van de belangrijkste
thema’s die op de agenda staan namelijk de woningbouw. Er
is op dit moment een groot tekort aan woningen in het
algemeen en aan seniorenwoningen in het bijzonder. Als
seniorenvereniging denken wij graag mee aan oplossingen via
de werkgroep wonen, zorg en welzijn van de KBO- kring
Gemert-Bakel met gemeente en Goed Wonen. Ik hoop dat de
versnellingsoperatie wonen in Gemert-Bakel passend effect
gaat sorteren want er zijn al vele onderzoeken, rapporten aan
dit thema geschonken echter concrete oplossingen en
invuloefeningen vergen een lange adem. Verheugd kan ik
stellen dat de refter in Nazareth vanaf heden gebruikt kan
gaan worden voor activiteiten in het centrum voor ouderen.
We hopen vele ouderen in dit centrum te mogen ontmoeten
en samen met hen activiteiten te ontplooien die bijdrage aan
een gezond en plezierig leven. Ook de carrousel van
gebeurtenissen komt zo zoetjes aan op stoom. Denk maar
eens aan de lekker-lachen-avond van de Laotbloeiers, de
wandeltocht, de bonte middag met Tonny Wijnands, de
kerstviering en het starten met een inloop om maar eens
enkele zaken te noemen. Uiteraard worden ook de 25-jaar
jubilarissen niet vergeten, maar daarover in een volgende
uitgave meer. Tot slot een oproep aan iedereen die iets wil
gaan betekenen voor onze vereniging. Mensen zijn sociale
wezens, toch gaat samenwerken niet vanzelf. Ben je ook
nieuwsgierig naar de manier van samenwerken binnen
Nazareth en onze vereniging, wellicht dat we ondanks de
verschillen die we als mensen nu eenmaal hebben, deze goed
kunnen gebruiken om elkaar te versterken zodat er een
succesvol centrum voor ouderen in Nazareth ontstaat.

Veel leesplezier gewenst, Frans Francissen, voorzitter.
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* Vanaf 1e zondag november inloop
in de Nazareth 11.00-16.00 uur
* 2-9-16-23 en 30 november
dansmiddag bij Dientje
* 5-6 en 7 november Boekenmarkt bij
Biemans in de Deel.
* 9 november Alzheimercafé
* 10 november Wandelexcursie,
aanmelden bij het Steunpunt.
*12 november ‘Effe Lachen” met de Laotbloeiers, zaal `t
Ridderhof.
* 24 november bezoek EDAH-en orgelmuseum in Helmond,
aanmelden Steunpunt 8,00 euro p.p.
* 26 november Bonte Middag in de Bosparel, info Steunpunt
* 14 dec. Alzheimercafé
* 14 december Dagreis ‘Stampotten’
* 16 december Kerstviering bij Dientje, 13.30 uur.
* 19 dec. Kunst en Kitsch in zaal Nazareth.
* 27 jan.2022, tonreelvoorstelling in De Mortel , aanvang
20.00 uur
* Info Alzheimercafé: Theo v.d. Horst 06 81575431
Geert Lemmer 06 14904137
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging
KBO- Gemert of Zorgcoöperatie Gemert.

*Website Stichting Nazareth:
www.stichtingnazareth.nl

Ingang Steunpunt Hof van
Nazareth 53.
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Bezoek Orgel- en EDAHMuseum in Helmond
Dat gaat plaatsvinden op
woensdag 24 november van
14.00 – 17.00 uur.
De locatie is verhuisd en totaal
opnieuw ingericht en zeker de
moeite waard om er een kijkje te
nemen.
Natuurlijk ook een gezellig stukje muziek krijgen we daar te
horen.
Wat gaat zoiets kosten: de twee musea samen 8 euro per
persoon, inclusief twee consumpties !!
Hoe komen wij daar? We gaan op eigen gelegenheid met de
auto en we hopen dat er voldoende auto’s willen rijden zodat
anderen tegen de normale vergoeding mee kunnen rijden.
Waar: Edahmuseum Loods 22 Binnen Parallelweg 2 Helmond
Opgeven: tot en met 17 november natuurlijk bij ons steunpunt
en daar ook even betalen.
* Vervoer op eigen gelegenheid, wie met de auto wil rijden
graag opgeven voor evt. meerijders.
Kosten onderling regelen.
---------------------------------------------------------------------------------Laatste nieuws!!!! Op zondag van 11.00-16.00 uur inloop in de
ontmoetingsruimte van De Nazareth. We starten de 1e zondag
van november. Bijkletsen en meteen rondkijken. Koffie en
thee zijn gratis!!!!
-------------------------------------------------------------------------------4

Weer volop actie bij het Repair Café GemertBakel
De 27 vrijwilligers van het Repair Café Gemert-Bakel zijn weer
volop bezig. De afgelopen maand werden een aantal klokken,
radio’s, koffiezetapparaten en een blender met succes weer
in gebruik genomen. Het is weer genieten van elkaars
deskundigheid. Op 5 oktober was de eerstvolgende
reparatieochtend in d’n Dorpel in Gemert en op 19 oktober
volgde de tweede van die maand. Klanten mogen onder het
genot van een kopje koffie of thee de reparatie direct
meemaken.
Reparaties kunnen
worden ingepland door
een telefoontje naar
Harrie Hellings
(06-18310729) of naar
Theo Saalmink (0683617000).

Aanleveren kopij
De redactie hanteert maandelijks een strak schema
wat betreft het samenstellen van het Nieuwsbulletin.
Wanneer kopij binnenkomt na de sluitingsdag ontstaan
er voor de samensteller en drukker problemen. Dus is
het verzoek om tijdig uw berichten door te sturen.
(Datum staat altijd op de laatste pagina). Berichten die
toch later binnenkomen, worden in het vervolg helaas
niet meer geplaatst.
------------------------------------------------------------------------5

QR-code voor menig senior blokkade
Fijn dat Nederland weer opengaat, maar die QR-code is
voor menig senior een blokkade. Voor de coronacheckapp is een vrij nieuwe smartphone nodig. Het
alternatief, de QR-code op papier, is nu te omslachtig.
Is het allemaal te moeilijk voor u, bel dan 08001421.
Met uw identiteitskaart (Burgerservicenummer) bij de
hand krijgt u binnen drie dagen de code thuisgestuurd.
---------------------------------------------------------------------------

Kienen
Kienen kan vanwege de regels tot januari niet plaatsvinden.
Er wordt tot januari in twee groepen gegeten en dan is de
ruimte niet op tijd vrij, helaas nog even geduld.

Toneelvoorstelling
Op donderdagavond 27 januari 2022 geeft toneelgroep De
Mortel een try-out van de komedie “Erfenis te koop”.
Aanvang is 20.00 uur in MFA De Sprenk, Oude molenweg 12
in De Mortel. Belangstellenden van onze vereniging kunnen
zich reeds nu tot 19 december aanmelden bij Het Steunpunt,
entree is 5 euro.

Geldmaat, Wilt u uitgebreide informatie over de Geldmaat
ga naar de Website communicatie@geldmaat.nl tel +
31882274114. Op korte termijn kan in de vernieuwde
automaat geld gestort en opgenomen worden. Zij gaan de
automaten bij de banken vervangen.
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Wandelexcursie 10 november
Er is voldoende belangstelling voor deze
wandeling. De groep is volgeboekt.
Mochten er zich nog liefhebbers voor
deze excursie aanmelden, dan worden
die op een andere datum ingedeeld.
Deelnemers dienen zich voor vertrek om
10.30 uur te verzamelen op het Gerardusplein. Daarna het
ritje naar De Heksenboom, Bosweg 10 in St. Anthonis.
Vervoer onderling regelen. Er zijn voldoende auto`s
beschikbaar.
Voor de wandeling begint dient men aan te geven wie er na
afloop gebruik wil maken van de horecagelegenheid.
---------------------------------------------------------------------------------

Tussen “Kunst en Kitsch”
Dit evenement zal plaatsvinden onder voorbehoud op zondag
19 december van 13.00 tot 17.00 uur in de benedenruimte
(refter) van Nazareth op Hof van Nazareth 53. Twee
professionele taxateurs van het Nuenense Taxatiebedrijf Art
Dumay zullen op deze middag aanwezig zijn om uw
meegebrachte voorwerpen te taxeren. We hebben inmiddels
al vele aanmeldingen van onze leden, waardoor er een zeer
divers aanbod van ”kunst en kitsch” te bewonderen zal zijn.
De koffie en thee zijn deze middag gratis.
U kunt zich nog aanmelden voor dit evenement bij het
Steunpunt aan het Hof van Nazareth 53 of telefonisch via
nummer: 0492-347458.
--------------------------------------------------------------------------------8

29e Boekenmarkt-MOV in Gemert
Al voor de 29e keer organiseren wij een spectaculaire 2e
hands Boekenmarkt tijdens het eerste volle weekend van
november, dit jaar op 5, 6 en 7 november bij Biemans
Plantenkwekerij aan De Deel 70 te Gemert. Tevens een grote
verzameling lp’s, cd’s en dvd’s, maar ook complete puzzels.
Vorig jaar hadden we meer dan 70.000 boeken, gratis
beschikbaar gesteld door u, onze gulle gevers. Die boeken zijn
netjes verdeeld in 14 rubrieken waaronder romans,
geschiedenis, jeugd en hobby. Als u boeken of lp`s , dvd`s en
cd’s opruimt, denk dan aan ons. U kunt ze afgeven bij
J.Biemans, Groenendaal 4 te Gemert, tel 361968 .
Bij voorbaat dank voor uw boeken en hopelijk tot ziens bij
Biemans in het eerste weekend van november.
Openingstijden: vrijdag 5 nov. van 19.00 – 22.00 uur,
zaterdag 6 en zondag 7 nov. van 11.00 – 16.00 uur. De
boeken worden per kilo verkocht: op vrijdag € 3,-/kilo, op
zaterdag € 2,50/kilo en op zondag voor € 2, - / kilo. De entree
bedraagt € 2,--. Daarnaast hebben we ook een afdeling
geprijsde boeken waar u, zeer voordelig, bijzondere of
praktisch nieuwe boeken kunt kopen. Bij voorbaat dank voor
uw steun.
Het bestuur van Boekenmarkt-MOV wil garant staan voor de
veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van onze
boekenmarkt. Daarom zal bij de ingang van deze markt
worden gevraagd naar uw QR-code of een bewijs van
controle. Het gele boekje is ook geldig. Zorg voor een geldige
legitimatie.
Zie ook onze website: www.boekenmarktmov.nl
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Kerstviering 16 December 13.30 uur
We gaan toch een kerstviering houden want
het mag weer. We vieren het bij Dientje en de
inloop begint om 13.30 uur. De gezelligheid
brengen we zelf mee.
Programma: Opening voorzitter daarna
muziek door Peter Berkers uit Deurne.
We sluiten de middag af met een Brabantse koffietafel.
Kaartjes te koop op ons steunpunt Nazareth à 10 euro.
-------------------------------------------------------------------------

Bonte Middag voor leden kring KBO-Bakel
Ter compensatie van de dag voor
ouderen wordt op 26 november
een Bonte Middag georganiseerd.
Deze middag zal troubadour Tonny
Wijnands op zijn eigen manier
gaan verzorgen. Tevens wordt u
aangeboden: koffie met
bakkerscake, een consumptie en
een broodmaaltijd waarin een
worstenbroodje en handfruit na. Voor deze middag vragen we € 7,50 per
persoon als bijdrage, waarbij de afdelingskassen ook hun bijdrage leveren. Wij
hopen op een mooie opkomst en een gezellige middag. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij U om een bewijs van vaccinatie mee te nemen. (Mag
ook een papieren bewijs zijn). Deze middag is niet toegankelijk zonder kaartje.
De zaal gaat open om 13.30 uur (niet eerder).
Adres van de Bosparel is Nuijeneind 20 5761 RG Bakel. Er worden geen
gekochte kaartjes teruggenomen.
Kaartjes zijn verkrijgbaar tot uiterlijk vrijdag 19 november bij het Steunpunt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------10

SVG-reizen wil dit jaar op 14 dec.
weer starten met een leuk
dagtochtje!!
Gezelligheid omarmen!!!
Dagtocht Stamppottenin
Dagprogramma:
10.45 uur Bus staat gereed in Gemert bij de Eendracht.
11.00 uur Vertrek in luxe touringcar. Vanuit Gemert rijden we
richting de Betuwe. Nadat we in de omgeving van Heteren de
snelweg hebben verlaten, rijden we via een leuke route dwars
door de Betuwe richting Maurik. Onderweg zien we leuke
plaatsen zoals Zetten aan ons voorbijtrekken.
12.30 uur Verwachte aankomst in Maurik waar we bij
restaurant de Waterspiegel aan tafel zullen gaan voor een
heerlijke winterse Stamppottenmaaltijd - 3 soorten
stamppotten (zuurkool, boerenkool, hutspot) - Rookworst,
spek en jus. We hebben deze reis uitgebreid met een
gezellige middag, met livemuziek, van Arno Kolenbrander
(winnaar soundmixshow 1995) waarbij volop meegezongen
en gedanst kan worden.
13.45 uur Na de heerlijke maaltijd staat de touringcar weer
gereed om te beginnen aan de terugreis naar Gemert.
Uiteraard zullen we nog een klein stukje door de Betuwe
rijden alvorens we de snelweg weer op zullen draaien richting
Brabant.
15.15 / 15:30 uur Verwachte aankomst in Gemert.
- LET OP- een gezondheidsverklaring (vooraf bij de organisatie
aangegeven) en mondkapje zijn in december waarschijnlijk
nog verplicht.
Inschrijven tijdens openingsuren bij ‘t Steunpunt.
Hof van Nazareth 53 (Maximaal 50 personen).
Kosten 36 euro per persoon
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Meer bewegen voor ouderen
Corona heeft de activiteiten lange tijd stilgelegd.
Maar vanaf 1 september konden de activiteiten weer worden
gestart. Helaas was het onmogelijk om de gymnastiekgroepen
weer van start te laten gaan. Gymnastiekleidster Anthonique
is helaas gestopt met het verzorgen van deze lessen en het is
ons nog niet gelukt een vervangster voor haar te vinden. Zo
gauw dat is gelukt, zullen we de deelnemers daarover
informeren. Ook de fitness bij Fitland is m.i.v. 1 oktober weer
gestart. Niet met vijf, maar met drie groepen. Dit vanwege de
vele afhakers wegens de coronalockdown. Twee groepen op
de maandagochtend en een groep op de dinsdagochtend. De
yogagroepen zijn ook weer begonnen met hun lessen. Maar
door de lange lockdown zijn er nogal wat afvallers en is er dus
plaats voor nieuwe deelnemers.
Ben je geïnteresseerd om op maandagochtend deel te nemen
aan een yogales in De Eendracht of wil je meer informatie,
neem dan contact op met Rien van Oijen, tel. 0492 364178

Nieuwe leden:
De heer A. Römer en mevr. M. Römer-ter Lingen, Julianastraat
2-122. Mevr. H. de Jong-Geerts, Prins Bernhardlaan 31.
De heer M. Mager en mevr. P. Mager-van der Aa,
Indiëplantsoen 52. De heer A. Gloudemans en mevr. C.
Gloudemans-Herlings, Jacob Catsstraat 33.De heer A.
Beekmans en mevr. T. Beekmans-van den Elsen,Teutonenhof

†

8. Van de volgende leden nemen we helaas afscheid:
De heer A. Wiering, Julianastraat 52

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.
Voor de volgende editie van nov/dec. 2021 dient u kopij
in te leveren vóór uiterlijk dinsdag 16 november.
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