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Woord van de voorzitter 
 
In dit voorwoord aandacht voor een 
onlangs gepresenteerd rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid (WRR) over de 
houdbaarheid van de zorg. 
 Om kwaliteit en toegankelijkheid te 
kunnen borgen dient de zorg in 
financieel, personeel en in 
maatschappelijk opzicht houdbaar te 
zijn. Deze drie dimensies van 
houdbaarheid staan echter steeds 

meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de 
opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het 
aantal chronisch zieken. 
 
De WRR komt tot de conclusie dat we beter moeten gaan 
kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen en komt tot 
twaalf aanbevelingen, zoals: zet in op preventie en bereid de 
samenleving voor op de schaarste in de zorg.  Een oplossing is 
dat ouderen elkaar gaan helpen in gemeenschappelijke 
woonprojecten, voorzorgcirkels, burennetwerken en 
‘naoberschap’. Er vindt in Brabant een verdere ontwikkeling 
van zorgcoöperaties en intensivering van lokale 
samenwerking plaats. 
 Het gaat hierbij om het vastleggen van een aantal afspraken 
om onderling steun en hulp aan elkaar te verlenen, ‘voor het 
geval dat’. Je kunt hierbij denken aan dagelijkse dingen zoals 
boodschappen doen voor een ander, maar ook aan plotseling 
optredende (ernstige) fysieke ongemakken die tot gevolg 
hebben dat je bepaalde dingen niet meer kunt .  
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Het doel is dat oudere mensen in de vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen, ook als zij intensievere zorg nodig 
hebben. Een vangnet is noodzakelijk.  
KBO-Brabant zette het dreigende systeeminfarct in de zorg in 
februari 2019 al op de kaart. Verder natuurlijk even ingaan op 
de maatregelen met Prinsjesdag en de vooruitzichten voor 
2022.  
 Hoewel het ministerie van Sociale Zaken uitgaat van 
gemiddeld 0,4 procent verhoging van de pensioenen - 
indexatie - blijft daar voor oudere gepensioneerde stellen 
niets van over. Als zij samen een pensioen van 10 duizend 
euro hebben, gaan ze er 0,1 procent op achteruit. Het 
ministerie verwacht dat de pensioenen in de grote fondsen 
voor ambtenaren, de zorg en de metaal niet verhoogd 
worden, maar wel in de bouw en in een reeks 
ondernemingsfondsen. Nog steeds bungelen 
gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. 
 
 Al jaren leveren ze aan koopkracht in en ook volgend jaar zit 
er geen verbetering in. “De tendens over langere tijd is 
duidelijk: er is een groot verschil in koopkrachtontwikkeling 
tussen werkenden en niet-werkenden. Sinds 2012 zijn 
werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit- gegaan, 
gepensioneerden staan ruim 1% in de min.” 
 
Verder in deze uitgave kunt u lezen dat stap voor stap weer 
activiteiten georganiseerd worden. Ook het dansen is weer 
opgestart. 
Lid worden van een actieve seniorenvereniging en tevens lid 
van de zorgcoöperatie Gemert levert u de nodige voordelen 
op. Informeer bij het steunpunt.  
Veel plezier met deze uitgave.  
 

Frans Francissen, voorzitter.  
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Dansen op dinsdagmiddag is 
voorlopig van start gegaan bij Dientje 
 
* 12 okt. Alzheimercafé 
* 17 oktober presentatie 
kermisfotokijkboek met muzikaal 
optreden en power-point in `t 
Ridderhof, gratis entree. Inloop vanaf 
13.30 uur. 

* 10 t/m 14 november Sound of Music in Parktheater 
Eindhoven. Deze trip gaat wegens gebrek aan belangstelling 
niet door!!!!! 
 
* 9 november  Alzheimercafé 
* 10 november  Wandel excursie, aanmelden bij het 
Steunpunt. 
*12 november  ‘Effe Lachen” met de Laatbloeiers, zaal `t  
Ridderhof. 
* 24 november  bezoek EDAH-en orgelmuseum in Helmond, 
aanmelden Steunpunt   8,00 euro p.p. 
* 14 dec. Alzheimercafé  
* 19 dec. Kunst en Kitsch in zaal Nazareth. 
 
* Info Alzheimercafé:  Theo v.d. Horst 06 81575431 
                                         Geert Leemen 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. 
 

Ingang Steunpunt:  Hof van Nazareth 
53. T.o cafetaria La Gondola 
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Breifabriek Marcienne Duitsland 
 
Lieve mensen, ik heb contact gehad met de breifabriek en 
helaas: vanwege coronaregels kunnen ze dit jaar nog geen 
modeshows geven. Zo gauw als het mogelijk is nemen ze 
contact met de Seniorenvereniging KBO- Gemert op.  
 
Ook het Kienen kan vanwege coronaregels nog niet starten. 
Bij de Ruijschenbergh telt nog steeds dat organisaties van 
buiten daar niets mogen regelen. Het zal in het Gemerts 
Nieuwsblad of het komend Nieuwsbulletin bekend worden 
gemaakt wanneer er gestart kan worden.  
Groet, Maria Verhagen 
 

Dag voor ouderen op 1 oktober Deze dag op 1 oktober 
gaat wegens organisatieproblemen helaas niet door. Achter 
de schermen wordt wel hard gewerkt om een nieuwe datum 
in november te plannen. 
----------------------------------------- 

Uit eten met senioren. 
 
Lang niks gehoord van die 
twee, het uiteten staat op een 
wel heel laag pitje. Maar wat 
wil je, overal om ons heen zie 
je dat mensen het niet winnen van het corona monster. En 
omdat wij tot de groep horen die het meest kwetsbaar zijn, 
hebben Toos en ik besloten om het  
uit eten maar even voor ons uit te schuiven en pas volgend 
jaar de draad weer op te pakken. 
 
Maak er thuis een zo fijn mogelijke tijd van met familie of 
kennissen. Dan doen wij dat ook. Tot volgend jaar, 
 groetjes van Toos en Ad.  
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Bezoek Orgel- en 
EDAH- Museum 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 20 
            Binnen Parallelweg 2 
            5701 PH 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 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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JUBILEUMACTIVITEITEN 70-JARIG BESTAAN  

 
De fietstocht op 29 augustus werd gedeeltelijk 
gedwarsboomd door regen. Toch klommen veertig 
deelnemers op hun fiets. Die werden verdeeld in vier 
groepen. De organisatie had een fraaie route uitgestippeld 
rondom de Stippelberg en d `n Heikop. Halverwege de koers 
konden liefhebbers genieten van een bakje koffie bij de 
Natuurpoort op landgoed Nederheide.  Alles verliep 
gemoedelijk en zonder incidenten. De middag werd 
afgesloten met een koffietafel bij Dientje waar bijna 60 leden 
aan deelnamen.------------------------------------------------------- 
 

Uitslag van de quiz bij de fietstocht 
 
Er was niemand die alles goed had. De besten hadden 3 
vragen goed. Daarvan hebben we er twee blindelings 
uitgekozen. 
              *  Mevrouw F. v.d. Weijer (Den Elding 125) 
               * Mevrouw P. Snijders  (Vondellaan 24) 
Winnaars  krijgen een VVV-bon ter waarde van € 15,00. 
Aanmelden attentie i.v.m. 70- jarig jubileum kan nog  tot 1 
oktober 2021. 



7 

 

Tussen “Kunst en Kitsch” 
 
Dit evenement zal plaatsvinden onder voorbehoud op zondag 
19 december van 13.00 tot 17.00uur in de benedenruimte 
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.  
Verder zal er in deze ruimte deze middag een permanente 
fotopresentatie plaatsvinden uit het archief van de 
Seniorenvereniging. Meer informatie over dit evenement, 
zoals het aanmelden hiervoor, vindt u in de komende 
nieuwsbulletins. Aanmelden voor 1 oktober 

 

Presentatie 
Kermisfotoboek 
Op zondag 17 oktober wordt 
tijdens een oer- Gìmmerse middag 
vol nostalgie het Kermisfotoboek 
gepresenteerd. 
Tijdens de middag: doorlopend 
muziek, een PowerPoint -

presentatie en een gastoptreden van de Gemertse 
sixtiesband The locomotions. De boekjes worden dan ook 
voor 14,95 euro te koop aangeboden, daags daarna liggen ze 
in de verkooprekken bij Bruna Wijn-Cigo en de VVV- vestiging 
aan `t Ridderplein. Hebt u reeds een boek besteld en betaald, 
dan kunt u dat die middag afhalen. In het boek krijgt u op 450 
foto`s een beeld van wie er in de jaren veertig tot tachtig van 
de vorige eeuw de Gemertse kermis bezochten. Entree vrij. 
vrije inloop vanaf 13.30 uur. Wel rekening houden met een 
coronapas of –testbewijs. 
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“HEM ACHTERNA”, EEN FRAAI PASSIESPEL 
 
Op zondag 22 augustus jl. vertrok vanuit de gemeente 
Gemert-Bakel een bijna volle bus met KBO-leden richting 
Tegelen.  
In de periode van 3 juli t/m 5 september 2021 waren dit keer 
in het openluchttheater in Tegelen de Passiespelen gepland. 
Het ging dit jaar dus wel door, zij het coronaproof. In plaats 
van de 2250 zitplaatsen mochten er per voorstelling maar 750 
personen gaan plaatsnemen, vandaar dat er dan ook per dag 
twee voorstellingen waren. 
 
Circa 16.30 uur mocht onze groep van KBO-leden het park 
inlopen om na een check van ons entree- bewijs langs een 
kraam te lopen, waar iedereen een tasje kreeg aangeboden 
met diverse folders en waarbij we tevens een Limburgs 
vlaaitje kregen met een flesje gekoeld water.  
 
Om 17.00 uur begon de voorstelling, maar we moesten in het 
begin wel even wennen aan het spel “Hem achterna”, om 
vanuit het traditionele spel naar het heden te doen 
transformeren. Men begon dit aangepaste spel met Jezus die 
na de kruisiging en liggend op een baar naar zijn graf werd 
gedragen, waar de grafsteen werd verschoven om hem in het 
graf te leggen en vanaf die plek werd er getracht om het 
hedendaagse spel toch in de trant van de passiespelen te 
kunnen opvoeren. De terugreis werd via een toeristische 
route voltooid. 
 
Dank aan de activiteitencommissie van de KBO- Kring 
Gemert-Bakel en met name Piet van Ansem, die  
deze “langdurige” klus weer tot een goed einde heeft 
gebracht. 
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Interessante wandelexcursie 
 
Bij voldoende belangstelling (min. 
12-15 personen) gaan we op 
woensdag 10 november een 
wandelexcursie in de Staatsbossen 
bij St. Anthonis organiseren.  
 
Het middagvullend programma 
begint om 11.00 uur. Tijdens een 
wandeling van circa 1,5 uur krijgt u 
onderweg uitgebreide uitleg van 
een ervaren gids over de flora en 
fauna en de geschiedenis van het bos. 
 
Verzamel- en vertrekplaats is het parkeerterrein van 
horecagelegenheid De Heksenboom, Bosweg 10 in St. 
Anthonis. 
 
Met uitzondering van een kleine bijdrage voor 
Staatsbosbeheer zijn er verder geen kosten aan verbonden.  
Voor een drankje of hapje kunt u op eigenkosten terecht in 
het restaurant van De Heksenboom. 
 
Vervoer op eigen gelegenheid. 
Aanmelden vóór 1 november bij het Steunpunt. Degenen die 
nog passagiers mee kunnen nemen: fijn als u dit aangeeft. 
 
Voor natuurliefhebbers een absolute aanrader. In november 
maken de herfstkleuren het extra aantrekkelijk, bovendien 
komt u op paden waar bijna nooit gewandeld wordt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------
- 
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Zorgen doe je samen!  
Ben jij in 2021 mantelzorger of ben je dat geweest? Dank je !! 
De gemeente waardeert je inzet en biedt je daarom een 
presentje aan om de waardering vorm te geven. Als 
mantelzorger kun je een HARTJE GEMERT- bon van 60 euro 
aanvragen. Voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar is er een 
bioscoopbon van 25 euro. De mantelzorgwaardering is er 
voor:  
* Mantelzorgers die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 
maanden achter elkaar in 2021 zorg verleenden voor een 
zorgvrager; 
* Mensen die geen professionele hulpverlener zijn; 
*Mantelzorgers van zorgvragers die in Gemert-Bakel wonen. 
Per zorgvrager verstrekken wij één Hartje Gemert- bon. 
Aanvraagformulieren bij de balie van het Steunpunt. 
---------------------------------------------------------------------------------‘ 

Bent u diegene die wij zoeken???? 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met een gezellige 
groep mensen werkzaamheden verrichten in en rond de 
kerken en op de kerkhoven in Gemert. 
Wat houdt dit in? 

✓ Geen zware werkzaamheden: samen harken en 
schoffelen als het niet regent. 

✓ Bij het voormalige kerkhof “Gerardus” op 
dinsdagochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur. 

✓ Bij het kerkhof St.-Jan op woensdagochtend van 
8.00 uur tot 12.00 uur. 

✓ Halverwege de ochtend wordt er gezellig koffie 
gedronken. 

✓  
 Info: koster@heiligewillibrordus.nl  of telefonisch 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur:  telefoonnummer: 361215. 
 

mailto:koster@heiligewillibrordus.nl
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Jaarlijks steunt de Rabobank verenigingen en stichtingen. 
Ook dit jaar mogen leden van Rabobank Peel Noord hun stem 
uitbrengen voor hun favoriete vereniging. U kunt stemmen 
van 4 tot en met 25 oktober. Leden van de Rabobank krijgen 
automatisch bericht hoe en wanneer zij hun stem kunnen 
uitbrengen. Hebt u moeite daarmee, op het Steunpunt kunt u 
desgewenst geholpen worden. Door uw stem uit te brengen 
op onze vereniging geeft u ons een financiële ondersteuning. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nieuwe leden: De heer H. Mulder, mevr. M. Mulder-Verbakel, 
Drossard Meyerstraat 19, De heer M. van Hoek, Julianastraat.  
 
Overleden leden: 
* De heer L. Pennings, Antoon Coolenstraat 52, 
*Mevr. G. Horik-van den Elzen, Drossard de la Courtstr  
*Mevr. van A. Dijk-Snijders, Pr. Irenestraat 80 
*De heer C. Vereijken, Oudestraat  
*De heer M. van den Bungelaar, Drossard Meijerstraat 
*De heer H. van Rooij, Hezelaar  
*Mevr. A. Rooijackers-Bronstein, Mariënburg 5.  
 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 

Voor de volgende editie van okt/nov. 2021 dient u kopij 
in te leveren vóór uiterlijk dinsdag 19 oktober. 


