Woord van de voorzitter
Bij deze uitgave van het maandblaadje
blikken we terug op een bijzonder jaar.
Enkele maanden geleden waren we
hoopvol dat verschillende activiteiten
ongehinderd en zonder maatregelen
gewoon weer door zouden kunnen gaan.
Inmiddels is wel duidelijk dat dit een
beetje ijdele hoop is gebleken. Toch
wordt door de diverse vrijwilligers op vele fronten hard
gewerkt en ook met leuke activiteiten. In deze maanduitgave
dan ook volop aandacht voor zaken die op stapel staan of
hebben plaatsgevonden. Zo kunnen we terugkijken op een
geslaagde goede leuke kletsavond van de Laotbloeiers, welke
hun programma door de maatregelen ook weer om hebben
moeten gooien en pas op 14 januari een nieuwe vorst kunnen
verwelkomen en op 22 januari hun vorstenbal bij Dientje
kunnen houden. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden
activiteiten met Carnaval bezien. Er is een mooie
wandelexcursie met gids geweest waar we ook een goede
belangstelling kenden, verder een succesvolle eerste
inloopbijeenkomst in Nazareth op zondag, het dansen bij
Dientje iedere week op dinsdagmiddag en wellicht vanaf
januari in Nazareth als we nog wat extra handjes om te
helpen kunnen krijgen, de schilderscursussen welke in januari
van start gaan, de kienmiddagen welke in januari weer
starten maar nu op de donderdagmiddagen in Nazareth, en
de vele ontwikkelingen welke gevolgd worden op de
terreinen die verband houden met belangenbehartiging voor
de senioren. Een bezoekje aan de website en onze facebookpagina is zeker aan te raden evenals het volgen van het
laatste nieuws op de site van KBO- Brabant.
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Om de verspreiding van het bekende virus te voorkomen is
het belangrijk dat we de basisregels blijven volgen. Blijf
daarom de basisregels volgen. Ook als je al gevaccineerd
bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten ook na
vaccinatie. Verder wil ik nog even stilstaan bij het jaarlijkse
ritueel van blijven zitten of overstappen van uw
zorgverzekeraar. Je kunt tot 1 januari indien gewenst van
zorgverzekeraar veranderen. Je moet dan wel je oude
zorgverzekering voor 1 januari opzeggen. Een nieuwe kun je
tot 1 februari met terugwerkende kracht afsluiten.
Prijsverschil tussen de verschillende polissen kan ook in de
dienstverlening zitten.: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de
goedkopere polissen alles online moet, van vragen tot
declaraties. Terwijl je bij een duurdere polis misschien nog
alles op papier krijgt en er een goed bereikbare telefonische
klantenservice is. Je moet zelf bepalen hoe belangrijk je dat
vindt.” “Ook mensen die veel zorg gebruiken kunnen
overstappen en besparen”, “Het is dan wel zaak om goed te
kijken welke zorg je nodig hebt, wat er allemaal is verzekerd
en dat er contracten zijn met jouw eigen zorgverleners, zodat
de zorg die je wilt hebben ook wordt vergoed.” De collectieve
korting op de basisverzekering wordt per 2023 afgeschaft.
Tussen kunst en kitsch bij gelegenheid van het 70- jarig
bestaan van onze vereniging belooft een mooie happening te
worden in Nazareth, en vergeet vooral niet om je tijdig aan te
melden voor onze kerstviering met een apart tintje bij
Dientje. Hierbij geldt vol = vol. Al met al: Seniorenvereniging
KBO -Gemert is volop in beweging. Heb je een leuk idee en wil
je je inzetten voor onze vereniging welke inmiddels uit ruim
1200 leden bestaat, kom dan eens een kijkje nemen in ons
steunpunt Nazareth. Ik hoop dat met plezier dit
maandblaadje weer gelezen wordt,
Frans Francissen, voorzitter.
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* Elke zondag: inloop in de Nazareth
13.30-16.30 uur.
* De hele maand november en
december op elke dinsdag dansen bij
Dientje
* 26 november Bonte Middag in de
Bosparel, info Steunpunt
* 14 dec. Alzheimercafé
* 14 december Dagreis ‘Stampotten’ gaat helaas niet door.
* 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
* In planning maart 2022: gezellige Brabantse middag met
typische verhalen
* 28 mei 2022 Seniorenmiddag met muzikale klanken van
‘Melodie’
* 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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Bezorging Ons/Nieuwsbulletin
In het komend jaar (2022) zal het magazine Ons met het
Nieuwsbulletin tien keer per jaar verschijnen. Data : 24-01,
21-02, 28 -03, 25-04, 23-06, 22-08, 26-09, 24-10 en 21-11.
----------------------------------------------------------------------------------

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 dan naar de Website
communicatie@geldmaat.nl tel + 31882274114. Op korte
termijn kan in de vernieuwde automaten geld gestort en
opgenomen worden. Zij gaan de automaten bij de banken
vervangen.
---------------------------------------------------------------------------------

Boosterprikcampagne vanaf 6 december
Vanaf 6 december kunnen 80-plussers die mobiel genoeg zijn
om priklocaties te bereiken, een extra prik halen. De
uitnodigingen voor de extra prik vallen van oud naar jong in
de bus. Naar verwachting zijn 60-plussers vanaf januari aan
de beurt, aldus de Volkskrant. De overheid heeft nog geen
indicatie gegeven hoelang het duurt voordat alle 60-plussers
die de booster willen, een extra vaccinatie hebben. Naar
verwachting zal dat in elk geval enkele maanden duren.
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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 Nuenens Taxatiebedrijf Art
Dumay zullen op deze middag aanwezig zijn om uw
meegebrachte voorwerpen te taxeren.
Gezien het aantal aanmeldingen en in verband met de
corona-maatregelen zullen wij de inloop in tijdsblokken in
moeten delen.
* Groep 1: van 13.00-14.15 uur. Personen met de achternaam
van A t/m H.
* Groep 2: van 14.15-15.30 uur. Personen met de achternaam
van I t/m O.
* Groep 3: van 15.30-16.45 uur. Personen met de achternaam
van P t/m Z.
*Koffie en thee zijn deze middag gratis. U dient er rekening
mee te houden dat we de dan geldende corona-maatregelen
hanteren. Dit kan zijn mondkapje en/of toegangsbewijs.
Aanmelden kan nog tot en met 30 november bij het
Steunpunt aan het Hof van Nazareth 53 of telefonisch via
nummer 0402-347458.
Degenen die zich alsnog opgeven: meteen tijdsblok
doorgeven, zodat aantallen ongeveer gelijk blijven.
Voor de maandelijkse bezorging van het magazine ONS en
het Nieuwsbulletin vragen we nog bezorgers. Interesse?
Leuk werk bovendien bent u in beweging in de buitenlucht.
Aanmelden bij Het Steunpunt.
---------------------------------------------------------------------------------5

Kerstviering 16 December 13.30 uur
De kerstviering o.v.
staat dit jaar ook geheel
in het teken van ons 70jarig jubileum. Dat
betekent een extra luxe
koffietafel en sfeervolle
muziek door Peter Berkers uit Deurne.
We vieren het bij Dientje en de inloop
begint om 13.30 uur. De gezelligheid
brengen we zelf mee.
Programma: Opening voorzitter daarna
muziek.
We sluiten de middag af met een Brabantse koffietafel.
Kaartjes te koop op ons steunpunt Nazareth à 10 euro. Bij
onvoldoende belangstelling gaat de viering niet door.
----------------------------------------------------------------------------------

Herstart Quiltgroep
Na het sluiten van het huiskamercafé enkele jaren geleden is de
quiltgroep onderling bij ieder aan huis verdergegaan. Nu de refter
inmiddels klaar voor gebruik is, heeft de groep een herstart gemaakt in
ons ontmoetingscentrum. Elke vrijdag om de twee weken wordt van
13.30 – 16.00 uur gezellig in groepsverband de handvaardigheid
beoefend.
Nieuwsgierigen kunnen geheel vrijblijvend binnenlopen en een kijkje
nemen. De koffie en thee staan klaar. Er is nog volop plek voor nieuwe
creatievelingen.
Hebt u interesse, neem dan contact op met Lenie Winkelmolen,
tel.0657300324---------------------------------------------6

Elke zondag inloop in Nazareth van 13.30 – 16.30 uur

We zijn inmiddels gestart met onze inloop elke zondag van
13.30 uur tot 16 .30 uur in het ontmoetingscentrum van
Nazareth. De eerste opkomst (foto) was veelbelovend. Indien
de belangstelling nog groeit kan dit voor veel leden een
gezellige wekelijkse ontmoeting worden.
We zoeken nog mensen die ons mee kunnen helpen om de
boel draaiende te houden. Ook zijn we op zoek naar spellen
zoals een sjoelbak, mens erger je niet enz. Heb je die nog
staan en gebruik je ze niet meer bel mij dan. Denk met ons
mee. Met de Kerst in het voorruitzicht zijn kerstdecoraties
zoals een kunstboom zeer welkom. Het moet een gezellige
middag worden waar veel leden wekelijks naar uitkijken.
Info: Maria Verhagen 0625280392 of 0492 36325
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Dagtocht ‘Stampotten’
gaat niet door.
De geplande dagreis ‘Stampotten’
gaat in verband met de
coronacrisis helaas niet door.
Aanmelders die hiervoor betaald hebben, krijgen hun geld
teruggestort.

Kienen wordt hervat.
Onder voorbehoud gaan we starten met kienen. Vanaf 6
januari 2022 is het elke donderdagmiddag kienen, inloop is
om 1.30 uur. De leiding is in handen van Annemie v.d. Berg en
een aantal medewerksters.

Dansen
De dansmiddagen bij Dientje gaan voorlopig onder
voorbehoud op dinsdagmiddag door. In de toekomst kunnen
die ook in de refter van Nazareth plaatsvinden, maar
organisatorisch is dat nog niet op orde.
Eenmalige huurverlaging 2021
Huurders van Goed Wonen die een hoge huur betalen in
verhouding met hun inkomen krijgen dit jaar een eenmalige
verlaging per 1 mei 2021.
Meer info via : info@goedwonengemert.nl/ tel.0492 348888
Opbrengst Rabo Clubsupport voor onze vereniging was
ietwat teleurstellend: 262,61 euro.
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De groep ‘fietsers’ heeft op vrijdag 29 oktober het seizoen in
stijl afgesloten. Na een mooie tocht volgde traditioneel een
gezamenlijke koffietafel bij Van Zantvoort. Ondanks de
corona kan de organisatie wederom terugblikken op fraaie en
vooral gezellige fietstochten.

Ons bestuurslid Wim van Casteren werd tijdens de
huldigingen extra gefêteerd voor de enorme verdiensten voor
onze vereniging.
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Huldiging jubilarissen
Seniorenvereniging
Op 27 oktober vond in een
informele bijeenkomst de
huldiging plaats van jubilarissen
van 25 jaar Seniorenvereniging
KBO Gemert. Voorzitter Frans
Francissen opende de bijeenkomst met een woord van
welkom voor de aanwezige jubilarissen en aanwezige
bestuursleden in Ruyschenbergh te Gemert. Voordat de
huldiging plaatsvond, werd stilgestaan bij de jubilarissen die
wegens omstandigheden niet aanwezig konden zijn. De heer
Van de Ven die onlangs is overleden, de heer P.van Lankveld
wegens ziekte en wiens familie nog nader contact opneemt,
en mevr. Van de Laar-Jagers, eveneens wegens ziekte
verhinderd, bij wie de oorkonde en bloemen zijn thuis
gebracht. Vervolgens werden de jubilarissen gehuldigd met
voor ieder een apart woordje. De jubilarissen die niet
genoemd zijn en met een fraaie oorkonde en een mooie bos
bloemen werden verrast, waren mevr. Maas-van Berlo,
mevr.T.v.d.Vrande-Hoevenaars, dhr.A.Rooijmans , mevr.
A.Bosmans-v.d.Heuvel, dhr. J van Deursen en mevr. P.van
Casteren-Janssen. Er werd ook stilgestaan bij het jubileum
van dhr. W.van Casteren welke nog extra werd verrast met
een oorkonde en een zilveren speld voor zijn activiteiten voor
de vereniging. Zoals werd gememoreerd: een zeer
gewaardeerd ledenadministrateur en een steunpunt dat ook
de coördinatie voor de rijbewijskeuring verzorgt. Vicevoorzitter Koos Beenen spelde hem terecht de zilveren speld
op. Hierna werd in een gezellig samenzijn met een drankje en
een hapje de goed verzorgde bijeenkomst met dank aan de
vrijwilligers van Ruyschenberg afgesloten.
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Ingezonden: Wandelexcursie 10 november 2021
Het was om half elf verzamelen bij de Gerarduskerk.
De zon scheen, er stond geen wind en de temperatuur was
aangenaam, kortom: een stralende dag.
Met zeventien personen gingen we naar “de Heksenboom”
In St.Antonius.

Daar ontmoetten we onze gids Ronald van Puffelen.
Met heel veel kennis begeleidde hij ons door het bos.
Een prachtig open bos waar je doorheen kunt kijken.
Onze gids vertelde veel over de bomen, de plantjes, de
duinen en het stuifzand. Een kleine twee uur hebben we
rondgelopen en hij was nog lang niet uit verteld.
Na afloop zijn we met de mensen die dat wilden, gaan
lunchen In de “Heksenboom”.
Ronald van Puffelen bedankt voor al je
wetenswaardigheden. Het was een heel mooie dag. Een
leuk filmpje kunt u bekijken op de Website, Anneke
.
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Nieuwe leden:
Correctie nieuwe leden vorige edities
De heer M. van Hoek, Julianastraat 2-122
De heer A. Römer en mevrouw M. Römerter Lingen, Louis Couperusstraat 5, De heer
A. Beekmans en mevrouw T. Beekmans-van den Elsen,
Teutonenhof 8
* De heer A. van Eenbergen, den Elding 60
* De heer H. Snijders en mevrouw A. Snijders-Geurts,
Kruiseind 14
* De heer W. Verkampen en mevrouw L. Verkampen-van
Dommelen, Hof van Nazareth 27
*Mevrouw W. Ploegmakers-van den Akker, Haveltweg 28,
Handel
*De heer C. Baars en mevrouw Baars-Biemans,
Cortenbachstraat 18
*De heer C. Krijnen en G. Krijnen-Gloudemans, Schild 32
* De heer H. Gloudemans en mevrouw W. GloudemansVerbakel, Deken v.d. Heuvelstraat 10

† Overleden leden:
De heer P. van de Ven, Prinses Irenestraat 13, De heer H.
Otten, Ridderplein 23, De heer W. Snijders, Wijst 74,
de heer F. Wolfs, Leemrand 19,mevrouw I. van de Laar-Jagers,
Deel 39A.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.
Voor de volgende editie van 29 dec. 2021 dient u kopij
in te leveren vóór uiterlijk dinsdag 21 december.
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