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Woord van de voorzitter 
 
In deze uitgave ondanks de perikelen die 
ons al ruim twee jaar in de greep houden 
weer volop het nodige nieuws vanuit onze 
vereniging.  Nu het kabinet onlangs de 
nodige versoepelingen weer heeft 
aangekondigd, hopen we binnenkort toch 
echt de nodige activiteiten in Nazareth 
weer te kunnen gaan opstarten.  

 Een ding is in ieder geval al wel duidelijk: dat de activiteiten 
van de Laotbloeiers ook dit jaar met Carnaval niet doorgaan.  
Verder is in samenspraak met Houvast Gemert-Bakel en de 
KBO-afdelingen in de kring Gemert-Bakel gewerkt aan een 
document dat voorgelegd is aan alle politieke partijen in onze 
gemeente welke mee willen doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.  
 
Wil je een exemplaar van dit document, dan kun je dit 
opvragen bij ons steunpunt in Nazareth en kan het digitaal 
worden toegezonden. Immers, dat we steeds meer van ons 
als senioren moeten laten horen mag wel duidelijk zijn, als we 
ontwikkelingen zien als de ontkoppeling van de AOW waar de 
nieuwe regering in het coalitieakkoord gewag van maakt. We 
zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat want AOW 
loskoppelen is geen goede zaak en riekt naar discriminatie en 
al zeker 10 jaar geen pensioenindexatie is schandalig. 
“Het wordt tijd om ouderen goed te compenseren”, klinkt 
het. Ook ik vrees voor toenemende armoede onder ouderen. 
Denk maar eens aan de prijsstijgingen voor levensmiddelen 
en energie. En vergeet daarbij niet dat het grootste deel van 
onze senioren geen sociaal vangnet heeft om op terug te 
vallen. 
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 Kortom: geen verhoging van de pensioenen, het loskoppelen 
van minimumloon en AOW en ook nog eens dat nu blijkt dat 
ouderen er als enigen in koopkracht op achteruitgaan, zorgt 
ervoor dat in mijn ogen de maat vol is en dat het kabinet nu 
het vuur echt heeft aangestoken. Voeg daar ook nog eens aan 
toe dat als een van de oorzaken van de huidige wooncrisis 
genoemd wordt dat de ouderen te lang in een te groot huis 
blijven wonen en een nieuw slecht hoofdstuk in het boek 
‘ouderen zijn de schuldige’ is weer geschreven. Het thema 
van het nieuwe kabinet is ‘Omzien naar elkaar’ en laten we 
dat hopen want we zijn een goed land om oud te kunnen 
worden. Positief puntje wil ik ook aanstippen: de gemeente 
gaat werk maken van meer toegankelijke toiletten in onze 
gemeenten.   Natuurlijk ook aandacht voor een 100-jarig lid 
van de vereniging en wel mevr. Van de Ven-Slits uit Gemert 
en jammer dat de geplande activiteiten als Tussen Kunst en 
kitsch niet door zijn gegaan, maar op herhaling komen in 
2022. Dit geldt natuurlijk evenzeer voor wat betreft de 
kerstviering die werd geannuleerd.  Aandacht natuurlijk ook 
voor de Gemert Weet- quiz welke we willen gaan houden in 
Nazareth en de inloopmiddagen welke we vanaf februari 
weer willen gaan voortzetten. Al met al we zitten niet stil als 
vereniging en ik hoop dan ook op de inzet van velen om bij te 
dragen aan de behartiging van de belangen en het 
daadwerkelijk omzien naar elkaar. Veel leesplezier.   
  
Frans Francissen, voorzitter. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Leden attentie !! 
 
 Op 25 maart wordt uw jaarcontributie automatisch 
van uw bankrekening afgeschreven. Die bedraagt 26 
euro per persoon. Zorgt u voor voldoende saldo. 
Dank u, Wim Verhofstad, penningmeester. 
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Data onder voorbehoud!!!! 
 
 
* Elke zondag: inloop in de Nazareth 
13.30-16.30 uur. 
 
* In planning :  Gemert Weet voor 
senioren in Nazareth. 
* Kunst en Kitsch 

 
* 31 maart middag erfgoedlezing 
* 28 mei 2022 seniorenmiddag met muzikale klanken van  
   ‘Melodie’ 
* 15 dec. kerstviering 
* Info Alzheimercafé: Theo v.d. Horst 06 81575431 
                                       Geert Lemmer 06 14904137 
 

Toneelgroep De Mortel heeft helaas moeten besluiten dat het 

toneel niet meer door kan gaan dit seizoen. 

Wij hopen dat we in september weer kunnen starten en in 

januari 2023 de uitvoeringen in kunnen plannen. 

 
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan 
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging 
KBO- Gemert of Zorgcoöperatie Gemert. 
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*Website Stichting Nazareth: 
www.stichtingnazareth.nl 

 
Ingang Steunpunt:  Hof van 
Nazareth 53. 
 

 
Lieve mensen, 
 

Wij gaan onze zondagse 
inloop weer openen op 6 
februari! Van 13.30-16.30 
uur. 

Voor de buurthuizen zijn andere regels van toepassing met 
corona.  
 
Het  is ook mogelijk om een spelletje te doen zoals kaarten, 
sjoelen, bordspellen. 
De koffie en thee staan weer voor u klaar! 
Wel houden we natuurlijk een beetje rekening met elkaar en 
afstand zo ver als dat mogelijk is en gaan ervan uit dat u een 
vaccinatiebewijs hebt.  
Maria en Mary zijn uw gastvrouw-heer. 
 

Kienen,  
Op donderdagmiddag 3 februari om 14.00 uur gaat het 
beginnen! 
Vanaf 13.30 uur is de deur open. 

http://www.stichtingnazareth.nl/
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Gastvrouw Annemie zal jullie hartelijk ontvangen en zorgen 
voor koffie of thee.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
AOW 
 
Dit zijn de data van de uitbetalingen AOW in 2022: 24 jan,23 
febr,23 mrt, 21 april, 23 mei (incl. vakantiegeld), 23 juni, 21 
juli, 23 aug,  22 sept, 24 okt.,23 nov. En 22 december. 
 
Bedragen: getrouwd of samenwonend netto  838,55    € 
                                             alleenstaand               1226,60  €      

Gemert Weet voor senioren 
 
Op dit moment zijn wij in 
voorbereiding voor het 
organiseren van een Gemert-
Weet- Quiz speciaal voor 
senioren. De quiz bestaat uit 10 
verschillende onderdelen:  
Gimmers dialect, Gimmerse 
bijnamen, onderwijs, bekende 
Gemertenaren, horeca, historie, 
sport, seniorenvereniging, algemeen Gemert-Bakel en muziek.  
  
De vragen worden gepresenteerd met foto`s, en geluid in 
power point.  
Alle vragen zijn afkomstig uit publicaties over Gemert. 
Doelstelling is een gezellige middag in de refter van Nazareth 
die na de beantwoording van de vragen afgesloten wordt met 
een leuk stukje muziek.   
De quiz wordt op twee woensdagmiddagen gehouden op 
een nader te bepalen veilige datum.   
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Aanvang tekens 13.30 uur. We hanteren een maximaal aantal 
deelnemers, leden krijgen de voorkeur. 
Deelnemers betalen 5 € per persoon incl. onbeperkt koffie en 
thee over beide dagen. U kunt ook per stel inschrijven. 
Uiteraard zijn er leuke prijzen te verdienen en voor de 
winnaar(es) natuurlijk eeuwige roem.  
 
Aanmelden/ inschrijven tijdens de openingsuren op het 
Steunpunt. 

Is er niet voldoende belangstelling dan gaat de Quiz 
niet door. 

Bezoek Edah en Draaiorgelmuseum 

 
 
Ondanks alle coronaperikelen hebben wij het vernieuwde 
Edah en Draaiorgelmuseum bezocht. Voor mevrouw Bressers 
(95 jaar) was het heel leuk om de oude winkelinterieurs terug 
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te zien die voor haar heel goed herkenbaar waren omdat zij 
80 jaar geleden zelf achter de toonbank stond van de Edah- 
winkel in Gemert (zie foto) Hierna kwam het 
Draaiorgelmuseum aan de beurt. Na het nuttigen van een 
consumptie kregen wij uitleg over de aanwezige draaiorgels 
en de geschiedenis hiervan.  
Daarna mochten de aanwezigen zelf proberen om een klein 
draaiorgeltje te bespelen. Alle draaiorgels zijn volledig 
gerestaureerd. Deze muziek roept toch weer het 
danstentgevoel van vroeger op. Het was een fijn, geslaagd 

uitstapje. Mary Verhagen. 
Kermisfoto`s 
 
Voor het vervolgdeel van 
het boek ‘Naor de 
Gimmerse kermis’ kunt u 
tot en met februari nog 
foto`s insturen naar  

j.winkelmolenmolen1@kpnplanet.nl . 
Lukt dat niet,  dan is er een mogelijkheid om de foto`s in te 
laten scannen op het adres  Molenakkerstraat 94. Graag 
vooraf even bellen:  0610801095. 

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

mailto:j.winkelmolenmolen1@kpnplanet.nl
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Alzheimercafé, In deze onzekere tijden adviseert Alzheimer 
Nederland geen Alzheimercafé- bijeenkomsten in de 
avonduren te organiseren. Als bestuur van het AC Gemert-
Bakel-Laarbeek hadden wij al besloten om dit ook niet te 
doen. Wij hopen dat medio februari de omstandigheden 
zodanig zijn, dat we dan weer ons werk kunnen oppakken en 
betrokken en geïnteresseerde bezoekers een interessant, 
maar ook gezellig bezoek aan het Alzheimercafé kunnen 
aanbieden.  
Het Alzheimercafé is er dan weer iedere 2de dinsdag van de 
maand. Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, 
contact opnemen met: Theo van der Horst, tel. 06-81575431 
of Geert Lemmen, tel. 06-14904137. 
--------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 Quiltgroep 
 
 Nu de refter inmiddels klaar voor gebruik is, heeft de quiltgroep 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---------------------------------------------- 
 
Breien voor het goede doel 
 
Hallo, magnifieke mutsjesmakers. 
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Samen breien we Nederland nog een keer warm. 
In de afgelopen 15 jaar zijn er 1.197.676 mutsjes gemaakt, 
door creatievelingen zoals jij. En met groot succes, want in de 
afgelopen 14 edities hebben we 239.535 euro gedoneerd aan 
het Nationaal Ouderenfonds.  
Maar aan al het goede komt helaas een einde. De 
aankomende editie zal de vijftiend, maar ook de laatste 
Goedgemutste Breicampagne zijn. 
We hopen dat jullie, samen met ons, voor de laatste keer de 
draad willen oppakken.  Martin Gerrits 

Dit jaar geen carnaval bij de Laotbloeiers 
 
Carnavalsvereniging De 
Laotbloeiers heeft alle 
voorbereidingen voor het 
carnavalsfeest wegens de 
heersende pandemie gestaakt. 

 
De oorspronkelijke Kunst en Kitsch datum is voorlopig 
gepland tot midden zomer.!!! 
 
Boeiende erfgoedlezingen 
 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een middag met 
een lezing over Brabants erfgoed. De lezing wordt verzorgd 
door de Heusdense journalist Hans van den Eeden. De 
planning is 31 maart en de lezing duurt ongeveer 2x 45 
minuten. Met de huidige corona- toestanden is nog niets 
definitief vast te stellen. Maar bent u geïnteresseerd, dan 
kunt u zich alvast inschrijven. Er wordt een bijdrage verwacht, 
het bedrag is nog niet vastgesteld. In de volgende editie 
meer. 
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Een nieuw jaar. Een schone lei. Respect 
naar elkaar. Geen jij, maar wij. 
Maar samen voor elkaar. En vrijheid om te 
kiezen. 
Geen verdeeldheid is het mooiste gebaar. 

Zodat we elkaar niet uit het oog verliezen. 
 
Beste mensen, 
Vanuit de reiscommissie de allerbeste wensen voor het jaar 
2022. Een goede gezondheid en geluk voor dit jaar.  
Gezien de omstandigheden is het ook voor ons moeilijk een 
inschatting te maken of we een één- of meerdaagse reis 
kunnen inplannen. We blijven ons inzetten en kijken ernaar 
uit wanneer er voorzichtig een start gemaakt kan worden. De 
gezelligheid en samen zijn wordt door velen gemist. Maar ook 
door ons!! 

Blijf gezond en lieve groet. De reiscommissie: Joep, Marjo 
en Paul. 
 

Ingezonden brief :  
 
Wat gaat Rutte IV voor ons betekenen? 
 

 
Het nieuwe kabinet van 
VVD, D66, CDA en CU, 
gevormd door Rutte, Kaag, 
Hoekstra en Segers gaat ons 
geld kosten. De plannen (de 
beëindiging koppeling AOW 

en het minimumloon) van dit viertal voorspellen voor onze 
generatie financieel niet veel goeds. Wanneer dit door het 
parlement wordt geaccepteerd, betekent dat dat bij de 
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komende loonsverhogingen de AOW hetzelfde blijft. ‘s lands 
grootste vakbond FNV en oppositiepartijen noemen deze stap 
hardvochtig en schandalig. Als doekje voor het bloeden wordt 
de ouderenkorting verhoogd. Dat is je betaalde belasting die 
voor laagste inkomens niet teruggevraagd kan worden! Deze 
plannen zijn dus totaal verwerpelijk en met enorm gestegen 
energieprijzen onverteerbaar. Daarbij komt het al jaren 
geïndexeerd aanvullend pensioen waarmee men nagenoeg 
20% heeft ingeleverd. Voor politiek Den Haag tellen wij 
blijkbaar niet meer mee. Pensioenbobo’s en 
overheidspersoneel kunnen bogen op riante salarissen en 
dito bonussen. Ronduit schandalig! Vergeten wordt het 
vrijwilligerswerk dat door ouderen dagelijks wordt gedaan, 
wat de hoeksteen vormt van de samenleving! Maar ook 
werkend Nederland wordt straks aan de eindstreep 
geconfronteerd met deze zo langzamerhand verworden fooi 
van de overheid. Eén dag in vier jaar zijn we belangrijk voor 
‘Den Haag’. In het stemhokje. Overdenk de volgende keer 
deze boodschap!     Bernard Janssen 

 
RESULTATEN WOON/ZORG-ENQUÊTE 
 
In de maand september van het afgelopen jaar heeft de 
Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de KBO- Kring 
gemeente Gemert-Bakel een woon/zorg-enquête gehouden.                                                 
Ca. 2000 vragenlijsten zijn er onder de KBO- leden van de 
Kring Gemert-Bakel verspreid en nog eens ca.400 werden er 
afgegeven bij grotere wooneenheden in Gemert. In totaal zijn 
er 407 formulieren ingeleverd, wat neerkomt op een 
deelname van 17%, hetgeen een goed resultaat is. In Gemert 
werden 233 enquêtes ingeleverd. Het 
deelnemingspercentage lag hier op 16%.                                              
Van de ingeleverde enquêtes vanuit Gemert bleek ook, dat 
het aantal huurwoningen en woningen in eigendom gelijk 
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opgaat. Het merendeel is samenwonend (130), tegenover 
alleenwonend (101).    
Voor geschikter wonen (levensbestendig) gaven 91 
deelnemers aan dit wel te willen, tegenover 122 die hier geen 
voorkeur voor hadden. Er is ook behoefte aan kleinschalig 
wonen, eventueel met zorg. 93 deelnemers kiezen hiervoor, 
86 deelnemers hebben hier geen belangstelling voor en 54 
deelnemers gaven aan dit niet te weten. Verder is er 
belangstelling voor woonhofjes en kleinere koopwoningen. 
De resultaten van deze enquête zijn ook verzonden naar de 
gemeente, Goed Wonen, Zorginstellingen en 
Projectontwikkelaars. De gemeente wordt verzocht om als 
kartrekker aan de slag te gaan om samen met de genoemde 
instanties en KBO- Kring gemeente Gemert-Bakel de behoefte 
aan seniorenwoningen in combinatie met zorg en begeleiding 
te bepalen. Hierover afspraken te maken en daar vervolgens 
ook concrete acties aan te verbinden ter realisatie.  
 

 
Nieuwe leden: 
*Mevr. J. Verhappen-van den Boom,  
   Pandelaar 29. 
*De heer en mevr. G. van den Eijnde -     
   Goossens, Molenstraat 24. 
*Mevrouw M. van Veldhoven-Jansen, De Kieboom 11. 
*De heer M. Snijders, dr Schaepmanstraat 14. 
*De heer en mevr. T. van der Asdonk-van Hoof, De Bloemerd  
   35. 
*De heer P. Willebrands, Maria Aertshof 9. 
*De heer P. van Berlo, Jacob Catsstraat, 8. 
*De heer en mevr. F. van Dijk-van der Aalst, Wijnboomlaan  
   14. 
*De heer B. van Eert, Pandelaar 53. 
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† Overleden leden: 

 de heer J. Sterken, Aldenbiezenstraat 7d,  
mevrouw A. van Hoof-Jagers, Prinses Irenestraat 47,  
mevrouw M. van Asseldonk-Rooyakkers, Nieuwveld 54,  
de heer P. van den Heuvel, Hove Vogelsanck 1,  
mevrouw H. Vereijken-Beekmans, Oudestraat 36,  
de heer L. van Schijndel, Julianastraat 60,  
mevrouw M. Biemans-Manders, Pandelaar 18, 
 de heer B. van Hoof, Berglarenstraat 2, 
de heer A. van der Kruijssen, Prinzenstraat 35, 
de heer J. de Voogd, Prior Jacobsstraat 6. 
 
 

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 

 
Voor de volgende editie van februari 
2022 dient u kopij in te leveren vóór 
uiterlijk dinsdag 15 februari 2022. 


