Woord van de voorzitter
In dit woordje vooraf wil ik alle leden
in ieder geval oproepen om op
14,15,16 maart 2022 je stem uit te
brengen bij de
gemeenteraadsverkiezingen voor de
gemeente Gemert-Bakel. Uiteraard is
het altijd belangrijk om het
verkiezingsprogramma van de
verschillende politieke partijen te
kennen. In Gemert-Bakel doen dan ook 7 partijen mee aan de
lokale verkiezingen. Natuurlijk geef i k u geen stemadvies,
omdat ik ervan uitga dat u wijs genoeg bent om zelf uw keuze
te maken. De KBO-afdelingen in Gemert-Bakel hebben in een
gezamenlijk document (ZIE ELDERS IN DEZE UITGAVE)
aandacht gevraagd voor de problemen die spelen op lokaal
niveau. Lees, kijk en vergelijk en breng in ieder geval je stem
uit!
Nu het erop begint te lijken dat de coronamaatregelen op
hun retour zijn en de nodige activiteiten weer mogelijk zijn,
spreek ik de hoop uit dat met enthousiasme hieraan invulling
wordt gegeven. Bekend is dat de yoga- en quiltgroep in ons
steunpunt Nazareth al actief is evenals de mogelijkheid van
kienbijeenkomsten op de donderdagmiddag. Ook de
schilderlessen op vrijdagmiddag zijn gestart en daarnaast:
dansen is en blijft een plezier op de dinsdagmiddagen, wel bij
Dientje, een vertrouwd adres in Gemert. Vergeet verder
natuurlijk ook de overige activiteiten niet als kaarten,
alleenstaandenbijeenkomst, ziekenbezoek. Ook de
inloopmiddagen op de zondag voor ontmoeting in Nazareth is
een welkome aanvulling in hetgeen georganiseerd wordt.
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Verder hebben we begrepen dat de minister voor
armoedebestrijding wil dat verschillende instanties
persoonsgegevens kunnen delen om mensen te helpen die
onder het bestaansminimum leven. Hiermee wordt gedoeld
op de groep die een onvolledige AOW ontvangt. Veel mensen
hebben immers recht op een toelage, de zogeheten
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) mogelijk
zelfs een derde, maar maakt daar tot nu toe geen gebruik
van, vermoedelijk omdat men niet weet dat deze regeling
bestaat. Verder moet mij van het hart dat hoe langer hoe
meer de idee bestaat dat de overheid strooit met miljarden,
overal geld voor: voor bedrijven in lockdown, voor klimaat,
voor stikstof, onderwijs, voor gedupeerden in Groningen en
van de toeslagenaffaire en de vermogenstaks. Dan is het zuur
te ervaren dat er voor de AOW blijkbaar geen extra budget
beschikbaar is .
Maart en april zijn ook weer de maanden waarin de
belastingformulieren ingevuld dienen te worden. Wilt u
daarbij hulp, dan kunt u dit melden bij het steunpunt van
onze vereniging. Aan een voorwoord wil ik toch een gedachte
meegeven waar het gaat om de AOW. Het kabinet wees altijd
op de geïndexeerde AOW, maar die quasi-zekerheid
verdwijnt. Volgens diverse doorrekeningen van het Centraal
Planbureau zullen ouderen in de komende jaren
koopkrachtverlies lijden, na twaalf jaar achteruitgang. De
beloften van de partijen die het pensioenakkoord van juli
2019 tekenden, een koopkrachttig pensioen, worden al acht
jaar lang niet waargemaakt. Het laatste vertrouwen smelt
daarmee weg.
Veel plezier met het lezen van deze uitgave en vergeet vooral
niet je stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Frans Francissen, voorzitter
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Data onder voorbehoud!!!!
* Elke zondag: inloop in de Nazareth,
13.30-16.30 uur.
* 2 maart bijeenkomst fietsliefhebbers
in Nazareth, inloop 14.15 uur
* 31 maart middag erfgoedlezing in
Nazareth, opgave Steunpunt.
* 8 april gezellige avond met muziek in Nazareth, toegang
gratis. Inloop 19.30 uur
* In planning Gemert Weet voor senioren in Nazareth.
Opgave: Steunpunt
* 20 april wandelexcursie Grote Slink, opgave Steunpunt.
* 12 mei algemene ledenvergadering, inloop 13.30 uur.
* 28 mei 2022 seniorenmiddag met muzikale klanken van
‘Melodie’
* 15 dec. kerstviering
* 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 KBOGemert of Zorgcoöperatie Gemert.

*Website Stichting Nazareth:
www.stichtingnazareth.nl
Ingang Steunpunt: Binderseind
Hof van Nazareth 53.
3

Gemert Weet voor senioren
Op een nader te bepalen datum in
het najaar organiseren we in
Nazareth een kwis voor senioren
in twee delen. De kwis bestaat uit
10 verschillende onderdelen:
Gimmers dialect, Gimmerse
bijnamen, bekende
Gemertenaren, horeca, historie,
sport, seniorenvereniging, foto`van de Gemertse rotondes,
algemeen Gemert-Bakel en muziek.
De vragen worden gepresenteerd met foto`s, en geluid in
powerpoint. Alle vragen zijn afkomstig uit publicaties over
Gemert. Doelstelling is een gezellige middag in de refter van
Nazareth, middag die na de beantwoording van de vragen
afgesloten wordt met een leuk stukje muziek.
De kwis wordt in de refter of kapel van Nazareth gehouden.
Uitslag later op een nader te bepalen datum.
Aanvang telkens 13.30 uur. We hanteren een maximaal
aantal deelnemers, leden krijgen de voorkeur.
Deelnemers betalen bij aanmelding 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 winna(a)r(es) natuurlijk eeuwige roem.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich alvast
bij het Steunpunt opgeven. We krijgen dan een
inzicht van de belangstelling.
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Senioren Expo in mei
Zoals eerder aangekondigd, is de jaarlijkse Senioren Expo in
Veldhoven verplaatst van januari naar mei: van dinsdag 10 tot
en met zondag 15 mei 2022. De verstrekte toegangsbewijzen,
met name bedoeld voor de bezorgers van de Ons, blijven
gewoon geldig.
-----------------------------------------------------------------------

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 min.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich inschrijven. Toegang
gratis. Ook hier geldt: bij onvoldoende interesse gaat de
lezing niet door.

Zondag inloop ook tijdens het
carnaval!!
Even gezellig bijkletsen en de week
doornemen. Dan is de inloop in
Nazareth op zondag vanaf 13.30 uur
van harte aan te bevelen. In een ongedwongen sfeer kunt u
contacten leggen met andere leden. Ook carnavalszondag
staat de deur open. De koffie en thee is voor leden gratis. Fris
en alcoholische dranken tegen gereduceerde prijzen.
Maria en Mary heten u welkom.
5

Alzheimercafé Gemert-Bakel en Laarbeek weer van start
Vanaf dinsdag 8 februari staat de deur van het Alzheimercafé
weer wagenwijd open en nodigen zij mensen met dementie,
hun naasten, vrijwilligers en belangstellenden van harte uit
voor een ontmoeting in Cultuurhuis De Eendracht,
St.Annastraat 60 in Gemert.
Vanaf 19.00 uur wordt u ontvangen met een gratis kopje
koffie en om 19.30 uur start het programma met elke maand
een nieuw onderwerp. Natuurlijk worden de geldende
coronamaatregelen in acht genomen.
Het Alzheimercafé is er iedere 2de dinsdag van elke maand en
de zaal is open van 19.00 tot 21.30 uur. Noteer alvast de
volgende data in uw agenda: 08-03. 12-04. 10-05. en 1406. Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met:
Theo van der Horst, tel. 06-81575431 of Nancy Laurensse, tel.
06-34165118.
----------------------------------------------------------------------------------

Kienen, Op
donderdag 3
februari zijn
de
kienmiddagen
weer van start
gegaan.
De eerste opkomsten zijn redelijk. Deelnemers ondervonden
nog wel wat last van de werkzaamheden rondom Nazareth,
maar die zijn op korte termijn opgelost. Dus de kienmiddagen
kunnen een succes worden. Geïnteresseerd? Loop eens
binnen!!
6

Anna v.d. Ven-Smits 100 jaar
Met gepaste trots
toont Anna v.d. VenSmits een foto van het
bankje dat vanwege
Anna`s 100ste
verjaardag naar haar
is vernoemd.
Op 26 januari heeft zij
de bijzondere mijlpaal
van 100 jaar bereikt.
Anna is vanaf 1990 lid
van onze vereniging
en woont nog geheel
zelfstandig op d`n
Elding.
Het geboortehuis van Anna stond in Boekel waar haar ouders
een café runden. Daar leerde ze Nol v.d. Ven kennen. Net na
de oorlog zijn ze getrouwd. Via Eindhoven is het stel
uiteindelijk aan de Komweg in Gemert terechtgekomen. Nol
verdiende als postbode de kost. Samen kregen ze vijf
kinderen, dertien kleinkinderen en negen
achterkleinkinderen.
Een jaar voor de eeuwwisseling verhuisde ze n aar d`n Elding .
Tot aan vandaag de dag heeft ze het daar nog steeds erg goed
naar d`r zin. Dagelijks krijgt ze wel bezoek van een van de
kinderen. Als vrijwilligster heeft Anna zich tot haar tachtigste
in zorgboog Ruijschenbergh verdienstelijk gemaakt.
Anna een dikke proficiat, namens alle leden !!!!!!!!!!!
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Uitnodiging voor alle fietsliefhebbers

Eindelijk kunnen we ons weer gaan voorbereiden op het
komende fietsseizoen. Zoals altijd wordt het weer een
periode met veel fietsplezier, mooie tochten en leuke
terrassen. Als het weer het toelaat, willen we op vrijdag 8
april weer starten met onze eerste fietstocht. Maar voor het
zover is, willen we iedereen uitnodigen om samen met de
werkgroep de activiteiten in het nieuwe seizoen, het
programma en eventuele nieuwe ideeën te bespreken.
Jullie zijn daarom van harte welkom op:
woensdag 2 maart om 14.30 uur (inloop vanaf 14.15) in onze
nieuwe ruimte in Hof van Nazareth 53 Gemert.
Tijdens deze middag bespreken we de ideeën van de
werkgroep en van de deelnemers, we vragen je daarom op 2
maart aanwezig te zijn om samen weer een mooi fietsseizoen
voor te bereiden.
Wij wensen iedereen voor het komende seizoen een goede
gezondheid en veel fietsplezier in een stralend zonnetje. Tot 2
maart !! De werkgroep: Joke, Maria, Lou en Peter.
8

Muzikale avond met optreden van Peter Berkers !
Deze avond wordt gehouden in de Refter
van ons steunpunt Nazareth op vrijdag 8
april om 20.00.uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Na alle coronaperikelen en afzeggingen
willen wij jullie uitnodigen om even heerlijk
te ontspannen en elkaar weer eens op een leuke manier te
ontmoeten in onze eigen ruimte.
Wij hebben plaats voor 70 personen en daarom vragen wij
jullie dan ook om je op te geven op het steunpunt aan Hof
van Nazareth 53 te Gemert.
Vanaf 19.30 uur is de Refter open, de muziek start om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur.
22.30 uur is het tijd om naar huis te gaan. De koffie/thee en
een consumptie zijn gratis en dus voor rekening van de
seniorenvereniging KBO-Gemert. Meer consumpties worden
uiteraard in rekening gebracht.
Het bestuur hoopt dat vele personen de weg weten te vinden
op deze avond naar Nazareth en vol =vol . Toegang gratis.
----------------------------------------------------------------

Contributie retour
Kbo-leden die een aanvullende
zorgverzekering van VGZ hebben,
krijgen naast de collectieve kortingen
ook hun contributie over het jaar 2022 retour. U dient dan via
de website www.kbo-brant.nl/contributie-retour een
formulier in te vullen. U ontvangt vervolgens per mail een
bevestiging van het lidmaatschap dat u bij VGZ kunt
declareren tot een maximumbedrag van €25 per verzekerde.
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Wandelexcursie
Op woensdag 20 april
organiseren we weer een
wandelexcursie met gids
Ronald naar het
natuurgebied Groote
Slink nabij Bronlaak.

De Groote Slink is een
Landgoed in Engelse stijl,
landschappelijk en
cultuurhistorisch zeer interessant. U maakt kennis met
de Slinkvijver in verbinding met een ijskelder, een origineel
prieel uit 1925, een oude justitieplaats, prachtige lanen, grote
dassenburcht en het Defensiekanaal (1939). De wandeling
duurt circa anderhalf tot twee uur.
Bij het Steunpunt kunt u zich inschrijven.
Aantal deelnemers per groep is maximaal 15. Bij meerdere
aanmeldingen worden de groepen gesplitst.
Deelnemers betalen bij aanmelding een bijdrage van € 1 .
Bij opgave vermelden of u met eigen vervoer gaat of dat u
met iemand wilt meerijden. Bij voldoende belangstelling is er
na de wandeling een lunch voor eigen rekening bij
horecagelegenheid De Brabander in Elsendorp. Vooraf
aangeven.
We verzamelen ons op het Gerardusplein om 10.30 - 10.45
uur.
-------------------------------------------------------------------------10

Gemeenteraadsverkiezingen
Vanuit de KBO-Kring Gemert-Bakel is samen met Houvast
(gehandicaptenvereniging) een document opgesteld voor de
kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezing in Gemert-Bakel
in maart 2022. Zij richten zich met een brief aan deze
kandidaten.
Citaat: ‘Het zou goed zijn wanneer de gemeente GemertBakel, samen met de andere Peelgemeenten, participeert in
de landelijke discussie over de zorg van de toekomst en de rol
die de gemeenten, al dan niet in regionaal verband, willen
spelen.’
KBO en Houvast vragen aandacht voor een goed en integraal
ouderen- en gehandicaptenbeleid. Zij geven zes thema’s aan,
die ze graag in de lokale zorgvisie terug zouden willen zien.
---------------------------------------------------------------------------------

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.

Quiltgroep
De quiltgroep draait weer op volle toeren. Voorlopig nog
in een kleine ruime in Nazareth, maar na totale
voltooiing van de bouwwerkzaamheden wordt die
ruimte ook aangepast. Dan kunnen weer nieuwe
belangstellenden zich aanmelden. Voor een vrijblijvend
kijkje kunt u elke vrijdagmiddag om de twee weken
terecht. Info: Lenie Winkelmolen, tel. 0657300324
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Nieuwe leden:
* De heer M. Elliot, Hof van Nazareth 47.
* De heer A. Smits en mevr. J. Smits-van
Moorsel, Rentmeeterstraat 33.
*De heer S. van de Wijer, ’t Hoogh Huys 12.
* Mevr. H. Ryneveld-de Gruyter, Louis Couperusstraat 40.
* De heer J. Deryck, Vondellaan 130.
*De heer F. Vos en mevr. M. Vos-van Eenbergen, Binderseind
*Mevr. H. Seijkens-Vogels, dr. de la Courtstraat 69.
*Mevr. W. Radersma, Nieuwe Biezen 55.
*De heer H. Colman, d’n Elding 1.
*De heer L. de Koning en mevr. J. de Koning-Lathouwers.

† Overleden leden:
* De heer M. Vogels, Oliemolen, 4.
* Mevr. P. Verhofstad-Smits, PC Hooftstraat 42.
* De heer W. Crommentuijn, Kouter 15.
* Mevr. Colen-Verhoeven, Prinses Irenestraat 7-104.
* De heer G. van den Hurk, Julianastraat 2-226.
*De heer J. van de Werff, Hove Vogelsanck 5.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Voor de volgende editie van maart
2022 dient u kopij in te leveren vóór
uiterlijk dinsdag 22 maart 2022.
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