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Woord van de voorzitter 
 

“Dat er nog een wereld voor de 
lokale politiek te winnen valt, wordt 
wel duidelijk. Ruim negentig procent 
van de senioren geeft aan 
geïnteresseerd te zijn in de lokale 
politiek. Maar het lijkt alsof dit 
omgekeerd niet per se het geval is. 
Daar moet je als politicus echt iets 
mee doen, en niet alleen in 
verkiezingstijd.”  Een uitspraak 
welke er in mijn ogen toe doet als 
we de resultaten zien van de jongste 
verkiezingen voor de gemeenteraad.  

In een onlangs gehouden onderzoek is ook gevraagd wat 
ouderen belangrijk vinden om tot een seniorvriendelijke 
gemeente te komen, opgesplitst in acht speerpunten. Met 
name het speerpunt ‘passend en betaalbaar wonen’ is een 
onderwerp van belang en staat dan ook met stip op nummer 
één. Vooral het creëren van een divers woningaanbod van 
tussenvormen voor senioren is hierin belangrijk en senioren 
geven aan dat zij bij het maken van woonplannen graag 
betrokken worden.  “Senioren worden nu aangewezen als 
schuldige van de wooncrisis, wat pertinent niet waar is. 
Gemeenten maken de keuzes wát, waar en voor wie 
gebouwd kan worden. En plannen die senioren hebben, 
worden vaak niet eens gehoord. Tijd voor verandering, 
senioren zijn er klaar voor!”   Het speerpunt ‘welzijn en zorg’ 
wordt ook als belangrijk ervaren. Senioren geven dan met 
name aan dat gemeenten meer moeten zorgen voor 
duidelijke informatie over de Wmo-voorzieningen en dat zij 
moeten zorgen dat gemeentelijke afdelingen goed moeten 
samenwerken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  
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Op plek nummer drie staat het speerpunt “voldoende 
inkomen voor ouderen” . Hierin vragen seniorengemeenten 
om in overleg te gaan met organisaties als een KBO, Houvast 
en Zorgcoöperatie over de inzet van het budget voor 
armoedebeleid onder senioren. Maar ook dat gemeenten 
moeten zorgen voor één centraal en toegankelijk inkomens- 
en arbeidsloket.  “Deze top drie aan speerpunten neemt niet 
weg dat die andere punten ook ontzettend belangrijk voor 
senioren zijn. Denk bijvoorbeeld aan voldoende openbare 
toiletten, stoepen zonder akelige kuilen, maar ook een 
wijkagent in iedere buurt, die je aan diens jasje kan trekken. 
 Ga je als gemeente aan onze speerpunten werken, dan ben 
je niet alleen seniorvriendelijk bezig, maar krijg je een 
gemeente die vriendelijk is voor iedereen.”  
 Ook in dit nummer weer aandacht voor de diverse 
activiteiten van onze vereniging. Maar we moeten zeker niet 
de toeslag van 800 euro vergeten die bedoeld is voor lagere 
inkomens en voor senioren met een AOW-uitkering zonder 
aanvullend pensioen.  Het is fijn dat deze compensatie voor 
de energieprijzen nu verhoogd en beschikbaar is . 
 
Maar dan moeten alle senioren die hier aanspraak op willen 
maken dat ook kunnen doen. Vanuit de Zorgcooperatie is in 
samenwerking met onze vereniging en Houvast een voorstel 
neergelegd bij de gemeente om hiermee om te kunnen gaan.  
Benieuwd naar het resultaat. Verder is een lobby gestart 
vanuit KBO-Brabant om de grens om in aanmerking te komen 
voor de compensatieregeling te verbeteren tot 120% van de 
bijstandsnorm. 

Veel leesplezier.  

 
 
Frans Francissen, voorzitter. 
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Data onder voorbehoud!!!! 
 
* Elke zondag: inloop in de Nazareth, 
13.30-16.30 uur. 
* 31 maart middag erfgoedlezing in 
Nazareth, inloop 13.30 uur, gratis. 
* 8 april opening fietsseizoen, vertrek 
13.30 uur Gerardusplein 
* 8 april gezellige avond met muziek in 

Nazareth, toegang  
    gratis. Inloop 19.30 uur, aanmelden Steunpunt. 
* 13 April ‘Uit Eten ‘met senioren (zie in deze editie). 
* 20 april wandelexcursie Grote Slink, opgave Steunpunt. 
* 7 mei Doortrappen, Gerardusplein. 
* 12 mei algemene ledenvergadering, inloop 13.30 uur. 
* 28 mei 2022 seniorenmiddag met muzikale klanken van  
   ‘Melodie’ 
* 15 juni Fietstocht Kring. Pitstop Schans Milheeze. 
* 4 juli Museum-Plus bus naar Joods museum in Amsterdam. 
* 15 augustus Bedevaart Handel 
* 1 oktober ‘Dag van de ouderen’, Bosparel Bakel. 
* 12 november talentenjacht Kans-Plus in refter, 13.00-18.00    
uur Laotbloeiers 
* 15 dec. kerstviering 
* Info Alzheimercafé: Theo v.d. Horst 06 81575431 
                                       Geert Lemmen 06 14904137 
* 30 juni in optie Dagtrip Schaapskooi. 
* 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: Binderseind Hof van Nazareth 53 

http://www.stichtingnazareth.nl/
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Gemert Weet voor senioren 
  
Op een nader te bepalen datum in het najaar organiseren we 
in Nazareth een kwis voor senioren in twee delen. 

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich alvast bij het 
Steunpunt opgeven. We krijgen dan een inzicht in de 
belangstelling. 

Senioren Expo in mei gaat niet door. 

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

 
Fietsseizoen start 8 april 
 

Op 2 maart had de fietswerkgroep 
een bijeenkomst georganiseerd die 
goed werd bezocht. Voor de 
meesten was het de eerste 
kennismaking met de nieuwe 
ruimte in Nazareth. Peter Rovers, 
woordvoerder van de werkgroep, 

blikte in het kort terug op het afgelopen seizoen dat 
vlekkeloos is verlopen. Een reden om op dezelfde voet door 
te gaan. Ook voor deze komende zomer staat weer een 
drietal langere tochten op het programma. 
  
De lengte van de wekelijkse tochten blijft 30—35 km. met 
telkens een gezellige pitstop. Rovers benadrukte nog met 
klem dat veiligheid met gezelligheid het hoofddoel is. Het 
seizoen start op 8 april en duurt naar gelang de 
weersomstandigheden tot eind oktober. 
 
Tot slot was er een dringend verzoek aan degenen die met 
fietsen gestopt zijn om de hesjes in te leveren. 
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Zin in een gezellige avond?  
 
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, tijd 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  
dan ook om je op te geven bij  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. 
*   De koffie/thee en een consumptie zijn gratis, dus voor 
rekening van de seniorenvereniging KBO-Gemert.   
Alleen dat al is een reden om een bezoek te brengen. 
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.  
---------------------------------------------------------------- 

 

31 Maart erfgoedlezing in de refter van Nazareth  
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de vraag hoe ‘ons 
moeder’ toen ze jong was opgroeide. De periode van 
‘òns Jet tot ons Zus’.Toegang met koffie en thee gratis. 
Er zijn nog plaatsen vrij, inloop 13.30 uur. 
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Wandelexcursie 
 
Op woensdag 20 april gaan we 
met de gidsen Ronald en 
Margriet van Puffelen 
wandelen in natuurgebied 
Groote Slink nabij Bronlaak. 
Er zijn voldoende 
aanmeldingen voor 2 groepen. 
Bij het Steunpunt kunnen nog 
een beperkt aantal liefhebbers 

zich inschrijven.  Saillant is dat we bij deze wandeling 
gezelschap krijgen van 2 journalisten die verslag gaan doen 
voor het maandmagazine Ons. 
 
Na de wandeling maken degenen die zich daarvoor 
opgegeven hebben, gebruik van een lunch voor eigen 
rekening bij horecagelegenheid D`n Brabander in Elsendorp.  
Zij hebben speciaal voor onze groep een lunch arrangement 
voor € 12,50 (koffie, soep, broodje, naar keuze belegd of 
croquet) , U kunt ook van de kaart bestellen.  
 
We verzamelen ons op het Gerardusplein om 10.30 - 10.45 
uur.  
------------------------------------------------------------------------- 

 
Leden attentie!! 
Op 25 maart is uw jaarcontributie automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven. Die bedraagt 26 euro per 
persoon.  
Onze penningmeester Wim Verhofstad dankt u. 
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Oproep 
 
Ons nieuwe ontmoetingscentrum Nazareth krijgt stap voor 
stap steeds meer glans. Op korte termijn kan ook de kapel op 
de bovenverdieping voor activiteiten in gebruik genomen 
worden. Om alles tot in details te realiseren is Stichting 
Nazareth op zoek naar een vloerbeugel voor het MIVAtoilet 
(mindervaliden toilet) en naar een paraplubak. 
 

U kunt daarvoor contact opnemen met Jan van der 
Donk 06 44055240 of Mathieu Schellen 06 23950744. 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
Nieuwe locatie voor de Weggeefwinkel De Cirkel in Gemert 
 
Sinds november 1976 is de weggeefwinkel gehuisvest in een 
garagebox aan de President Verhofstadtstraat in Gemert. De 
garages daar gaan plaats maken voor nieuwbouwwoningen.  
Gelukkig heeft Goed Wonen ook nu weer voorzien in een 
nieuwe en gratis huisvesting voor dit vrijwilligersproject voor 
mensen met een kleine beurs en voor nieuwkomers.  
 
Begin april kan de winkel daarom verhuizen naar een 
garagebox op het adres Deken van den Heuvelstraat 69. 
Vanaf 9 april kan de doelgroep daar terecht voor gratis 
huisraad. Wie zijn oude spullen (alleen van goede kwaliteit) 
wil afgeven, is ook welkom tussen 11.00 en 12.00 op elke 
zaterdag.  
 
 Voor meer info is Theo Saalmink beschikbaar via tel. 06-
83617000.   
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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Nieuws van de 
reiscommissie  
 
Zoals u weet, zitten we achter 
de schermen als reiscommissie 
van de seniorenvereniging niet 
stil en ook dit jaar kijken we uit 
om een “dag- of meerdaagse 
reis” te kunnen organiseren.  
 
We hebben allen tijdens de coronatijd wat tegenwind gehad 
en willen toch voorzichtig weer aan een reisje denken.  
Er is contact geweest met de reisorganisatie en we kijken 
naar wat opties, naar wat er eventueel mogelijk is. Ook dit 
jaar willen we ons (helaas) nog niet wagen aan de ITALIË- reis.  
 
We willen wachten tot het wat rustiger is in de EU. Want zeg 
nu zelf, wat er gebeurt in Oekraïne is bar en boos. Niemand 
weet waar dit toe leidt.  
 
Ons voorstel is om tijdens de jaarvergadering op 12 mei 2022 
wat meer te kunnen vertellen wat we in het pakket kunnen 
bieden. Het zal in ieder geval dan pas in september plaats 
kunnen vinden.  Juni is geen optie want dat is organisatorisch 
niet mogelijk. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de jaarvergadering te 
bezoeken, dan maar even een belletje of mailtje naar: 
 

svgreizen2016@gmail.com 

 
Joep, Marjo en Paul 
 
 

 

mailto:svgreizen2016@gmail.com
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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. 
 

--------------------------------------------------------------- 
Uit eten met senioren. 

 
Eindelijk is het dan weer zover 
dat we met een gerust hart uit 
eten kunnen gaan. 
En dat doen we dan ook. Deze 

keer gaan we niet op zaterdag maar op woensdag,  
dit vanwege het grote prijsverschil. 
 
We gaan op woensdag 13 april naar ‘’Restaurant Kota Radja” 
Molenstraat 39 5421KD Gemert. 
We beginnen wat vroeger en wel om half zes. 
De kosten zijn €17.00 per persoon excl. de drankjes. 
We kunnen weer kiezen uit diverse lekkere voor-,  hoofd- en 
nagerechten. 
Wij, Toos en Ik [Ad], vragen u om bijtijds aan te melden, dit, 
omdat wij en bij het restaurant niet kunnen inschatten hoe 
druk het gaat worden, maar in ieder geval vóór zaterdag 9 
april: bij Toos Kanters, tel. 362553. Of bij Ad de Hart, tel. 
363412. 

Tot ziens bij de Chinees. 

http://www.kbo-brant.nl/contributie-retour
http://www.kbo-brant.nl/contributie-retour
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Tussen “Kunst en Kitch” 
 
Door de Coronapandemie hebben we het evenement “Tussen 
Kunst en Kitsch” enkele keren moeten uitstellen. Ons 
voornemen was om dit evenement door te laten gaan in het 
voorjaar. Inmiddels hebben wij echter bericht ontvangen van 
de organiserende Nuenense Kunsthandel/Taxatiebedrijf, dat 
zij vanaf januari 2022 hun beleid met betrekking tot taxaties 
hebben gewijzigd. Dit houdt in dat zij nog maar 4x per jaar 
taxatiedagen organiseren in centraal gelegen grote kastelen 
in Nederland en België. Kleinere evenementen zoals onze 
geplande tussen “Kunst en Kitch”, kan dit bedrijf helaas niet 
meer verzorgen. Heel jammer dat we de vele aangemelde 
leden nu moeten teleurstellen en deze uitgestelde 
jubileumactiviteit moeten afblazen. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Doortrappen, Veiliger fietsen tot je 100 ste 
 
De actiedag “Doortrappen” gaat nu door van 11.00 tot 15.00 
uur op zaterdag 7 mei. Door de Coronapandemie heeft de 
Werkgroep “Meedoen in de Samenleving” van het lokaal 
Beweegakkoord dit evenement enkele keren moeten 
afgelasten. De Werkgroep heeft de draad weer opgepakt om 
deze dag tot een succes te maken. “Doortrappen” zal plaats- 
vinden in en rondom de Gerarduskerk. De bedoeling van 
“Doortrappen”: het is de ambitie om de fietsveiligheid onder 
oudere fietsers te verbeteren. Sommige fietsers zijn 
misschien toch afgestapt, maar kunnen met extra 
beweegoefeningen of een technische aanpassing aan de fiets 
met vertrouwen weer jaren veilig “Doortrappen”. Op 7 mei 
zullen diverse instanties hun medewerking verlenen aan deze 
actiedag.  In ons Nieuwsbulletin van mei en in het Gemerts 
Nieuwsblad zal meer informatie over deze dag worden 
gepubliceerd. Noteer alvast deze datum. 
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Fitheidstesten 60-plussers 
 

Voor inwoners van de gemeente Gemert-Bakel organiseren 
Goed Bezig Gemert-Bakel en de Zorgboog in samenwerking 
met fysiotherapeuten een gratis fitheidstest. Aan de hand 
van een aantal fysieke testen en een adviesgesprek helpen 
we u graag op weg naar een geschikte beweegactiviteit of 
sport. Want bewegen is gezond voor iedereen! 
De fitheidstesten zullen plaatsvinden op zaterdag 14 mei 
aanstaande in de Ruijschenbergh in Gemert en op een nader 
te bepalen moment in juni in De Mortel. De activiteit bestaat 
uit o.a. bloeddrukmeting, conditie en kracht en zal zo’n 30 
minuten duren. De testjes worden onder begeleiding 
uitgevoerd, ze zijn niet zwaar en voor iedereen toegankelijk. 
Na afloop van de testen vindt er een gesprekje plaats waar 
we ingaan op uw behoeften en ontvangt u aansluitend een 
persoonlijk advies. Binnenkort leest u in o.a. het Gemerts 
Nieuwsblad op welke manier u zich kunt aanmelden. Heeft u 
vragen of wilt u alvast uw interesse aangeven? Neem dan 
contact op met beweegcoach Tijn via e-mail: tijn@negen.nl of 
telefoon: 0619145009. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Excursie bierproeverij De Schaapskooi: `n leuk Uitje. 
 
Bij voldoende belangstelling organiseren we 30 juni (0.v.) een 
excursie naar De Schaapskooi in Schijndel. In een prachtig 
natuurgebied hebben de hobbybrouwers `t Hopbelleke ’ hun 
thuishonk. We vertrekken gezamenlijk met de bus, ontvangst 
met koffie en wat lekkers, daarna rondleiding en proeverij, 
korte filmbeelden met afsluitend een lunch. De Schaapskooi 
biedt onder meer een kinderboerderij, prachtig terras en een 
winkel van streekproducten. De trip is vergelijkbaar met de 
excursie destijds naar de Wijnhoeve in Groesbeek. U kunt zich 
alvast bij `t Steunpunt aanmelden. Kosten: 37,50 p.persoon.  

mailto:tijn@negen.nl
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Nieuwe leden: 
 
* Mevr.J. Hubers-Ponjé, Pr. Irenestraat 7-213 
* Mevr. L. v.d. Laar-Panders, Oudestraat 19 
* De heer en mevrouw T. v. Boekel-Goossens, 
Prelaat v. Dintherstraat 72 
* De heer G. Verhagen, Pr. Irenestraat 93 
* De heer en mevrouw G. v. Dijk-v.d. Wassenberg, 
Schoolstraat 12 
* De heer en mevrouw H. v.d. Bogaard-Schoonings, 
Vondellaan 111 
* De heer en mevrouw M.Verbrugge- v.d. Putten Molenstraat 
14 
* De heer en mevrouw J.v.Dijk-van Hoof, Aiugusta de 
Witstraat 26. 
 

† Overleden leden:   

* Mevr. H. Lange-Kuijpers, Schout Coxstraat 10 
* Mevr. M. Vissers-Jaspers, Bosscheweg 10 Aarle Rixtel 
* Mevr. R. Corstens-Camps, Prinses Beatrixplantsoen 4 
 

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 

 
 
Voor de volgende editie van 
april 2022 dient u kopij in te 
leveren vóór uiterlijk 
dinsdag 19 april 2022. 


