Woord van de voorzitter

Voor u ligt weer een uitgave van onze
nieuwsbrief met tal van
wetenswaardigheden. De activiteiten
komen langzaam op gang en we hopen
dan ook dat veel van onze leden en
hopelijk nieuwe leden de weg weten
te vinden bij de activiteiten welke met
hulp van vele vrijwilligers worden ontplooid.
Toch wil ik in dit voorwoord aandacht vragen voor veel
ouderen die in een financieel kwetsbare positie verkeren en
geconfronteerd worden met veel wetten en regels die te
ingewikkeld zijn. Ze maken daardoor niet altijd gebruik van
inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wel recht op hebben.
Soms leven ze daardoor onnodig onder het sociaal minimum.
Veel instanties gaan er immers van uit dat een oudere die
recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar
dat is niet voor alle ouderen weggelegd. De overheid zou deze
ouderen actief moeten opzoeken.
En bovendien vervolgstappen zetten wanneer een aanvraag
uitblijft. De overheid gaat er soms bij het verstrekken van
voorzieningen en subsidies van uit dat niet iedereen een
aanvraag indient. Ondertussen is het aanvragen vaak erg
ingewikkeld. Maar als we weten om wie het gaat en waarop
ze recht hebben, waarom gaan we ze dan niet wat beter
helpen?
Ouderen in een financieel kwetsbare positie hebben behoefte
aan een proactieve benadering door gemeentelijke en
landelijke uitvoeringsinstanties. Regelmatig terugkerende
informatie helpt.
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Ik pleit er dan ook voor dat de overheid meer investeert in
het contact met ouderen en in het opbouwen van een
netwerk van intermediairs, om zo deze ouderen beter te
kunnen bereiken. Ook onze gemeente neemt al initiatieven
om niet-gebruik van inkomensvoorzieningen tegen te gaan.
"Maar er is meer mogelijk." Zo kunnen de gemeente en
andere overheidsinstanties de onderlinge samenwerking
verbeteren én meer samenwerken met maatschappelijke
organisaties die zich inzetten voor ouderen.
Iets geheel anders is dat op 21 juni de uitspraak volgt van het
geding dat KBO-Brabant heeft aangespannen tegen de Staat
der Nederlanden over de pensioenwet. Bij het verschijnen
van deze uitgave zal dat ongetwijfeld al bekend zijn en kan
bezien worden welke vervolgstappen eventueel nog gezet
moeten worden. Gelukkig kunnen we ons prijzen met de vele
vrijwilligers die de ondersteuning bieden op velerlei terrein
aan de senioren, samen met vrijwilligers van andere
organisaties. Wil je een bijdrage leveren aan de
werkzaamheden van Seniorenvereniging KBO Gemert? Dan
nodigen we je uit om eens een gesprek aan te knopen met
een van onze bestuursleden. Er is veel te doen –zeker als het
gaat om de belangenbehartiging van ouderen. Een mooie
opgave om eens rond te kijken wat je kunt betekenen
Prettige vakantie en veel leesplezier.

Frans Francissen, uw voorzitter

Tijdens de vakanties is het Steunpunt
in de maand juli alleen op woensdag
geopend !!
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* Elke zondag: inloop in de Nazareth,
13.30-16.30 uur.
* 3 juli Uit eten bij `t Anker
* 4 juli Museum-Plus- bus naar Joods
museum in Amsterdam
* 13 juli Digicafé
* 15 juli Dagreis Kring Elsendorp
* 20 juli Demo koersbal 13.30 uur
* 15 augustus Bedevaart Handel
* 23 aug. Alzheimerzomercafé
* 5 – 9 sept. meerdaagse reis
* 1 oktober ‘Dag van de ouderen’, Bosparel Bakel.
* 12 oktober Gemert Weet kwis 1e deel in kapel Nazareth
* 19 oktober Gemert Weet kwis 2e deel in refter Nazareth
* 2 nov. Busreis Breifabriek, kosten € 10,00
* 6 november fotokijkdag Dientje , 11-17.00 uur
* 12 november talentenjacht Kans-Plus in refter, 13.00-18.00
uur Laotbloeiers
* 15 dec. kerstviering met muziek.
•
•

In planning: Wandelexcursie `t Hurkske Erp
Oktober dagreis

* Info Alzheimercafé: Theo v.d. Horst 06 81575431
Geert Lemmen 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: Binderseind, Hof van Nazareth 53
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Aan de slag met je DigiD in Gemert
Op woensdag 29 juni start in Bibliotheek Gemert de gratis
cursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’.
De cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze hun
DigiD moeten gebruiken voor internetdiensten van de
overheid. De cursus is gratis, ook voor nietbibliotheekleden.
Bij de overheid, en ook bij instanties in de zorg, regel je met je
DigiD steeds meer zaken met de computer en het internet.
Dat maakt het aanvragen van toeslagen, het aanvragen van
een identiteitsbewijs of een afspraak maken bij de gemeente
niet altijd gemakkelijker. Veel mensen vinden dit dan ook
lastig. Voor hen is de cursus Digisterker ontwikkeld. De
bibliotheek helpt mensen op weg met de digitale overheid.
Een DigiD aanvragen en gebruiken, de DigiD-app installeren,
je weg vinden op de website van je eigen gemeente, de
belastingdienst of het patiënten portaal van het ziekenhuis.
Dit en meer komt aan bod en leer je bij de cursus.
De cursus vindt plaats in het Digipunt van Bibliotheek Gemert
en bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagochtend.
Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. De data zijn woensdag 29 juni
en 6, 13 en 20 juli. Er is ruimte voor 7 deelnemers. Cursisten
moeten wel een beetje met de computer en internet kunnen
omgaan en beschikken over een eigen e-mailadres.
Aanmelden kan vóór 23 juni via telefoonnummer 0492 –
323245. Er wordt dan om de volgende gegevens gevraagd:
naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en wel of
niet in bezit van DigiD.
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Gemert Weet
voor senioren
Op 12 en 19 oktober
organiseren we in de
refter en kapel van
Nazareth een kwis
voor senioren in twee
delen.

Er zijn 10 vragen over evenzoveel echte Gemertse
onderwerpen; sport-algemeen- Gimmerse rotondes – muziek
– dialect – bijnamen – bekende Gemertenaren – historie –
seniorenvereniging en de Gimmerse horeca.
Vragen komen alle uit Gemertse publicaties.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich nu alvast bij het
Steunpunt opgeven. Kosten €5 per persoon incl. koffie of thee
op beide dagen.
Doelstelling: een gezellige middag in ons eigen thuishonk die
muzikaal wordt afgesloten. Iedereen kan meedoen, extra
kennis is niet vereist. U kunt ook per stel inschrijven.
Om de middagen kostendekkend te maken zijn maximaal 40
deelnemers noodzakelijk.
Wij vragen met klem dat u zich voor 1 september opgeeft.
Bij te weinig deelnemers moeten we helaas ook dit
annuleren. Leden die reeds zijn ingeschreven dienen hun
inschrijfgeld ook voor deze datum te voldoen.
---------------------------------------------------------------------------------5

Peter Asmus heeft een voorkeur
voor niet-geëlektrificeerde fietsen
(veiliger)maar wil toch graag met
de wekelijkse fietsgroep meedoen.
Hij vraagt zich af of binnen de
vereniging leden zijn die zijn
mening delen. Herken je je hierin, geef je dan op bij `t
Steunpunt. Bij voldoende geïnteresseerden zou dan wellicht
een groepje geformeerd kunnen worden van fietsers die de
wekelijkse tochten in hun eigen tempo zonder ondersteuning
kunnen fietsen. Dat geldt natuurlijk niet voor racefietsen en
mountainbikes.
----------------------------------------------------------------------------------

Koersbal, deze nieuwe activiteit willen we bij onze leden
introduceren. Op woensdag 20 juli geven Theo en Nellie
Manders in de refter van Nazareth uitleg over het balspel,
ook genoemd knikkeren voor senioren. Iedereen is vanaf
13.30 uur welkom, koffie of thee staan klaar.
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Stichting Meifeesten
doneert cheque voor
activiteiten
Seniorenvereniging KBO
Gemert.
Op 28 mei vond een
gezellige bijeenkomst
plaats voor
belangstellenden met
muziek van dans- en
showorkest Melodie bij
Dientje in Gemert. Jammer
was dat helaas de
belangstelling tegenviel
maar degenen die aanwezig waren, hebben zeker genoten
van een gezellige middag. Voorzitter Francissen ontving een
cheque voor activiteiten t.b.v. onze vereniging van Marcel
Bekx, voorzitter van stichting Meifeesten en dankte het
bestuur voor de inzet welke men al meer dan 70 jaar heeft
gegeven –ondanks Coronaperikelen – aan onze vereniging.
Hij memoreerde ook nog eens de grote betrokkenheid van
stichting Meifeesten bij het wel en wee van onze vereniging,
wat naast de aanbieding van de cheque werd onderstreept
door oliebollen die door de exploitanten ter beschikking
werden gesteld. Tevens hield hij een pleidooi dat de overheid
bij de kermisactiviteiten rekening houdt met de inzet welke
stichting Meifeesten t.b.v. de Gemertse gemeenschap ten
toon spreidt, zeker als het gaat om de hoge kosten welke in
rekening worden gebracht door diezelfde lokale overheid. We
kunnen ondanks tegenvallende belangstelling terugzien op
een gezellige middag voor de ouderen in Gemert.
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Uit eten met senioren op woensdag 6 Juli.
Het is alweer tijd om een etentje voor u te organiseren.
Het mooie voorjaar met enkele pittige buitjes heeft ons
humeur goed gedaan. Ik kijk uit naar ons etentje, deze keer
moeten we vlug zijn met opgeven want er zit maar een paar
dagen tussen het verschijnen van het blaadje en het uit eten.
We gaan dus op 6 juli naar ‘’ Café- Restaurant Het Anker’’
Sint Antoniusstraat 55, 5425VE in De Mortel.
We beginnen met een licht gebonden aspergesoep [laatste
dit jaar] . Daarna kunt u kiezen tussen beenham en kip piri
piri, niet te pittig. Samen met de gebakken aardappeltjes, de
frietjes en groenten moet het wel lekker zijn.
Hierna nog een heerlijk toetje toe. Dit alles kost €20,00 , excl.
de drankjes. Geef je snel op voor je het vergeet.
We beginnen om 18.30 uur en opgeven doe je
vóór zondagavond 3 juli 18.00uur bij Ad de Hart 363412 of
bij Toos Kanters 362553 En….tot ziens in De Mortel.
---------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn op zoek naar meer gastvrouwen en gastheren!
Zondagsmiddags is onze inloop voor een gratis gezellig kopje
koffie/thee. Ook kan er een ander drankje gedronken worden
voor eigen rekening.
We zoeken echter nog mensen die indien nodig als stand-by
een zondag willen fungeren als gastvrouw/man.
Hebt u een partner of vriendin en bent u geïnteresseerd?
Loop dan op zondag eens binnen. Je kunt dan zien dat het in
feite leuk en plezierig werk is.
Mari en Maria geven je graag uitgebreid uitleg.
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Breifabriek Marcienne
in Duitsland
Op velerlei verzoek
hebben we contact
gezocht met de
breifabriek in Duitsland.
In augustus wordt daar
weer gestart.
Samen met KBO -De Mortel hebben we woensdag 2
november laten vastleggen. Eerder was helaas niet mogelijk.
Op die datum wordt dan ook de kerstshow gehouden, dus
een extra reden om je voor dit gezellig busreisje op te geven.
Dat kan al vanaf nu bij het Steunpunt.
De kosten zijn € 10.00 p.p. , bij aanmelding graag meteen
betalen. Contactpersoon voor deze reis is Maria Verhagen.
---------------------------------------------------------------------------

Tai chi,
Tai chi of tai ji is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die
nu veelal beoefend wordt als neijia, innerlijke
bewegingskunst. Tai chi wordt beoefend voor zijn gezondheid
bevorderende eigenschappen, maar ook als een vechtsport
voor zowel zelfverdediging als voor het uitschakelen van
opponenten
.
Bij voldoende interesse (aanmelden Steunpunt) voor deze
beweegkunst denken we aan een
demonstratiemiddag/avond.

--------------------------------------------------------------------------9

Leesclubs in Gemert
In september gaan de twee leesclubs van Bibliotheek De Lage
Beemden onder leiding van Wout de Vries weer van start. De
leesclubs komen, van september tot april, om de zes weken
bij elkaar in de bibliotheek in Gemert. Er is een leesclub op
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en een leesclub op
woensdagavond van 20.00 - 21.30 uur. Op dit moment is er in
beide leesclubs nog ruimte voor bevlogen lezers die graag
met anderen van gedachten wisselen over een gelezen boek.
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact
op met Wout de Vries via devrieswagm@gmail.com.
Deelnemen kost € 55,-.
---------------------------------------------------------------------------------Museum Plus Bus
Op maandag 4 juli gaan we met 45 (maximaal aantal )
deelnemers op bezoek bij het Joods Historisch Museum. In de
17e en 18e eeuw was Amsterdam een van de grootste en
belangrijkste Joodse steden van de wereld. Het Joods
Museum is ondergebracht in de 4 prachtig bewaard gebleven
monumentale synagogen uit die tijd. Men ontdekt hier hoe
het was en is om Joods te zijn in Nederland. Van moderne
kunst tot eeuwenoude geschiedenis. 3D- presentaties geven
je een eigentijds en volwaardig beeld van de Joodse religie en
cultuur in Nederland door de eeuwen heen. De bus vertrekt
om 08.15uur vanaf het Ridderplein waarna we om
ca.10.15uur bij het museum zijn. Om 10.30uur krijgen we
koffie met boterkoek. Om 11.00uur begint de rondleiding.
Tussen 12.00 en 13.00uur gebruiken we gezamenlijk de lunch
(is gereserveerd). Van 13.00 tot 14.00uur kun je zelfstandig
rondkijken in het museum. Hierna verlaten we het museum
en zal de bus om 14.30uur vertrekken en om ca. 16.30uur
aankomen op het Ridderplein. Alvast een mooie dag
toegewenst.
Koos Beenen, contactpersoon, tel. 06-83098964 0492-77590
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Beste medereizigers,
Eindelijk, we gaan weer een reis ondernemen!!
We weten dat het kort dag is maar helaas kunnen we
elkaar alleen via het Nieuwsbulletin bereiken, dat
maandelijks bij u in de bus valt!!
Een 5- daagse reis : van 5 t/m 9 september 2022.
Lúneburger Heide, Hamburg en Bremen, Light allinclusive.
In oktober op een nader te bepalen datum dagreis.
In verband met alle perikelen in het oosten van Europa,
hebben we gekozen voor een
light all-inclusive reis naar het Noorden van Duitsland.
Even een korte informatie;
*Het bedrag is bij minimaal 42 personen €
487,50.
*Bij meer dan 42 personen komt er een
reductie op t bedrag.
* evt. excursies bij te boeken rond € 50,* Toeslag op een 1 persoonskamer is € 75,Bij interesse kunt u per mail svgreizen2016@gmail.com
informatie opvragen en zo het programma ontvangen.
Ook zullen we ervoor zorgdragen dat het programma bij
het steunpunt ligt!!
Zoals gebruikelijk kunt u zich aanmelden bij ’t steunpunt
met aanbetaling van € 100,Op maandag, woensdag en vrijdag (10:00-12:00 uur)
De uiterste aanmelddatum is 4 juli in verband met de
optie van het hotel.
We zien uw positieve reactie tegemoet.
De reiscommissie
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Hitte de komende maanden
Het RIVM stuurt een voorwaarschuwing voor de komende
hitte periode. Deze waarschuwing geldt voor heel het land.
Alle informatie is te vinden op de site van het KNMI.

---------------------------------------------------------------Nieuwe leden:
•
•
•
•

Mevr. H. Vermeulen, Drossard
Meijerstraat 35
De heer en mevr. A. HabrakenVerhappen, Valeriusstraat 110
De heer en mevr. L. Damen-van den
Broek, Binderseind 36a
De heer en mevr. P. van den Tillaar, Hof van Nazareth
24

† Overleden leden: De heer A.Verspaandonk, Mevr.
H.Kuijpers-Smitz, Mevr .A. Osch-v.d. Ven, Mevr. P. Jonkersv.d. Vossenberg, De heer L. Willemsen, De heer H. Fehling.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

In juli verschijnt geen Nieuwsbulletin
Voor de volgende editie van aug.
2022 dient u kopij in te leveren vóór
uiterlijk dinsdag 16 aug. 2022.
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