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Beste leden.
Het jaar 2019 ligt achter ons. Een jaar 
waarop we ons op verschillende terreinen 
voor u hebben ingespannen.
Vrijwilligers
Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
konden we in 2019 weer veel mooie acti-
viteiten organiseren. Uitstapjes, excursies, 
themamiddagen, ochtend- middag- en de 
zondagsoosen, feesten en natuurlijk de 
jaarlijkse BBQ. Veel leden deden er aan 
mee en spraken hun waardering uit over 
hetgeen werd geboden.
Ledental
De ledenwerfcampagne was ook succes-
vol. Ons ledental is gestegen tot 875!
Samenwerking
Een belangrijk punt waaraan we steeds 
veel aandacht geven. We voerden regel-
matig overleg met de gemeente, met 
andere KBO-afdelingen in onze gemeente, 
met de Zonnebloem, het GON en de 
wijkraden. Het is in onze ogen van groot 
belang dat we weten wat anderen vinden, 
dat we zaken met elkaar uitwisselen, 
dingen van elkaar leren en waar mogelijk 
ook gezamelijk actie ondernemen. Alle-
maal met als doel uw belangen zo goed 
mogelijk te behartigen.
Ontmoeting
2019 werd door de gemeente uitgeroepen

tot het “Jaar van de ontmoeting”. We 
hebben dit initiatief van harte gesteund. Op 
een aantal zaterdagen zijn i.s.m. de wens-
bus 4 senioren op stap gegaan met 4 
statushouders. Het waren positieve erva-
ringen vandaar dat dit project dit jaar vanaf 
april een vervolg krijgt.
Belangenbehartiging
We zijn met de gemeente in gesprek over 
de behoefte aan seniorenwoningen. De 
KBO kan namens u haar zegje doen in de 
planvorming van de gemeente en dat is 
positief. Natuurlijk zullen we ook dit jaar 
weer diverse activiteiten voor u organiseren 
en zullen we ons uiterste best doen om uw 
belangen zo goed mogelijk te behartigen. U 
kunt op ons rekenen!
Gerard van Thiel, voorzitter

Carnavalsmiddag   zo. 16-02
Op zondag 16-2 organiseren 
de KBO, de Zonnebloem, het 
GON en carnavalsvereniging 
de Waggelaars van 13.30u - 

16.30u een gezellige middag in de Goede 
Herder. Het programma biedt zang, muziek 
en sketches. 
S.v.p. aanmelden via strookje op p.5. 
(max. 150 plaatsen beschikbaar en… vol is 
vol!) Nb. U kunt de wensbus bellen om u te 
laten vervoeren. (06 -14706405, bellen 
tussen 10-12u).  Tot ziens!.

 Sen.dag Pica Mare   3           
Altzheimer café         3

Activiteiten G.Herder.   6

Komende activiteiten

www.kbogennep.nl

 Stampottenbuffet.     3           

Nieuwjaarsreceptie   5

Wandelen 50+               6
Cinema                         6
Antwoordstrookjes        6            



Excursie “Buitenplaats Zevenhutten"   wo. 18-03
“Verhalen delen. Verhalen in ere houden. Je verhaal 
kwijt kunnen. In natuurgebied Zevenhutten ligt het 
veldcafé en buitenterras van Buitenplaats Zeven-
hutten verscholen. Een plek om herinneringen en 
verhalen te delen, om tot bezinning te komen en te 
mogen stilstaan”. Buitenplaats Zevenhutten is een 
initiatief van "Schrijen Afscheid en Herinnering" met 
vestigingen in Boxmeer, Cuijk en Gennep. Schrijen 
bouwde op de buitenplaats een kleinschalig crema-
torium genaamd “De Hoenderberg”. Men wilde een 
sfeervolle plek realiseren waar mensen de aandacht 
krijgen die ze verdienen en waar je in alles de 
verbinding met de natuur voelt. "Nabestaanden 
moeten zich vrij en vertrouwd kunnen voelen om de 
ruimten te gebruiken zoals dat past bij het afscheid 
dat zij voor ogen hebben" 

Door hun grootte en onpersoonlijkheid kunnen veel 
crematoria te weinig recht doen aan zo’n ingrijpende 
gebeurtenis als het overlijden van een dierbare. 
Volgens Schrijven kan een kleinschalig crematorium als 
de Hoenderberg dat wel. Gelegen in een prachtig

natuurgebied biedt het rust in een ontspannen om-
geving. Een omgeving waar ruimte is voor persoonlijke 
aandacht en waar mensen afscheid kunnen nemen in 
de omgeving waar ze altijd geleefd hebben. Een goed 
afscheid is ontzettend belangrijk voor het rouwproces 
en moet voelen als een warme deken. Aandacht, geen 
tijdsdruk, respect en persoonlijke ruimte zijn onmisbaar 
voor nabestaanden. Niet alleen op het moment zelf, 
maar ook in de maanden en jaren daarna. 
Voor Schrijen houdt dat in dat men de tijd neemt voor 
persoonlijke verhalen en wensen. Voor elke uitvaart 
reserveert men een halve dag, zodat men geen tijds-
druk voelt en de ruimte krijgt om zelf invulling te geven 
aan het afscheid. Mensen voelen zich hier meer dan 
welkom en vinden hier rust en vertrouwen. 

Aanmelden voor deze excursie via het antwoordstrookje 
pag. 7 van deze nieuwsbrief, We gaan met eigen 
vervoer, Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden.
Programma op woensdagmiddag 18 maart:
14.30-15.00 uur ontvangst met koffie/thee
15.00-15.15 uur introductie
15.15.-16.45 uur rondleiding 
16.45-17.00 uur mogelijkheid tot vragen en afsluiting
                      

Op 21 april een reis naar de Keukenhof. 
Vertrek 08.00u G.H. terug 21.15u. Reis is inclusief 
toegang tuin én diner op de terugreis. Kosten: KBO-
leden betalen € 55.=, niet leden van de KBO betalen € 
60.=. (de voorintekening gaf aan dat er veel  belang-
stelling is) Vul svp het strookje van pag. 6. in en maak 
het geld over. (NB. Doe dit svp óók als u al heeft 
vooringetekend!) Lever het strookje svp vóór 25 februari in.

Bezoek aan de Keukenhof   di. 21-04

Het thema van 2020 luidt:“Een wereld van kleuren" We 
hebben met opzet een reisdatum gekozen tussen 
Pasen en de meivakantie waardoor we de topdrukte 
mijden. 
(Deze keukenhofreis staat ook open voor KBO-leden uit 
Heijen, Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide. KBO-
leden uit Gennep hebben tot 25 februari voorrang bij de 
inschrijving).

Carnavalssoos  di. 25-02
Op dinsdag 25 februari, carnavals-
dinsdag, is er van 10.30u - 12.00u 
een carnavalssoos in de Goede 
Herder. Een drankje, carnavalsmuziek 
én een bezoek van de prins van de Waggelaars staan 
garant voor een sfeervolle gebeurtenis!  U bent van 
harte welkom.
Carnavalsmiddag van GRIES en nie Wies  do. 20-2
Op donderdag 20 februari is er een gezellige 
carnavalsmiddag van GRIES en nie WIES in het 
TREFPUNT  in Milsbeek. De middag begint om 
13.30u met koffie of thee met cake.De entree is gratis 
en er zijn diverse optredens o.a. Het Vissers Koor uit 
Beers etc., en er is gezellige muziek met Leo 
Josemanders uit Mill, zodat  u ook nog een dansje kunt 
maken. Kom zo veel mogelijk verkleed, maar is niet 
verplicht.

Buitenplaats Zevenhutten



 Gennep Vitaal: nieuwe activiteiten in 2020

Bij Gennep Vitaal kon je al terecht 
voor de lessen Sport & Spel, 
Sportief Wandelen, Boot-camp, 
Zwemmen en Functioneel be-

wegen. Vanaf januari is er een nieuwe activiteit bij 
gekomen! Je kunt op vrijdagochtend meedoen aan de 
activiteit Looptraining. Bij deze training ga je lekker in 
het bos op je eigen niveau werken aan je conditie, 
snelheid, kracht en techniek.  Deze training wordt 
gegeven op vrijdag van 09.00 – 10.00 uur.  Start en 
finish is aan de Spoordijk, op 50 meter afstand van de 
kruising zandweg/Brabantweg Gennep, ook wel  het 
Duits lijntje genoemd.
Vanwege het succes van de wandelgroepen komt er 
tevens een extra wandelgroep bij. Deze groep start om 
09.15 uur en eindigt 10.30 uur. Vertrekplaats is de 
Beweegtuin bij Norbertushof Gennep.
Het volledige sportprogramma  is te vinden op de 
website. (www.gennepvitaal.nl) Alle activiteiten worden 
verzorgd door sportdocenten van Gennep Vitaal op 
verschillende locaties in de gemeente Gennep. Er 
wordt volop aandacht besteed aan de conditie en het 
versterken van de spieren. Ook spelvormen ontbreken 
niet. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met 
de mogelijkheden van de 
individuele sporter.Begin 
het jaar goed! Bewegen is 
belangrijk. Daarmee blijf je 
gezond en fit! Wil je een 
keer meedoen, dat kan! 
Kom gerust langs voor 2 gratis proeflessen. Je hoeft je 
hiervoor niet aan te melden.

Thema: de kracht van herinneringen.
Altzheimer café  ma. 17-02   Bibliotheek. 19.30u

Het ophalen van positieve 
herinneringen is een mooi 
middel binnen het contact met 
mensen met dementie. Zij praten vaak graag over 
vroeger, omdat juist de persoonlijke herinneringen uit 
hun jongere jaren vaak het langst bewaard blijven. Het 
ophalen van herinneringen doet een beroep op wat 
mensen nog wel weten en kunnen en dat is prettig, 
daar ze vaak geconfronteerd worden met zaken die 
ze vergeten zijn. Het ophalen van herinneringen 
vergroot hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor de 
mooie contactmomenten. 

Anne-marie Bolder is eigenaar van Ergoworld en zal 
ons vertellen over het belang van het ophalen van 
herinneringen en ons ook voorzien van praktische tips 
in het omgaan met dementie. U bent welkom in de 
Bibliotheek, EllenHoffmannplein 2. De avond start 
om 19.30u. (volgende lezing is 15 juni)

Op woensdag 19 februari organiseert Optisport de 
seniorendag bij Pica Mare voor alle leden van de KBO. 
Deze dag is vrijblijvend en gratis voor iedereen die 
eens een sportieve groepsles in het water wil 
uitproberen of van een gezellige activiteit houdt. 
De les is laagdrempelig en speciaal ontwikkeld voor 
senioren. De les begint om 11.30 uur, vanaf 11.00 uur 
is er de mogelijkheid om u aan te melden en om te 
kleden.
 Programma
11.00 – 11.30 uur: Aanmelden en omkleden 
11.30 – 12.00 uur: Aqua’Vitaal (groepsles i.h.water)      
12.00 – 12.15 uur: Banenzwemmen                 
12.30 – 13.30 uur: Kleine lunch + nakletsen voor wie 
wil 
 U kunt alleen deelnemen aan de seniorendag als u 
kunt zwemmen en als u zich vooraf heeft ingeschreven. 
Inschrijven kan door, uiterlijk 17 februari, te bellen naar 
Maud Hendriksen (tel: 06-15215628) of door een 
mailtje te sturen naar  maudhendriksen@optisport.nl. 
Wanneer u zich via de mail inschrijft, is de inschrijving 
pas geldig wanneer u een bevestiging heeft ontvangen. 
Wilt u iemand meenemen die geen lid is van de KBO? 
Dat kan mits er voldoende plek is. LET OP: VOL=VOL 

Seniorendag Pica Mare.   wo. 19-02

Smakelijk: Stampottenbuffet   wo. 4-3  en  wo.11-3
In maart gaan we eten in de Goede Herder. 
Op woensdag,  4 en 11 maart 2020 om 18.00 uur  (zaal 
open 17.30u)  kunt u genieten van een heerlijk 
winterbuffet. Bestaande uit:    Hoofdgerecht: 
          ----   hutspot met stoofvlees
          ----   zuurkoolschotel
          ----   boerenkool met worst en spekjes.
          Nagerecht:  verrassing
De prijs bedraagt € 16,50  (exclusief drankjes).                                         
Maximum aantal deelnemers is 50 personen. 
Met dieetwensen kan rekening worden gehouden,
 s.v.p. wel even op het antwoordstrookje vermelden.

http://www.gennepvitaal.nl
mailto:maudhendriksen@optisport.nl


Excursie brandweer Gennep  wo. 3-12
Op dinsdag 3 december waren 20 KBO-leden te gast 
bij de brandweer in Gennep. In de fraaie kazerne aan 
de Paesplasweg gaf mevr. Karin Willemse (Brand-
weer Meerlo) een presentatie over brand-veiligheid in 
huis. Diverse onderwerpen passeerden de revue. 
Welke gevaren zijn verant-woordelijk voor huis-
branden? Op plaats 1 en 2 staan roken en de pluizen 
in de wasdroger. Met welke middelen kun je brand-
gevaren ontdekken?
Wist u dat rookmelders het best aan het plafond 
kunnen worden bevestigd maar wel op minimaal 
30cm. van de zijwand i.v.m. de luchtstromen in een 
kamer.  Derde onderwerp was het vluchten in geval 
van brand: De obstakelvrije trap, de plaats van de 
sleutel van de buitendeur etc.etc. Door het gebruik 
van een smartboard + beamer en stemkastjes 
konden de deelnemers vragen beantwoorden en 
menigen geven.

Mevr. Willemse tijdens de brandveiligheidspresentatie
Na de presentatie en een pauze werden we door 
oud-postcommendant Willy Piepenbroek en bevel-
voerder Niels Jansen geïnformeerd over de taken en 
het materieel van de Gennepse brandweer. Ruim 20 
vrijwilligers waken 24u per dag, 365 dagen per jaar 
over onze veilgheid. 

Workshop kerststukjes maken  di. 17-12
Op dinsdag 17 december hebben 14 enthousiaste 
dames deelgenomen aan de kerstworkshop in de 
Goede Herder om gezamenlijk kerststukjes te 
maken. Onder het genot van een kopje koffie of thee, 
natuurlijk hoorde daar ook kerstbrood en suikerbrood 
bij. De workshop werd geleid door Franca v. Os, 
Mariet v. Thiel en Elsemiek Mengelberg (meer foto’s 
op de website van de KBO).

tafels vol kerstgroen, kaarsen en dennenappels

Terugblik

Op dinsdag 3 december waren 20 KBO-leden te gast 
bij de brandweer in Gennep. In de fraaie kazerne aan 
de Paesplasweg gaf mevr. Karin Willemse van de  
Brandweer Meerlo een presentatie over brand-
veiligheid. Diverse onderwerpen passeerden de 
revue,. Welke gevaren zijn verantwoordelijk voor de 
meeste huisbranden? Op plaats 1 en 2 staan roken 
en pluizen in de wasdroger. Met welke middelen kun 
je brandgevaren ontdekken? Wist u bijv. dat 
rookmelders het best aan het plafond kunnen worden 
bevestigd maar dan wel op minimaal 30 cm afstand 
van de zijwand i.v.m. de luchtstroom in een kamer. 
Deze en andere onderwerpen kwam in de interes-
sante lezing aan bod.

Het korps beschikt verschillende voertuigen waaronder 
een tankautospuit en een waterwagen. De water-
tankwagen kan ongeveer 11m3 water meenemen. 
Terwijl beide wagens druk zijn met blussen kunnen 
medewerkers een brandslang op een watertappunt 
aansluiten dat tot op ruim 2 km afstand van de 
brandhaard mag liggen. Wist u bijvoorbeeld dat bij de 
recente grote brand in Oeffelt bluswater uit de Maas 
werd opgepompt? De Gennepse brandweer telt 
gemiddeld 150 inzetten per jaar. Ruwweg gaat het 
daarbij om 50% hulpverlening (ongeval, ondersteuning 
ambulance, gevaarlijke stoffen, wateroverlast etc.) en 
50% brandalarmeringen. Zo’n 5 keer per jaar is er echt 
sprake van een kleine of grote brand; de rest van de 
brandmeldingen betreft valse automatische alarm-
meldingen. (meer foto’s op de website van de KBO). 

Vooraankondiging

Datum: donderdag 14 mei.
Vertrek 09.00u, 
terugkomst 17.00u. 
Kosten € 17,50.  
Een sfeervolle 

historische binnenstad met leuke winkels en fraaie 
terassen. Inschrijven in nieuwsbrief van maart.

Winkelreis Roermond  do. 14-05

Het bezichtigen van het materiaal in de garage



Kerstviering  Pica Mare  ma. 16-12
Op maandag 16 december werd de jaarlijkse kerst-
viering gehouden in Pica Mare. Ruim 175 leden 
waren aanwezig en konden genieten van een af-
wisselend programma.Voorzitter Gerard van Thiel 
opende de middag met een welkomstwoord, waarna 
het de beurt was aan pastoor Kessels voor een 
stichtelijk woord. Daarna werd het podium vrijge-
maakt voor een optreden van troebadoer Mia 
Dekkers.  Na de pauze  droeg Carla Kersten het 
gedicht “de ontmoeting” voor dat refereert aan het 
project dat momenteel in Gemeente Gennep loopt en 
waarin senioren kennismaken met nieuwkomers van 
buiten, vaak allochtonen. Daarna was het tijd voor 
een muzikaal optreden van Gospelkoor “Feel Free” 
uit Boxmeer. Zij zongen een repertoire met bekende 
kerstliederen. Rond 17.30u was het tijd voor een 
overheerlijk warm buffet. Rond 19.30u ging iedereen 
met een tevreden en voldaan gevoel huiswaarts.  
(Meer foto’s en een video van de viering kijk hiervoor 
op de website www.kbogennep.nl)

Presentatie Niersstad apotheek. vr. 17-01

Contactpersonen en kerststollen!
Op 21 december ontving het bestuur onze contact-
personen in de Goede Herder. Onder het genot van 
een kopje koffie en kerstbrood 
sprak Gerard van Thiel nog 
eens zijn waardering uit over 
de bijdrage die zij jaar in en 
jaar uit leveren. Na afloop 
gingen de deelnemers direct 
aan het werk (!) door alle 79 
personen die op 16 dec. door 
fysieke omstandigheden niet 
aanwezig konden zijn bij de 
kerstviering in Pica Mare 
namens het KBO bestuur een 
kerststol te brengen.

Op vrijdag 17 januari gaven Maud Koch, apotheker 
en eigenaar van apotheek Niersstad samen met 
Eefke Lamers, farmaceutisch consulent bij dezelfde 
apotheek, een interessante presentatie over de rol 
van de apotheker bij gezondheidsproblemen.

Nieuwjaarsreceptie   di. 7-01
De nieuwjaarsreceptie van KBO-Gennep is, zoals ieder 
jaar,  ook dit jaar weer druk bezocht. Onder het genot 
van een drankje en een lekker hapje is het dan ook 
gezellig om elkaar “Geluk Zaolig Nïjjaor” te wensen. 
Voorzitter Gerard van Thiel wenste, onder het heffen 
van een glas,  alle aanwezigen een goed en gezond 
2020 toe.

 

Zij gaven een kijkje achter de schermen, of liever 
gezegd achter de balie van de apotheek. Wat gebeurt 
er allemaal tussen het moment dat de arts het recept 
uitschrijft en de apotheek het doosje met medicijnen 
aan u meegeeft? Het is veel meer dan de meesten 
van ons zich realiseren. De apotheker opereert in een 
heel dynamisch speelveld van medicijnfabrikanten, de 
artsen, de zorgverzekeraars, de overheid en uiteraard 
u als klant. Wist u dat het medicijngebruik na 65 jaar 
drastisch toeneemt, met name onder de groep 75+. 
Ouder worden betekent vaak ook meer gebreken en 
dus ook meer medicijnen. Daarnaast reageert een 
ouder lichaam anders op medicijnen doordat bijv. het 
% lichaamsvet verandert en de nierfunctie vermindert. 
Dit en nog diverse andere onderwerpen kwamen aan 
de orde in de 2 uur durende presentatie. Duidelijk 
werd dat de aanpak door het team (10 werknemers) 
van mevr. Koch anders is dan van veel andere 
apotheken omdat er zeer patientgericht wordt 
gewerkt. Zo vragen ze altijd actief naar hoe het gaat, 
en of en zo ja welke  bijwerkingen er zijn. Ze nemen 
er bewust t i jd voor. 
Indivuduele gesprek-
ken en waarnodig huis-
bezoek zijn kenmerk-
end voor de aanpak van 
h e t t e a m v a n s e r -
viceapotheek Niersstad.



  

Wekelijkse activiteiten in de Goede Herder

Maandag:     13.30u - 16.00u. Computerclub
                     19.00u - 21.30u  Koersbal
Dinsdag:       10.30u - 12.00u  Soos, kopje koffie/
praatje

           19.00u - 21.30u  Koersbal
Woensdag:   13.30u - 17.30u  Bridgen
                     14.00u - 16.00u  Jeu des boules
Donderdag:  09.30u - 11.30u. Schilderen
                     14.00u - 17.00u  Soos, kaarten,rummikub
                                                     handwerken, etc.
                      20.00u               Schaken
GON:            iedere dag biljarten
Meer informatie over deze activiteiten vindt u in het 
informatie-boekje van de KBO of op de website 
www.kbogennep.nl of www.gongennep.nl
Wandelen 50*
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. Buiten 
Gennep gaan we met de auto. De kosten hiervoor 
zijn € 2,00 voor de auto. 
Inlichtingen Ger Noij. 0485 - 213404

Voor januari, februari en maart staan gepland:
vrijdag, 31 januari  2020          Milsbeek (Diepen)
Vrijdag, 28 februari 2020         Heijen (Kerk)
Vrijdag, 27 maart    2020         Ven Zelderheide (Grens)

Zondagmiddagsoos. (14.00u-16.00u Goede Herder)
In samenwerking met de Zonnebloem staan gepland:
zondag 26 januari,  16 februari en 22 maart.
Jaarvergadering KBO 24 maart a.s.  14.00u in G.H.

The Cinema
Downton Abbey.       Di 11 febr. 15:45u  Drama 120 min.
Love & Friendschip  Di.10 mrt. 15:45u  Drama 94 min.
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een 
gereduceerd tarief. Het is noodzakelijk tevoren te  
reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 
13 46 of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC 
Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de 
bus (lijn 83) stopt vlakbij. (kbo-leden betalen op vertoon 
van lidmaatschapskaart € 7,30, iets meer dan in 2019).

=====================================================================================
Keukenhofreis (definitieve inschrijving, dus: ook invullen als u al de voorintekening heeft ingevuld)

Geheel verzorgde reis naar de Keukenhof op di. 21 april. Vertrek Goede Herder 08:00u, terug 21.15u.
De reis is inclusief vervoer, toegang tot de Keukenhof en een 3 gangenmenu op de terugweg.

Kosten voor KBO leden € 55.= en voor niet KBO-leden € 60.= 
(KBOleden van Heijen, Ottersum, Milsbeek als ook de leden van de Seniorvereniging van Ven-Zelderheide zijn ook welkom. 
KBO-leden van Gennep hebben tot 25 febr. voorrang bij het inschrijven. Op 25/2 worden de dan nog niet bezette plaatsen 
onder de laatst genoemde groepen verdeeld).
Voor meer informatie over de keukenhof zie ook https://keukenhof.nl/nl/#ontdek-het-park

Ik (wij) wil(len) graag deelnemen aan de Keukenhofexcursie van 21 april 2020

Naam (1): __________________________________.  Adres: _____________________________________

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid?  Ja  / Nee      evt. email: _________________

——————————————————————————————————————————————————

Naam(2): __________________________________.  Adres: _____________________________________

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid?  Ja  / Nee      evt. email: _________________

                                            Het bedrag s.v.p. overmaken op bankrekening: NL 35 RABO 0140 6022 83  of
                                            op  NL 75 INGB 0006 8969 22 t.n.v. KBO-Gennep onder vermelding van
                                            “Keukenhofreis”.   
                                            Het strookje svp. vóór 25 februari inleveren bij Annie Vorstenbosch, langeweg 62
                                            6591XV Gennep, tel. 0485-513855, e-mail: coordinatorkbo@gmail.com
                                            U kunt het strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder stoppen



     pme 2020

Smakelijk: stampottenbuffet   

Wanneer?  woensdag 4 maart of woensdag 11 maart  Waar? Goede Herder 18.00u (zaal open 17.30u)

Voorkeur:    ___     4 maart   of     __    11 maart 2020.                (svp kruisje voor de gewenste datum plaatsen).

Naam: …………………………………………… Adres: …………………………….    Tel.  ……………………………..

Ik heb een dieet:  Ja. / Nee.   Indien ja, waar moeten we op letten: …………………………………………………….

Naam: …………………………………………… Adres: …………………………….    Tel.  ……………………………

Ik heb een dieet:  Ja. / Nee.   Indien ja, waar moeten we op letten: …………………………………………………….

Ik kom met ……………….persoon(en).

Kosten € 16,50 pp overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140602283 of op gironummer  
NL 75 INGB 0006896922 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. stamppottenbuffet.  
Strookje ingevuld inleveren vóór  21 februari  2020 bij:   Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel: 0485 513855 of 
via mail: coordinator@kbogennep.nl   of in de brievenbus bij de Goede Herder.

Carnavalsmiddag in de Goede Herder op zondag 16 februari 13.30u - 16.30u.  (Max. aantal plaatsen 150!)

Naam: ____________________________________   Adres: ______________________________  Tel._________________

Komt met ……… personen. Deelname is gratis. 

Dit strookje ingevuld inleveren bij Annie Vorstenbosch, langeweg 62, tel 0485-513855 of via de mail: 
coördinatorkbo@gmail.com. U kunt het strookje ook in de brievenbus in de Goede H. stoppen. 
(De wensbus rijdt deze zondagmiddag extra!/ U kunt de wensbus bestellen door op werkdagen tussen 
10.00u en 12.00u te bellen.

====================================================================

 

===============================================================================

Excursie “Buitenplaats Zevenhutten" te Cuijk

Op woensdagmiddag 18 maart is er een excursie naar Buitenplaats Zevenhutten te Cuijk. 
Het programma: 14.30u - 15.00u.  ontvangst met koffie en thee; 15.00u-15.15u. introductie; 15.15u-16.45u 
rondleiding; 16.45u.-17.00u. mogelijkheid tot het stellen van vragen en afsluiting. Er zijn geen kosten aan deze 
rondleiding verbonden. (meerijders betalen de chauffeur € 2,= als onkostenvergoeding)

Ik wil graag deelnemen aan de excursie naar "Buitenplaats Zevenhutten" in Cuijk

Naam: _________________________.  Adres: _______________________________ Postcode: __________

Tel:_______________

Ik heb  ja  /  nee eigen vervoer. In het geval u over eigen vervoer beschikt dan graag nog dit:  Ik heb in mijn 
auto nog ______ plaatsen voor leden zonder eigen vervoer. (vergoeding €2.= pp). 

Dit strook je vóór 1 maart inleveren in de Goede Herder of bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62. 6591 XV 
Gennep, of in de brievenbus in de GH of via e-mail  coordinatorkbo@kbogennep.nl

mailto:coordinator@kbogennep.nl

