
Het volgende KBO-PCOB magazine  en nieuwsbrief KBOgennep (2020-04) verschijnen op 24 maart. 
Kopij voor de nieuwsbrief 4 moet uiterlijk vrijdag 13 maart in ons bezit zijn. 
U kunt deze sturen naar redactie@kbogennep.nl  of inleveren in de brievenbus v.d. Goede Herder. 
Coördinator KBO-Gennep: Annie Vorstenbosch, Langeweg 62 6591XV Gennep (tel. 0485 - 513855). 
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Beste leden.
Zoals u heeft gemerkt verschijnt de 
nieuwsbrief sinds december in een 
nieuwe opmaak. Een wat meer een-
duidige indeling en een kleurenomslag 
geven de nieuwsbrief nét iets meer. 
Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook 
digitaal lezen. Op onze website is een 
link beschikbaar om een pdf-versie te 
downloaden en sinds kort ook een link 
om de nieuwsbrief als magazine online 
te lezen. Met de toenemende digita-
lisering zijn er nieuwe en vooral ook 
snellere mogelijkheden tot communi-
catie. Denk bijvoorbeeld maar eens 
aan het inschrijven voor activiteiten of 
het bekijken van foto’s en filmpjes van  
activiteiten.Voor de goede orde: digi-
talisering is geen vervanging van de 
traditionele communicatiemogelijk-
heden maar  vormt daarop een uit-
breiding. Omdat een steeds groter 
aantal leden ook digitaal communi-
ceert en die groep in de toekomst 
alleen maar zal toenemen, willen wij 
hen graag tegemoetkomen. Als u een 
email-adres heeft en dat met ons wilt 
delen, kunt u dat via een formulier op 
onze website aangeven. Ga hiervoor 
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naar de voorpagina van onze website 
(www.kbogennep.nl) en kies onder het kopje 
“ledenservice” voor het onderwerp  “aan-
melden e-mailadres”. U kunt uw gegevens 
daar invullen. Uiteraard geldt dat uw per-
soonlijke gegevens, waaronder uw e-mail-
adres, uitsluitend intern worden gebruikt en 
nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

Uitnodiging voor de ledenvergadering van 
de KBO “St. NORBERTUS’’  op 24 maart 
2020 in de GOEDE HERDER om 14.00 uur
Voor de agenda zie pagina 5
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Paasbrunch     ma. 13 april

Op 2e paasdag, 13 april a.s., organiseert de 
KBO een gezellige paasbrunch in de Goede
Herder.

U bent van harte welkom, de zaal is open om 
12.00 uur en de brunch begint om 12.30u. 

Deelname: € 17,50 p.p.
Opgeven vóór 30 maart d.m.v. 
strookje van pag. 6 bij Annie 
Vorstenbosch 

Seniorendag Venloop 2    



2

Buitenplaats Zevenhutten    wo. 18-03
Op 18 maart gaan we naar Buitenplaats Zevenhutten 
in Cuijk. We krijgen er een rondleiding in het ruim 
een jaar geleden geopende kleinschalige cremato-
rium de Hoenderberg.

Het programma:woensdagmiddag 18-03. We rijden 
met eigen vervoer om 14.15u vanaf de Goede Herder. 
(excursie  is gratis, meerijders betalen € 2,=)

Heel veel zaken spelen een rol in uw 
gevoel van (on-)veiligheid. We maken 
daarbij vaak een verschil tussen zaken 
buitenshuis en dingen in huis. Buitenshuis 
gaat het bijvoorbeeld om slechte of ontbre-

kende verlichting, los liggende tegels, te hoge 
stoepen, gevaarlijke kruisingen, vervuiling, overvallen 
etc. etc. In huis gaat het om dingen als goede 
deursloten, wegnemen van drempels, alarmering in 
geval van nood, veiligheid met betrekking tot gas en 
elektra etc. etc.  Vaak staan we er niet bij stil. We 
wonen immers al vele jaren in het huis en kennen het 
door en door er is niets veranderd dus voor mij geldt 
dat allemaal niet. Maar, misschien is het huis niet 
veranderd maar u wel! Met het stijgen van de jaren 
nemen lichamelijke klachten vaak toe. Soms past u 
uw gedrag aan: bijv. u verplaatst zaken die u vaak 
gebruikt van een bovenkast naar een kast op 
heuphoogte.

 Hoe zit het met uw veiligheid?

Toch blijven er nog veel zaken over die mogelijk ge-
vaar kunnen opleveren.  Daarnaast zijn er tegenwoor-
dig veel dingen beschikbaar die uw dagelijkse leven, 
wanneer u ouder wordt, kunnen vergemakkelijken en 
veiliger kunnen maken. Om u op dit vlak te adviseren 
stelt de KBO-Limburg een veiligheidsadviseur ter 
beschikking die op huisbezoek komt. Hij geeft u 
voorlichting en adviezen hoe u bepaalde zaken beter, 
veiliger, kunt regelen.  De adviseur laat de uitwerking 
van die zaken uiteraard aan u over. Een bezoek van 
de veiligheidsadviseur is voor KBO-leden gratis en u 
kunt hem aanvragen bij de KBO-Limburg. Bel hiervoor 
tel. 047-5381740 of mail info@kbolimburg.nl

De veiligheidsadviseur zal zich altijd legitimeren door 
een KBO-legitimatiebewijs en zich houden aan het 
geen hierover in de Wet-AVG (Algemene Verordening 
Gegevens-bescherming) is bepaald. Ook kan de 
website van KBO-PCOB worden geraadpleegd voor 
adviezen m.b.t. veiligheid in de ruimste zin van het 
woord. Indien geen veiligheidsadviseur voorhanden is, 
kan ook contact worden opgenomen met de KBO-
ouderenadviseur voor het vragen van advies. Deze 
adviseur geeft alleen adviezen over mobiliteit versus 
veiligheid in de thuissituatie.

14.15u.                Vertrek Goede Herder
14.30u. - 15.00u. ontvangst koffie/thee
15.00u. - 15.15u. introductie
15.15u. - 16.45u. rondleiding 
16.45u. - 17.00u. mogelijkheid tot vragen/afsluiting 

nb. Nog niet opgegeven via het strookje in de 
nieuwsbrief van jan/feb.? Meldt u dan als nog aan bij 
Annie Vorstenbosch.  Dat kan nog tot 10 maart. Ook dit jaar staat de seniorenmiddag van de Venloop 

weer voor de deur!  Op 26 maart is het zo ver en 
openen de deuren voor alle senioren uit Limburg die 
een geweldige middag vol muziek, entertainment, 
workshops en beweging willen meemaken! In 
samenwerking met KBO Limburg, SOB Venlo en 
dementievriendelijk Venlo staat er een tjokvol 
programma op de planning, met dit jaar het thema 
‘dementie vriendelijk’. Deze beleefdag voor senioren 
bevat een actief, informatief en vermakelijk program-
ma. Kortom een dag van gezellig samenzijn!
 
De kosten bedragen €6,50 per persoon, inclusief 
koffie en vlaai. Leden van KBO krijgen €1,- korting! 
Inschrijven kan via de website 
https://www.venloop.nl/seniorendag of u kunt zonder 
inschrijving op de dag zelf komen en aan de deur 
betalen. Wees van harte welkom en vier met ons 
deze gezellig middag!
 
We hopen u in grote getalen te mogen begroeten op 
26 maart in Venlo!

Seniorendag Venloop    do. 26 mrt.

https://www.venloop.nl/seniorendag
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Diverse begunstigers hebben gezorgd voor lekkere 
hapjes, nootjes en warme snacks. Tijdens de pauze, 
die werd opgeluisterd met carnavalsmuziek, is er een 
inzameling gehouden voor de Norbertusbus. Die 
moet, zoals u waarschijnlijk wel weet, worden 
vervangen omdat de vorige bus in vlammen is 
opgegaan. Het bedrag dat met de rondgang van een 
“collectebus” werd  opgehaald bedroeg, buiten 
verwachting,€ 328.80. Dit bedrag zal met een extra 
bijdrage van de KBO en de Zonnebloem worden 
aangevuld tot € 600,00. Deze cheque zal op gepaste 
wijze aan de Stichting Vrienden van Norbertus 
worden overhandigd. De Waggelaars en de GON 
hebben al in een eerdere fase een financiële bijdrage 
geleverd aan de vervanging van de bus. 

Rond 17.30 uur werd deze sfeervolle middag afge-
sloten. Het leidt geen twijfel dat deze geslaagde 
carnavalsmiddag volgend jaar opnieuw op het 
programma zal worden opgenomen. Zet de datum 
van 24 januari 2021 alvast maar in uw agenda!

Carnavalssoos     di. 25-02
De carnavalssoos op de dinsdagmorgen 25 februari 
was weer een groot succes. Prins Ben 1 en Prinses 
Trudy met een groep afgevaardigden van de 
Waggelaars waren hier bij aanwezig. De morgen werd 
muzikaal door accordeonist Piet van Mil opgeluisterd. 
Hij zorgde voor een geweldige sfeer die regelmatig 
gepaard ging met een polonaise. 

Prins Ben mocht aan Cato Linders een prijs over-
handigen als best verklede. Zij was heel origineel 
verkleed als “sprokkelvrouwtje”.

Daar de Waggelaars s'middags weer present moesten 
zijn bij de kinderoptocht moesten zij om 12.00 uur de 
goed gevulde zaal gaan verlaten.

De muzikale carnavalsmiddag die op 16 februari voor 
de derde keer in successie plaatsvond in de Goede 
Herder was wederom een groot succes. De 
carnavalsmiddag was ook dit jaar weer een 
samenwerking van de GON, Zonnebloem, K.B.O. en 
de Waggelaars. Ruim 140 carnavalsvierders hebben 
genoten van sfeervolle muziek, een mooie buut en 
zangoptredens.

Carnavalsmiddag    zo. 16-02

Terugblik



    pme 2020

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.
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(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:   09.30u - 10.30u. Zingen
                     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 
informatieboekje van de KBO of op de website 
www.kbogennep.nl of www.gongennep.nl

Kienen in de Goede Herder:
Kienen is gepland op di. 17 maart. In het informatie-
boekje staat een foutieve datum voor mei. Het kienen is 
niet 12 mei maar di. 19 mei. Aanvang 19.30u , zaal 
open om 19.00u

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 maart en april staan gepland:
Vrijdag, 27 maart 2020 Ven-Zelderheide (Grens)
Vrijdag  24 april   2020 Afferden (Zevenbomen)
Vrijdag  29 mei.   2020 Bergen (Gemeentehuis)

Avondvierdaagse 50+ Gennep.
Dinsdag, 12 mei 2020, woensdag, 13 mei 2020
Donderdag, 14 mei 2020, vrijdag, 15 mei 2020.
Inlichtingen: mw. C. Kersten,   517420 

Norbertus wandeltocht.
Zaterdag, 11 april 2020
Inlichtingen: mw. C. Kersten,   517420 

Zondagmiddagsoos in 2020 van 14.00u – 16.00u  
i.s.m. de Zonnebloem
1x per maand in de winter kan men op 
zondagmiddag binnenlopen in de Goede Herder 
voor een praatje en/of een kopje koffie.
De datum is:    22 maart 2020
De data voor het eind van 2020 zijn nu nog niet 
bekend, maar volgen t.z.t. in de nieuwsbrief.

Winkelreis Roermond    do. 14-05

Vooraankondiging

Ook dit jaar is er een “winkelreis”. 
Ditmaal is de bestemming Roermond. 
Op donderdag 14 mei kunt u mee naar 
deze  gezellige stad op het kruispunt 
van de Roer en Maas. In de historische 
binnenstad zijn meer dan 400 winkels 
varierend van warenhuizen en winkel-

ketens tot boetiekjes en speciaalzaken. Daarnaast telt 
Roer-mond veel horecagelegenheden met terrasjes: 
de markt , het stationsplein en het Münsterplein. Het 
zijn plekken waar u heerlijk kunt uitrusten vóór en na 
het shoppen of het bezichtigen van talrijke fraaie 
monumenten. We vertrekken om 09.00u vanaf de 
Goede Herder en zijn rond 17.00u weer terug in 
Gennep. Kosten €17,50. U kunt zich tot 10 April 
inschrijven via het strookje op pagina 6.

Keukenhofreis      do. 21 april vol!  
De keukenhofreis is volgeboekt. Er moest zelfs een 
grotere bus worden gehuurd!  Op 21 april vertrekken
64 leden naar Lisse. Deze reis gemist? Dan kunt u 
bijv.  boeken voor de winkelreis van do. 14 mei (blad 
6) of later voor de jaarreis op 18 juni (zie ook 
hieronder).

 Zomerschool   vanaf  wo. 15 juli

Ook dit jaar wordt er weer een zomerschool van 6 
woensdagen georganiseerd te beginnen op 15/7.
In mei krijgt u een volledig overzicht van activiteiten,

 Jaarreis KBO-Gennep   do. 18 juni
 De reis gaat richting Maastricht. Daar stappen we op 
een boot voor een schitterende vaartocht. In de 
volgende nieuwsbrief krijgt u meer gedetailleerde 
informatie.

Na nog een klein uurtje van de muzikant te hebben 
genoten werd de soos om 13.00 uur afgesloten en 
vertrok iedereen in de opperbeste stemming naar huis.
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Uitnodiging voor de ledenvergadering van de KBO “St. NORBERTUS’’  
op 24 maart 2020 in de GOEDE HERDER om 14.00 uur.

  Agenda.

1. Opening door de voorzitter, dhr. Gerard  van Thiel.

2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 12  maar2019. 
    De notulen van 12 maart 2019 liggen ter inzage in de Goede
    Herder. U kunt ze ook vinden op de KBO website onder het kopje
     “Organisatie”—> “Ledenvergadering”.

3. Mededelingen.

4. Behandeling van het jaarverslag 2019. Het jaarverslag ligt ter
    inzage in de Goede Herder. Het jaarverslag is ook te vinden 
    op de KBO-website onder het kopje “Organisatie”—> “Ledenvergadering”.

5. Behandeling van het financieel verslag 2019. Financieel verslag ligt ter
    inzage in de Goede Herder.

6. Het verslag van de kascontrolecommissie.  Nieuw te benoemen lid van de 
    kascommissie.

7.  Contributie 2021.

8. Bestuurssamenstelling.   

    Dhr. Jo Martens heeft als penningmeester 3 periodes van 4 jaar zitting 
    gehad in het  bestuur van de KBO-Gennep. De heer Martens is niet herkiesbaar. 
    Het bestuur doet de voordracht om de heer Harrie Frederiks te 
    benoemen als nieuwe penningmeester.
 
    Dhr. Frans Simons heeft 1 periode van 4 jaar zittinggehad in het
    bestuur van de KBO-Gennep.Hij is herkiesbaar.

    Mevr. Annie Vorstenbosch heeft 3 periodes van 4  jaar zitting gehad
    in het bestuur van de KBO-Gennep. Zij is herkiesbaar.

    Leden kunnen ook een tegenkandidaat  voordragen, mits deze 
    voordracht zeven dagen, en ondertekend door minstens tien leden van 
    onze afdeling, voor de vergadering bij het secretariaat is afgegeven.
 
9  Rondvraag.



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

Winkelreis Roermond
De” winkelreis" naar Roermond vindt plaats op donderdag 14 mei. Vertrek Goede Herder 09:00u, terug 17.00u.
(KBOleden van Heijen, Ottersum, Milsbeek als ook de leden van de Seniorvereniging van Ven-Zelderheide zijn 
van harte welkom. KBO-leden van Gennep hebben tot  3 april  voorrang bij het inschrijven. Op 03 april worden de 
dan nog niet bezette plaatsen onder de laatst genoemde groepen verdeeld).

Ik (wij) wil(len) graag mee met de winkelreis naar Roermond

Naam (1): __________________________________.  Adres: _____________________________________

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

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

Naam(2): __________________________________.  Adres: _____________________________________

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

Het bedrag € 17,50 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 “Roermond”. Het strookje svp.
vóór 10 April 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 deponeren.                                             
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ANTWOORDSTROOKJE:  “PAASBRUNCH”

Op Tweede Paasdag, ma. 13 april 2020 in de Goede Herder. Zaal open: 12.00u  Brunch begint om 12.30u

Naam ………………………………………., adres………………………………………………. tel.:……………………..  
   

Naam ……………………………………… , adres………………………………………………. tel.:……………………. 
    

Komt met ……………….personen.

Kosten € 17,50 pp overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140602283 of op 
gironummer NL 75 INGB 0006896922 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Paasbrunch.  
Strookje ingevuld inleveren vóór 30 maart 2020 bij Annie Vorstenbosch, 
Langeweg 62, tel: 0485-513855 of via mail: coordinatorkbo@gmail.com. U kunt het 
strookje natuurlijk ook in de brievenbus van de Goede Herder deponeren.

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


