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activiteiten

Vooraankondiging    

Afgelastingen

Agenda

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 26 mei 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 6 moet uiterlijk op 
vrijdag, 15 mei  2020 in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar  redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brieven van de 
Goede Herder.  KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,  6591XV. Gennep (0485-513855) 
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Hopelijk wordt het virus snel de kop ingedrukt 
zodat we elkaar weer persoonlijk kunnen 
ontmoeten.
Het bestuur.

"Eenzaam maar niet alleen”. 

Beste leden.
Voor iedereen is het een vreemde, 
onwerkelijke tijd, een tijd waarin ons 
dagelijks leven op z’n kop staat. Veel 
moet op een andere manier of kan nu 
niet. We zijn bezorgt om familieleden 
die in de zorg werken, of juist zorg 
nodig hebben. Het is dan ook mooi om 
te zien dat in zo’n moeilijke tijd, zoveel 
mensen klaar staan voor een ander. 
Ook wij als KBO willen er zijn voor 
onze leden. Wij hopen in deze moei-
lijke tijd iets voor onze leden te kunnen 
betekenen. Wij bieden bij deze dan 
ook aan voor degene die daar behoef-
te aan heeft contact met iemand van 
het bestuur op te nemen om aan te 
geven wat wij zouden kunnen bete-
kenen. Denk daar bv. aan het ophalen 
van medicijnen, een boodschap,  klein 
klusje in en rond het huis, of behoefte 
aan een gesprek. Ook kunnen wij u 
eventueel in contact brengen met een 
van onze ouderenadviseurs. Denk niet, 
zo belangrijk is het niet, daar wil ik 
andere mensen niet mee lastig vallen. 
Wij vinden dat niet erg maar juist fijn 
als wij iets voor jou kunnen betekenen.
De gegevens van de bestuursleden 
vindt u in het informatieboekje en op 
de website. Je kunt zowel telefonisch als
per mail contact op nemen.

Mededelingen: 
Margriet/Libelle.            2   

Beperkte nieuwsbrief 
Omdat veel activiteiten zijn / worden afgelast is 
de nieuwsbrief ditmaal zeer beperkt. 

Excursie waterzuivering 2   

Pinksterbrunch              2   
Jaarreis Maastricht        2   

Beste leden.
Helaas moeten we na de persconferentie van 
21 april mededelen weer activiteiten te moeten 
annuleren. Als u reeds voor een activiteit had 
betaald ontvangt u uw geld per omgaande 
retour.

Ook wij als KBO volgen de regels op. Alleen 
met z’n allen kunnen we het virus de baas 
worden. Veel van ons kijken uit naar het mo-
ment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Zodra we de mogelijkheid krijgen weer ge-
zamenlijk iets leuks te kunnen ondernemen 
stellen wij jullie hiervan uiteraard in kennis. 
Maar voorlopig geldt nog “we moeten met z’n 
allen volhouden om het virus de kop in te druk-
ken” en alleen gezamenlijk gaat dit lukken.

Het bestuur.

Zomerschool                 2   

(Wandelen)                    2   
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Jaarreis Maastricht   do. 18-06 afgelast

Vooraankondiging

Excursie waterzuivering Gennep

Op 10 september staat een excursie gepland naar de 
waterzuivering in Gennep. Vanaf 13.00u zijn we 
welkom op de locatie Veerstraat. We krijgen uitleg over 
de wijze waarop hier afvalwater wordt gezuiverd en wat 
er met de energie die daarbij vrijkomt wordt gedaan. Er 
zijn 25 plekken. Inschrijving volgt in een van de 
volgende nieuwsbrieven.

De “jaarreis” hebben we vanwege het coronavirus 
moeten afzeggen. De schitterende 4 sluizen bootreis 
en het bezoek aan Maastricht houdt u tegoed. Uitstel is 
ook in dit geval geen afstel. 

Ook de zomerschool lijdt helaas onder het coronavirus. 
Hoewel verschillende activiteiten al waren voor-
besproken is besloten om deze niet door te zetten. We 
proberen een nieuwe start met het activiteitenprogram-
ma te maken met het traditionele laatste onderdeel van 
de zomerschool: de BBQ op 20 augustus    

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

(Wekelijkse) activiteiten in de Goede Herder

Zomerschool

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 juni staat voorlopig gepland:
Vrijdag   26 juni   2020 Oeffelt (Oeffelt-Beugen)

Toen we in maart het besluit moesten nemen om de 
Paasbrunch af te gelasten hoopten we dat we wellicht 
daarvoor in de plaats een Pinksterbrunch konden 
organiseren. De verwachting was dat rond juni het 
normale leven weer een beetje op gang zou zijn 
gekomen. Helaas, die aanname bleek te optimistisch. 
Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de situatie 
nog niet voldoende is hersteld. Bijeenkomsten met 
grotere aantallen mensen - zoals een brunch - vormen 
nog een te groot gezondheidsrisico. Daarom hebben 
we besloten om (ook) de Pinksterbrunch af te gelasten. 

Pinksterbrunch   ma. 01- 06 afgelast

Libelle / Margriet en de KBO-PCOB

Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is 
het goed om afleiding te hebben. Libelle en Margriet 
hebben daarom aange-boden leden van KBO-PCOB 
eenmalig een tijdschrift toe te sturen. Omdat het fijn is 
in deze tijd om even ergens anders aan te denken. Dit 
mooie initiatief hebben we omarmd. Rond 16 april viel 
bij menig huishouden dan ook een Libelle of 
Margriet op de mat. Het gaat om een eenmalige actie. 
Margriet en Libelle gaan daarna niemand benaderen 
voor een abonnement en natuurlijk hebben we alle 
privacyregels van de AVG in acht genomen. We 
wensen u veel leesplezier.

Kienen: 
De geplande datum van 19 mei komt te vervallen. 

Avondvierdaagse 50+ Gennep
Deze komt dit jaar te vervallen.

KBO-limburg in actie

De KBO-limburg heeft begin april een belronde gedaan 
naar alle afdelingen. Een kwart van de afdelingen is 
getroffen door het coronavirus. Wat opvalt is dat er een 
veelheid aan initiatieven wordt ontplooid die als 
belangrijkste doel hebben het contact tussen ouderen te 
bevorderen.  De vindingrijkheid is groot. “Praat met een 
maatje” (Bergen), Contactpersonen in de wijk die een 
extra oog houden op kwetsbare personen (Gennep), You 
tube filmpjes op de website zetten waarin uitleg over 
videobellen (Ottersum), Persoonlijke brief bij de leden 
bezorgen waarin het bestuur hulp aanbiedt aan iedereen 
die dat nodig heeft, (div. afdelingen), een aanbod om 
boodschappen te doen, Ouderenadviseurs van de 
afdeling die telefonisch vragen beantwoorden en zo gaat 
het nog een tijdje door. De KBO-limburg richt zich in 
eerste instantie op een goede informatievoorziening 
rondom de coronacrisis. Men geeft instructies over wat 
wel en niet verstandig is voor senioren, treedt in overleg 
met gemeenten om de belangen van ouderen extra te 
behartigen, geeft praktische informatie over belcirkels, 
over regelingen waar ouderen een beroep op kunnen 
doen. Op de website en in het tijdschrift probeert men de 
leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Meer 
informatie vindt u op https://kbolimburg.nl/


