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Nieuws KBO

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 23 juni 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 6 moet uiterlijk op 
vrijdag, 12 juni  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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Mededelingen: 

Nog even niet……

Excursie waterzuivering 2   

Het wordt eentonig maar na rijp beraad 
hebben de Milsbeekse organisatoren van de 
weekreis, die van 7-11 september  zou 
plaatsvinden, besloten om deze reis voor dit 
jaar af te gelasten. Gelijktijdig maakte men 
bekend dat de meerdaagse reis volgend jaar 
staat gepland voor 6-12 september Hopelijk 
kan die wel doorggang vinden. Bestemming: 
Willebadessen

Meerdaagse reis 5-11 september afgelast.

De Coronacrisis is ook een economische crisis  
dat is wel duidelijk. De uitgever van Senioren 
Limburg, Romeo Delta, ondervindt daar ook de 
gevolgen van. Om de uitgever wat meer tijd te 
geven om de advertentiepagina's te verkopen,  
is besloten de tweede editie van dit jaar te 
verschuiven van eind mei naar eind juni, 
tegelijkertijd met het KBO-PCOB 
Ledenmagazine van juni-juli.

Ledenmagazine KBO-Limburg vertraagt

Meerdaagse reis Dld.    1   

Beste Leden,

We hebben nog steeds te maken met 
een ernstige crisis. Hoewel er tekenen 
zijn dat er binnenkort (gelukkig) weer 
wat meer mogelijk is, zijn groepsbijeen-
komsten nog steeds niet toegestaan.
Hopelijk komt er vanaf 1 september, vijf 
maanden na ingang van dit verbod, 
weer ruimte om elkaar te ontmoeten.
Gevolg is o.a. dat we in deze nieuws-
brief geen verslag kunnen doen van 
gezamenlijk ondernomen activiteiten 
en we nog zeer voorzichtig moeten zijn 
met de planning van toekomstige acti-
viteiten. Voor de periode na 1 septem-
ber denken we aan de organisatie van 
de jaarlijkse BBQ. Door de datum iets 
naar achter te schuiven zal deze 
traditie wellicht toch nog doorgang 
kunnen vinden. Als de regering aan de 
datum van 1 september vasthoudt 
zullen we de precieze datum van de 
BBQ in de volgende nieuwbrief be-
kendmaken. Verder staat er nog een 
andere activiteit gepland voor 10 sep-
tember: een bezoek aan de water-
zuivering in Gennep. In de volgende 
nieuwsbrief treft u een inschrijfformulier 
aan. Ook willen we na 1 september - 
met in achtname van de ontmoetings-
regels  - de dinsdag- en donderdag-
soos graag weer opstarten. Achter de 
schermen wordt gewerkt aan een aan-

gepaste planning van  activiteiten in het najaar. 
We bekijken daarbij ook de mogelijkheid van 
uitstapje maar we zijn voorzichtig omdat de 
50+ groep nu eenmaal tot de risicogroepen 
behoort.  Van de andere kant kunnen we ons 
voorstellen dat bij velen de behoefte leeft om 
elkaar te ontmoeten en om samen ook weer 
eens iets leuks te doen. Laten we positief 
vooruit kijken en hopen dat we in de volgende 
nieuwsbrief meer duidelijkheid kunnen geven.
Intussen..blijft het devies: neem geen risico, 
houd afstand en blijf vooral gezond! 
met hartelijke groet
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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. Het inschrijvingsformulier staat in de 
volgende nieuwsbrief.

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

Onlangs hebben we de afdelingen op hoofdlijnen bij-
gepraat over de resultaten van de belronde. Met daar-
bij de belofte dat we daarop op korte termijn zouden 
terugkomen in een nieuwsbrief. Vanuit de afdelingen 
kwam ook het idee om alle leden een brief te sturen, 
als hart onder de riem in deze tijd dat we elkaar nauwe-
lijks kunnen ontmoeten. Een goed idee! Eind mei tref-
fen alle leden in het ledenmagazine KBO PCOB een 
persoonlijke brief aan van onze voorzitter Marcel Ballas 

Omzien naar elkaar
Veel afdelingen slagen er heel goed in om ook nu om te 
zien naar elkaar. We kregen ook het verzoek om 
informatie over het opzetten van een belronde of een 
belcirkel. Klik op de onderstaande link voor meer 
informatie.

https://mcusercontent.com/
83b6f8830df16d6440f1225fa/files/
7924e926-434b-45a3-b096-fccc8c9530f2/
Tips_Belronde.01.pdf

Op de website van KBO PCOB staat een uitgebreide 
handleiding voor het opstarten van een belcirkel.

Van de KBO-Limburg

In de laatste week van april zijn we gestart met een serie 
videofilmpjes waarin een expert ieder vanuit zijn of haar eigen 
discipline ingaat op vragen die leven rondom ‘het omgaan met 
corona’. Elk videofilmpje duurt ongeveer tien minuten. Zo 
komen onder meer  Ted van Essen, Machteld Huber, Erik 
Scherder, David van Bodegom en Jean-Jacques Suurmond 
aan het woord. De filmpjes geven een verdieping aan de 
gedachtevorming over ‘wat er nu aan de hand is in deze tijd 
die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe we met deze 
situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’.

‘Deze korte films geven antwoord op diepere vragen die ons 
gesteld worden in deze voor velen moeilijke periode’, stelt 
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘Via onze Ouderen-
Infolijn komen bij ons veel vragen binnen van heel diverse 
aard. Sommige zijn praktisch, maar we merken ook dat veel 
senioren zich zorgen maken en vragen hebben over de 
diepere betekenis van het leven. Juist deze vragen legden wij 
voor aan experts op het gebied van gezondheid, zingeving en 
ver-oudering. Dit levert een aantal hele mooie en indruk-
wekkende beeldverhalen op.’
In elke video gaat een expert dieper in op een corona-
gerelateerd onderwerp dat aansluit bij zijn of haar werkveld. 
Zo start de serie met Ted van Essen, huisarts en 
gespecialiseerd in vaccins, gevolgd door achtereenvolgens 
David van Bodegom, verouder-ingswetenschapper van 
Leyden Academy; Machteld Huber, initiatiefnemer van het 
Instituut Positieve gezondheid en Jean-Jacques Suurmond, 
theoloog en geestelijk begeleider. Het doel van de video’s is 
naast informatie ook het bieden van praktische handvatten om 
de huidige periode goed door te komen. ‘Het is een tijd die 
onrustig en bezorgd kan maken. En dat kan je uit balans 
brengen. Wij willen graag helpen om senioren gezond en in 
evenwicht te houden. Wij zijn dan ook blij dat we meerdere 
experts bereid hebben gevonden mee te doen’, voegt Manon 
Vanderkaa toe. 
Het adres: 
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/start-videoserie-de-expert-
aan-het-woord/

KBO-PCOB: informatiereeks over corona 
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