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Verkorte corona-editie

Excursie afvalwaterzuivering do. 10/09
Excursie waterzuivering 1   

(foto: bron  RWZI)

Zegt de bovenstaande foto u niets?  Dan is het 
wellicht tijd om u in te schrijven voor de excursie 
naar de afvalwaterzuivering van onze gemeente. 
Op de foto ziet u enkele van de zogenaamde 
beluchtingsbekkens van de installatie. Er komt 
heel wat kijken bij het zuiveren van ons afvalwater. 
Per dag ge- of verbruiken we gemiddeld zo’n 120 
liter water per persoon. Het grootste deel komt via 
het riool bij deze zuivering terecht. Gelukkig maar 
want als we direct op het oppervlaktewater zouden 
lozen was de milieuramp niet te overzien. Op 10 
september zijn we om 13.00u welkom op de 
locatie Veerstraat 2. Daar krijgen we te horen, en 
kunnen we zien (…en ruiken) hoe afvalwater wordt 
gezuiverd en wat men met de vrij-komende 
energie doet. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Er 
zijn geen kosten aan deze excursie verbonden. U 
kunt zich opgeven via het antwoordstrookje op de 
achterzijde van dit blad.

Deskundigen over….    2

Beste leden,

We hebben nog steeds te maken met het 
coronavirus. Het is zeker nog niet volledig 
de kop ingedrukt. Waarschijnlijk gaat dit 
ook pas gebeuren als er een vaccin is 
tegen covid-19. Voorlopig strijden we met 
z’n allen nog steeds tegen deze be-
smetting. Maar gelukkig dat het virus 
steeds minder om ons heen slaat en  de 
regels door het ministerie enigszins zijn 
versoepeld. We mogen gelukkig weer 
meer en zijn gebonden aan minder 
strenge regelgeving. Ook hebben we van 
de gemeente toestemming gekregen om 
weer kleinschalige activiteiten te houden 
in de Goede Herder onder bepaalde 
restricties. Het bestuur heeft daarom ook 
besloten geleidelijk aan weer bepaalde 
activiteiten op te starten. Zo zal er vanaf 
1 september weer de dinsdagochtend-
soos en vanaf 3 september de donder-
dagmiddag soos  gehouden worden. Dit 
uiteraard onder voorbehoud dat het 
verantwoord is en eventueel met de 
voorgeschreven maat-regelen die dan 
nog gelden. Mocht het onverantwoord zijn 
om de soos op te starten zullen we dat in 
de nieuwsbrief  van augustus melden. 
Afhankelijk hoe de situatie zich verder 
ontwikkelt hopen wij in de nieuwsbrief van 
augustus activiteiten te kunnen melden 
die we in het resterende deel van het jaar 
nog willen organiseren. Maar het mag 
duidelijk zijn dat we alleen activiteiten 
door laten gaan als het ook zeker 
verantwoord kan. Tenslotte vallen de 
50+ers nu eenmaal onder de risico-
groepen. 

Dus voorlopig blijft dan ook het advies: neem geen 
risico, houd afstand en blijf gezond! 

Het bestuur.
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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

tot 1 september zijn er nog geen activiteiten in de Goede 
Herder. In de volgende nieuwsbrief (25/08) kunt u lezen 
hoe het opstarten van de activiteiten in de Goede Herder 
vorm krijgt.
We zijn ook bezig om nog een aantal activiteiten te plannen
in de periode sept.-dec.. We zijn echter afhankelijk van de 
versoepelingen die de regering hopelijk nog gaat (kan) 
afkondigen  om te bepalen wat kan en wat (nog) niet kan.

(van de KBO-PCOB

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 indrukwekkende 
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 achtereen-
volgens David van Bodegom, verouderingwetenschapper 
van Leyden Academy; Machteld Huber, initiatiefnemer van 
het Instituut Positieve gezondheid en Jean-Jacques 
Suurmond, theoloog en geestelijk bege-leider.
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. Inmiddels staan er 
11 filmpjes op de site van de KBO-PCOB 
en op de social mediapagina’s van KBO-
PCOB. Ga naar de website:
www.KBO-POCB.nl en kies in het  menu 
op de voorpagina voor KBO-PCOB in 
coronatijd (zie het logo hiernaast)

Op 10 september bent u om 13.00u welkom aan de 
Veerstraat 2 voor een excursie op het terrein van de afval-
waterzuivering. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. 
(toewijzing op volgorde van binnenkomst)
U kunt zich opgeven via het onderstaande strookje.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

Omdat de Goede Herder nog gesloten is en de brievenbus 
binnen voor u dus onbereikbaar vragen wij u dit strookje te 
sturen naar Annie Vorstenbosch, Langeweg 62  6591XV. 
Gennep. U kunt haar  natuurlijk ook bellen.
tel. 0485-513855.
Tot slot kunt u uw aanmelding ook nog mailen naar Annie. 
email:  coördinator@KBOgennep.nl.  Aan deze excursie 
zijn geen kosten verbonden.

Naam:____________________________________

Adres:___________________. Postcode:________

Tel. nummer:___________.  

evt. e-mail: _________________________________

Inschrijven excursie  afvalwaterzuivering

Kijk voor het allerlaatste nieuws en mededelingen ook op 
de website van de
KBO-Gennep. 
Het adres luidt: 
http://www.kbogennep.nl

Kijk voor het laatste nieuws ook …..


