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Activiteiten

Vooraankondigingen    

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 22 september 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 10 moet uiterlijk 
op vrijdag, 11 september  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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van het bestuur          1  
Activiteiten: 
Afgelasting excursie WBL (10/9)

Excursie waterzuivering 1   

Beste leden,
Afgelopen maanden hebben wij diver-
se geplande activiteiten moeten an-
nuleren i.v.m. corona. Daarom vinden 
wij het fijn met ingang van 1 sept-
ember weer gefaseerd activiteiten te 
kunnen opstarten. Op 1 september 
worden de deuren van de Goede 
Herder weer geopend, alles binnen 
de dan geldende richtlijnen van het 
RIVM. Om het risico van besmetting 
zo klein mogelijk te maken zijn er een 
aantal regels opgesteld die u verder 
in deze nieuwsbrief kunt lezen en die 
zo nodig ter plaatse nog worden 
toegelicht. Op 1 september zijn wij 
weer vanaf 10.30 uur geopend voor 
de wekelijkse soos en vanaf donder-
dag 3 september vanaf 14.00 uur. 
Een team van vrijwilligers staat dan 
voor u klaar om u iets lekkers aan te 
bieden. De activiteitencommissie heeft 
niet stil gezeten maar zijn druk bezig 
geweest met het p lannen van 
activiteiten welke zouden kunnen 
plaats vinden zodra de situatie het 
weer toestaat. Het bestuur bedankt bij 
deze dan ook de commis-sie voor het 
werk wat ze hebben gedaan “ achter 
de schermen”  Over geplande 
activiteiten leest u verderop  in deze 
nieuwsbrief. Uiteraard hopen wij met 
z’n allen dat we in de tweede helft van 
het jaar nog een aantal activiteiten 

kunnen organiseren die ook doorgang kunnen 
vinden!

Het bestuur.

Deze week ontvingen wij van WBL  (Water-
schapsBedrijf Limburg) helaas het bericht dat 
de geplande excursie naar de waterzuivering 
in Gennep op 10/9 niet door kan gaan. WBL 
heeft besloten om al haar excursie-activiteiten 
in 2020 i.v.m. de Corona uitbraak stop te 
zetten. We zoeken naar een nieuwe datum in 
het voorjaar van 2021. Hopelijk is een bezoek 
dan wel mogelijk. 

Presentatie  Rijssenbeekhuis (di 22/-09)

"Slapen als een roosje" 2   

Aan de Rijssenbeeklaan (Pagepark) is gestart 
met de bouw van een nieuwe woonzorg-
locatie: “Het Rijssenbeekhuis”. Midden in de 
wijk, in een prettige, vertrouwde omgeving, 
dichtbij familie en vrienden.Deze woonzorg-
locatie biedt mensen, jong en oud met ge-
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Op de planning staat een IVN wandeling op woens-
dagmiddag 7 oktober. In de volgende nieuwsbrief treft u 
een inschrijfformulier aan + nadere informatie.

Vooraankondigingen:

IVN-wandeling (woe 7/10)

Alle activiteiten die op de kalender staan zijn altijd 
afhankelijk van de Coronasituatie op dat moment. De 
recente nieuwe uitbraken van het virus maken de 
situatie er niet gemakkelijker op. Soms moeten 
gemaakte afspraken dan toch weer vervallen. Omdat 
de nieuwbrief maandelijks verschijnt is de website vaak 
sneller. We zetten de laatste ontwikkelingen altijd
op de voorpagina. https://www.kbogennep.nl  

Onze gezondheid en onze veiligheid hebben we voor 
een deel zelf in de hand. Het begint met zelfredzaam-
heid en het inschatten van risico’s. De Risk Factory 
Limburg-Noord biedt de mogelijkheid om de risico’s op 
het gebied van gezondheid en veiligheid op een unieke 
manier actief te beleven. 
Woensdagmiddag 21 oktober vertrekken we om 13.00u 
vanaf de Goede Herder. Rond 17.30u zijn we weer 
terug. Kosten incl. vervoer, toegang en koffie/thee + 
versnapering is € 12,50 p.p. Er is plaats voor 25 leden.  
Inschrijving via de nieuwsbrief van sept..
Meer weten over de Risk Factory? 
Bekijk dan de website: www.riskfactorylimburgnoord.nl, 
het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?
v=1jok3i1vKgE&feature=emb_logo , 

Zevenhutten Cuijk. (woe 11/11)

De excursie die voor 18 maart stond gepland en toen 
vanwege de Cornaperikelen kwam te vervallen, staat 
opnieuw op de agenda. Woensdag 11/11 bent u 
welkom in het nieuwe kleinschalige crematorium in 
Cuijk. Inschrijving + meer informatie via de nieuwsbrief 
van oktober.

Op vrijdag 25/09 houdt 
mevr. Rozemarijn v. Amstel 
slaapoefentherapeut van 
Mensendieck Gennep, van 
14.30u - 15.30u in de 
Goede Herder een lezing 

met bovenstaande titel. Met het toenemen van de 
leeftijd wordt de slaap kwetsbaarder. Minder diep, 
meer gefragmenteerd, sneller wakker, moeilijk weer in 
slaap komen, te vroeg wakker worden; het zijn veel-
voorkomende klachten. De schattingen van chronische 
slapeloosheid bij ouderen lopen op tot zo’n 40%. 
Hierbij komen nog de slaapproblemen die voortkomen 
uit pijn, ziektes of bijwerkingen van medicatie. 
Slaaptekort heeft belangrijke consequenties voor de 
kwaliteit van leven en levert gezondheidsrisico’s op. 
zoals o.a.: Psychisch (alertheid, geheugenproblemen, 
leervermogen) en lichamelijk (hart, bloedvaten, long-
systeem, metabolisme, energiebalans, immuun-
systeem) én het kan aanwezige klachten verergeren. 

De huidige behandelmethode is toch vaak medicatie, 
terwijl uit recente onderzoeken blijkt dat een 
gedragsmatige aanpak ook zeer goede resultaten 
geeft. In deze presentatie leert u iets over slaap en wat 
uzelf kunt doen om te kunnen slapen als een roosje. 
In de Goede Herder is plaats voor max. 30 personen. 
Via het strookje (verderop in deze nieuwsbrief) kunt u 
zich voor deze lezing opgeven .

Excurise Risk-factory (woe 7/10)

“Slapen als een roosje" (vrij 25/09)

geheugenverlies een tweede thuis. Mensen, met 
dementie of een andere vorm van geheugenverlies, 
vinden hier een veilige en vertrouwde plek, dichtbij 
familie en vrienden. Het leven van alledag  gaat hier 
gewoon door, begeleid door 24-uurs professionele 
zorg.
Het verblijf in deze woon-/zorglocatie is bereikbaar 
voor iedereen. De huur van een studio valt binnen de 
kaders van sociale woningbouw. Wonen in het 
Rijssenbeekhuis betekent 24 uur per dag verzekerd 
zijn van zorg. Onze voorziening levert verpleeg-
huiszorg, aan mensen vanaf ZZP 5. Iedere locatie 
heeft 20 studio’s allen voorzien van eigen douche en 
toilet.
We werken met een professioneel team van des-
kundige medewerkers. Het team is compact, zodat de 
bewoners snel vertrouwd zijn met alle gezichten. De 
persoonlijke band is belangrijk voor een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid, juist bij mensen met 
geheugenproblemen en dementie. Het gebouw is 
voorzien van hoogwaardige technische en onder-
steunende domotica oplossingen die de zorg-
verleners bijstaan in de omgang met dagelijkse zorg 
rondom mensen met geheugenproblemen en demen-
tie.  Het inschrijfstrookje voor de presentatie treft u 
verderop in deze nieuwsbrief aan. 

http://www.riskfactorylimburgnoord.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=1jok3i1vKgE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1jok3i1vKgE&feature=emb_logo
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Kerstviering (ma 14/12)

Op 14 december hebben wij de jaarlijkse kerstviering 
gepland. Wij zouden het heel fijn vinden dat we deze 
viering door kunnen laten gaan binnen de dan geldende 
richtlijnen van het RIVM. Het zal uiteraard  afhangen van 
het gedrag van COVID-19 of het doorgang kan vinden.

Op 24 maart, net na het uitbreken van het coronavirus, 
hebben wij de ledenvergadering moeten annuleren. Daar 
volgens de statuten er jaarlijks een ledenvergadering 
gehouden moet worden, willen wij deze vergadering in 
beknopte uitvoering houden voorafgaand aan de 
kerstviering. De belangrijkste zaken zoals financiën, 
verkiezingen en mededelingen worden dan aan de orde 
gesteld. Een ledenvergadering in de Goede Herder kan 
met in achtneming van de 1.5 m regel maar voor een 
kleine groep van onze leden plaatsvinden. Daarom 
kiezen we voor Pica Mare zodat er een grotere groep bij 
aanwezig kan zijn. We zullen u hierover in de volgende  
nieuwsbrief nader informeren. 
Noteer voorlopig  maar 14 december 
in uw agenda.

Mededelingen

De Goede Herder wordt energiezuinig(er)

Momenteel wordt er bij de achteringang van de Goede 
Herder een overkapping gemaakt. Deze overkapping is  
bedoeld om 28 zonnepanelen te kunnen monteren. 
Deze vormen een aanvulling op de reeds eerder, in 
december 2018, geplaatste panelen. Binnenkort bezitten  
we dus in totaal 67 panelen. Daarmee is de Goede 
Herder bij benadering “Energieneutraal” hetgeen 
betekent dat we net zoveel opwekken als we gebruiken. 
Maar, daarmee zijn we er nog niet. De energie-
consumptie kunnen we nog verder terugdringen door 
alle lampen te vervangen door energiezuinige 
examplaren. Tot slot wordt in overleg met de gemeente 
nog gekeken naar de mogelijkheden het gebouw 
energiezuiniger te koelen en te verwarmen.  Daarmee 
zal de Goede Herder behoren tot de meeste energie-
zuinige gebouwen in de gemeente, iets om trots op te 
zijn!

Kent u iemand die lid wil worden van de KBO? Dat kan 
nu extra voordelig want iedereen die vóór eind 2020 lid 
wordt ontvangt een HEMA cadeaukaart ter waarde van 
€10,- Men dient zich aan te melden bij KBO Limburg, 
zij geven de melding door aan afdeling Gennep. 
Aanmelden kan als volgt: In het Senioren Limburg 
magazine, editie juni/juli 2020 vindt u een inschrijfbon. 
Stuur deze bon naar KBO Limburg Antwoordnummer 
1531 6040 WB Roermond. Tel. aanmelden kan ook, bel 
0475-381740. Of mail uw gegevens naar :
info@kbolimburg.nl Vergeet niet te vermelden dat je 
graag de Hema cadeaukaart ontvangt. '

Voordeeltje als je nu lid van de KBO wordt

De wekelijkse vaste activiteiten in de Goede Herder 
kunnen v.a. ma. 31 augustus 2020 weer starten, ten-
minste als de coronasituatie het toelaat.

Maandag:  13.30 - 16.00 uur  Computerclub
 19.00 - 21.30 uur  Koersbal

Dinsdag:  10.30 – 12.00 uur  Soos –kopje koffie
                                                           en een praatje.

 19.00 - 21.30 uur  Koersbal

Woensdag:      13.30 - 17.30 uur  Bridgen.
                       14.00 - 16.00 uur  Jeu de boules

Donderdag:  09.30 -  11.30 uur  Schilderen
                        14.00 – 17.00 uur  Soos – Kaarten, 
                                                           rummikub, 
                                                           handwerken etc.
                        20.00 uur                    schaken

Agenda

mailto:info@kbolimburg.nl
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KBO- Coronamaatregelingen

KBO Afdeling Gennep is blij dat zij haar activiteiten in 
De Goede Herder weer langzaam op kan starten. Fijn 
dat we zien dat vele leden van onze KBO niet 
getroffen zijn door Covid 19.
Het is de bedoeling om vanaf 1 september gefaseerd 
op te starten, alles binnen de dan geldende richtlijnen 
van het RIVM. Wanneer uw activiteit plaatsvindt, kunt 
u vernemen van uw aanspreekpunt. 
Om het risico van besmetting met het Coronavirus zo 
klein mogelijk te houden, zijn een aantal dwingende 
afspraken onvermijdelijk.

Deze afspraken worden met de leiders van de diverse 
activiteitgroepen gecommuniceerd.
Zij zullen toezien op naleving van deze regels. Tevens 
dragen zij zorg voor uitvoering van een aantal andere 
maatregelen, die in bijgaande REGELS OM JEZELF 
EN ANDEREN TE BESCHERMEN zijn opgenomen.

Coronaprotocol KBO afdeling Gennep.
Bij elke activiteit moet vooraf bekend zijn wie “leider”, 
lees aanspreekpunt, van die activiteit is. Over het 
algemeen zal de sleutelhouder dat zijn, maar 
natuurlijk kan het ook iemand anders zijn. Per 
activiteit moet wel duidelijk zijn wie het aanspreekpunt 
is en dat dient op het aanwezigheidsformulier 
ingevuld te worden.
Het aanspreekpunt hoeft natuurlijk niet alles zelf te 
doen, hij wordt natuurlijk geholpen door de gehele 
groep die aan de activiteit deelneemt.
 

1. Algemene regels.
⇒ Blijf thuis als je moet hoesten, verkouden, 

benauwd of koortsig bent (vanaf 38 graden).
⇒ Heeft iemand in jouw directe leefomgeving 

dergelijke klachten, blijf thuis.
⇒ Is er iemand in jouw directe omgeving die 

COVID 19 heeft, blijf thuis.
⇒ Wordt er Covid 19 gemeld bij u of iemand in 

uw directe omgeving? Meldt het direct bij uw 
aanspreekpunt. Aanspreekpunt niet 
bereikbaar? Bel een van de bestuursleden.

⇒ Moet je toch hoesten/ niesen. Hoest en nies in 
je elle boog.

⇒ Houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen.
⇒ Zorg dat u tijdig aanwezig bent, dat voorkomt 

extra wachten.

2. Huisregels
a. Bij binnenkomst (hoofdingang Europaplein), 

handen ontsmetten.
b. Vul zo snel mogelijk de aanwezigheidslijst in.

Om in geval van besmetting na te kunnen gaan 
wie, wanneer aan een activiteit heeft 
deelgenomen wordt een lijst met naam en 
telefoonnummer van de deelnemers 
bijgehouden.
Deze lijst wordt door de leiding van 
desbetreffende activiteit ingevuld, bewaard en 
in geval van besmettingsproblemen 
overhandigd aan het bestuur.

c. Volg de aangegeven looproute. 
Binnenkomen / betreden alleen via de 

           hoofdingang. Verlaat het gebouw altijd via 
           de achteruitgang.

Volg altijd deze route.
d. Volg de aanwijzingen van het aanspreekpunt 

altijd op.
e. Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. 

Moet u toch naar het toilet? Na elk toiletbezoek 
moet het toilet door de gebruiker ontsmet 
worden.
Ook dan opnieuw uw handen ontsmetten. 
Maximaal EEN persoon per toiletruimte. 

f. Bij het verlaten van het gebouw wederom 
handen ontsmetten.

 
3. Ruimten.
De ruimten achter de bar zijn voor bezoekers ver-
boden terrein. Blijf daar a.u.b. vandaan. De ramen 
moeten tijdens de activiteit voor ventilatie zorgen. 
Houdt dus enkele ramen open. Na de activiteit 
dienen de ruimten “gelucht” te worden. Open 
ramen, liefst tegenover elkaar gedurende ten 
minste 30 minuten.
Als er meerdere activiteiten per dag worden ge-
houden moeten deze acties dus meerdere malen 
per dag worden uitgevoerd.

4. Materialen
Gebruikt u tijdens uw activiteiten materialen?  Let 

      dan op voor besmetting. Kopjes, glazen en derge-
      lijke zoveel mogelijk door één persoon laten op-
      halen.

Tafels en armleuningen van stoelen dienen
      direct na gebruik ontsmet te worden.

Ook deur- en verlichtingsknoppen moeten 
      ontsmet worden. 
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KBO- Coronamaatregelingen (2)

Aanvullende informatie vindt u bij de RIVM richtlijnen.

Wij vertrouwen er op dat deze maatregelen er voor zorgen dat wij geen coronabesmettingen
krijgen bij onze leden, hun huisgenoten of bekenden.
Samen kunnen we het bereiken en toch weer leuke activiteiten hebben. 

Inschrijfformulier lezing “Slapen als een roosje"

inschrijfformulier presentatie Rijssenbeekhuis

Dinsdag 22 september om 14.00u in de Goede Herder

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

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

Strookje ingevuld inleveren vóór 10 september 2020 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 
tel: 0485- 513855 of via mail: coordinatorkbo@gmail.com (er zijn 30 plaatsen beschikbaar)
U kunt het strookje natuurlijk ook in de brievenbus  in de Goede Herder stoppen.

Vrijdag 25 september om 14.30u - 15.30u in de Goede Herder

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

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

Strookje ingevuld inleveren vóór 10 september 2020 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel: 0485 513855 of 
via mail: coordinatorkbo@gmail.com.  (er zijn 30 plaatsen beschikbaar)
U kunt het strookje natuurlijk ook in de brievenbus  in de Goede Herder stoppen.

Op 7 september hopen we weer, indien Corona geen spelbreker is, te starten met computer-ondersteuning. Uiteraard 
volgen we de richtlijnen van de RIVM, d.w.z. indien u klachten heeft komt u niet, we houden afstand en desinfecteren 
onze handen bij binnenkomst. Op de tafels zijn spatschermen geplaatst en de tafels en apparatuur worden met doekjes 
gedesinfecteerd. Voor de inloop dient u zich ook aan te melden, dit om te voorkomen dat er te veel mensen te gelijk 
binnen komen. U kunt zich weer op de oude manier aanmelden via de 
website van Seniorweb of KBO Gennep of via de mail naar 
tonpelser@gmail.com.  Het koffie/thee drinken zal ook op een andere 
wijze gaan dan in het verleden maar dat vertellen we u wel als komt.  
Hopelijk tot ziens en blijf gezond. 
        
                                                (foto: spatschermen 50cm h x 60cm br.)

KBO Computerclub start op 7 september 13.30u


