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Activiteiten

Vooraankondiging    

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 27 oktober 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 11 moet uiterlijk op 
vrijdag, 16 oktober 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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Opstart activiteiten.
Op 1 september zijn we weer 
voorzichtig gestart met activiteiten. 
De vaste dinsdagmorgensoos was 
de eerste activiteit die weer  plaats-
vond. De soos werd door zo’n 25 
personen bezocht. Dit is een aantal 
dat boven onze verwachting lag. 
Iedereen werd welkom geheten en 
bij de koffie was er iets lekkers. 
Veel van de aanwezigen waren 
verheugd dat de soos weer open 
was. Men gaf aan dat men dit 
wekelijkse uitje had gemist en was 
blij dat het weer mogelijk was om 
gezellig bij te kletsen ook al 
gebeurde dat met gepaste afstand. 
Ons coronaprotocol werd goed 
nageleefd en leidde nergens tot 
problemen. Ook op donderdag 
mochten we zo’n 25 mensen 
verwelkomen. Uiteraard was ervoor 
gezorgd dat ook voor deze groep 
er iets lekkers bij de koffie was! We 
hopen dat dit weer het begin is 
geweest van een groot aantal 
gezellige bijeenkomsten in de rest 
van het jaar.

Het is prettig om geleidelijk aan weer 
activiteiten te kunnen organiseren. 
In de nieuwsbrief van augustus kon u 
daarover al het een en ander lezen. Het is fijn  
te constateren dat velen hebben ingetekend 
op de nieuw aangeboden activiteiten. Ook in 
deze nieuwsbrief worden er weer nieuwe 
activiteiten aangekondigd. Intussen blijven we 
op onze hoede. Het virus is beslist nog niet 
verdwenen. Voor al onze activiteiten geldt dat 
we geen risico nemen en dat als we denken 
dat het niet verantwoord is, we de activiteit 
zullen annuleren. We kunnen immers niet 
voorzichtig genoeg zijn. Laten we positief 
eindigen en blij zijn met wat we nu kunnen 
doen en hopen dat dit zich geleidelijk aan 
weer kan uitbreiden. Blijf gezond én hopelijk 
tot spoedig.
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Kermissoos / Muzikale soos   Di  13/10) 
Op kermisdinsdag organiseert de KBO tradi-
tioneel  een kermissoos. Omdat  het nog on-
zeker is of de kermis dit jaar door gaat, is er 
wel de wekelijkse dinsdagmorgen soos. 

Deze soos waar-
van we nu nog 
niet weten of hij 
in het teken van 
de kermis staat

Maasheggen excursie   6

Schaakvereniging         3                    
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wordt gehouden met muzikale ondersteuning van onze 
vertrouwde muzikant Jan Hoesen. Uiteraard gelden 
ook tijdens deze gezellige bijeenkomst de 
coronaregels. Jan  zal om 10.30 uur de ontmoeting 
openen met een aantal leuke en bekende liedjes.We 
gaan er, ondanks de onzekerheid van wel of geen 
kermis in Gennep, een gezellige morgen van maken!
Veel leden hebben weer behoefte naar een lange 
locdown elkaar weer gezellig te ontmoeten.

Excursie naar de Risk factory (woe 21/10)

De Risk Factory (Venlo) heeft een nieuw programma 
ontwikkeld waarmee senioren risico’s op het gebied 
van gezondheid en veiligheid kunnen beleven. Beiden 
risico’s hebben we voor een deel zelf in de hand. Het 
begint met zelfredzaamheid 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 actief te beleven

Met realistische en interactieve scenario’s zoals 
brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, 
contact met hulpdiensten en het belang van een 
positieve gezondheid, ervaart u (on)gezondheid en 
(on)veiligheid én leert u hoe te handelen.
Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. 
Dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op 
aankomt – de juiste beslissingen te nemen. 
De Risk Factory werd in eerste instantie opgezet om 
voorlichting aan jongeren te geven. Gaandeweg kwam 
men tot het inzicht dat een aantal van  de behandelde 
thema’s ook relevant is voor senioren. In samen-
werking met de KBO-Limburg is een aantal thema’s 
inhoudelijk afgestemd  op de groep ouderen. Zo werd 
bijv. bij het behandelen van internetveiligheid het 
onderwerp "sexting”, dat veel onder jongeren speelt, 
ingewisseld voor "phishing"  en bij verkeersveiligheid 
aandacht voor de e-bike i.p.v. de brommer! Sinds 
december 2019 ontvangt men op woe/do groepen 
ouderen. 

Deze zijn unaniem enthousiast over het gebodene. 
Kortom, het belooft een interessante middag te 
worden waar laagdrempelig met hightech apparatuur 
voor-lichting wordt gegeven.
Kosten: 12,50  (= vervoer + koffie-thee + toegang)
Vertrek: 21/10 om 13.00u vanaf de Goede Herder. 
Terug: 17.00-17.30u 
meer informatie: 
https://www.riskfactorylimburgnoord.nl. Maximum 
aantal: 20 personen. Zie het invulstrookje pag. 6

Workshop “Het Nieuwe Fietsen  (vrij 31/10)

Tijdens de gezellige en interactieve bijeenkomst delen 
deelnemers, onder het genot van een kop koffie, 
ervaringen met elkaar en geeft een verkeersexpert 
praktische tips. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
slim omgaan met drukke fietspaden, kwetsbaarheid in 
het verkeer, conditie van het lichaam en veilig fietsen.

Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes leert u 
hoe u langer mobiel kan blijven en veilig aan het 
verkeer kan blijven deelnemen. ‘Het Nieuwe Fietsen’ 
wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente 
Gennep.
De workshop duurt 2,5 uur, inclusief een pauze. Er is 
plaats voor maximaal 20 deelnemers. Marcella van 
Belzen, van Veilig Verkeer Nederland, licht de 
workshop toe: “Hoewel wij in Nederland al van jongs 
af aan fietservaring opdoen, zien we de ongevals-
cijfers met fietsers stijgen. Seniore fietsers zijn daar 
relatief vaak het slachtoffer van. Niet omdat zij 
onveiliger fietsen, maar omdat een ongeval voor hen 
meer ernstige gevolgen heeft dan voor bijvoorbeeld 
jonge fietsers. Daarom heeft Veil ig Verkeer 
Nederland Het Nieuwe Fietsen ontwikkeld.”, aldus 
Marcella van Belzen. Inschrijven via het strookje op 
de pag. 6.  Datum vrijdag 30/10,  (max. 20 
deelnemers) plaats: MFC de Goede Herder 
10.00u-12.30u.
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De excursie die voor 18 maart stond gepland en toen 
vanwege de Corona perikelen 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. Er is - ook in de coronatijd - plek voor 100 
deelnemers!

Schaakvereniging Gennep

Sinds september 2019 is de Schaakvereniging 
Gennep gehuisvest in de grote zaal van De Goede 
Herder. Begin 2019 mochten wij gedurende een 
aantal weken al kennismaken met deze ruimte en dat 
is zo goed bevallen dat wij met het bestuur van de 
KBO zijn overeengekomen voor een definitief gebruik 
van deze prachtige ruimte.

Onze vereniging is opgericht op 22 oktober 1936, we 
bestaan dus al bijna 84 jaar. Op dit moment hebben 
we 19 leden, waarvan er 16 regelmatig aan onze 
onderlinge competitie deelnemen. Nu de corona-
pandemie heerst verheugt het ons dat we met het 
eerder genoemde aantal schakers voldoende 
anderhalve meterruimte hebben om te kunnen blijven 
schaken.

Wat doen we zoal of beter, wat deden we zoal?. 
Door de Corona-uitbraak is ons jaarprogram-
ma noodzakelijkerwijs sterk gewijzigd. We orga-
niseren nog wel een onderlinge competitie om het 
kampioenschap van onze schaakvereniging. Deze  
startte op 10 september jl. met de eerste ronde. Wat 
door Corona dit komende schaakseizoen tot nader 
order niet meer gaat plaatsvinden, is de strijd om het 
snelschaakkampioenschap, het Rapid kampioen-
schap, deelname in de Brabantse Schaakbond en in 
de Drie-Provinciëncompetitie.

Bij de onderlinge competitie is de duur van de gehele 
partij doorgaans 3,5 uur, het snel-schaken 20 minuten 
en bij het rapidkampioenschap 40 minuten. In de 
Brabantse bond bestaat een avondcompetitie 
waaraan we met een viertal deelnamen, evenals in de 
Drie-Provinciëncompetitie. In de laatste competitie 
werd gespeeld tegen verenigingen uit de Drie 

Onze clubavond is op donderdag en we beginnen om 
20.15 uur.

Mocht u eens een kijkje willen komen nemen dan bent 
u welkom. Mogelijk dat er ook tegen een vrije schaker 
geschaakt kan worden met inachtneming van de 
anderhalvemetermaatregel en andere in acht te 
nemen maatregelen!
Tot zover een kijkje in onze keuken.
Namens het bestuur, Ted Noij, secretaris.

Vooraankondiging

Zevenhutten Cuijk. (woe 11/11)Zevenhutten Cuijk. (woe 11/11)

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo 
Clubsupport actie. De Rabobank stelt dit jaar een 
bedrag van  10 euro per lidmaatschap beschikbaar 
voor de Rabo Clubsupport. De leden van de 
Rabobank bepalen hoe dit bedrag onder de 
deelnemers wordt verdeeld. Doordat een groot aantal 
van onze leden lid is van de Rabobank en in 2019 
hun stem op ons uitbracht, hebben we afgelopen jaar 
een bedrag van € 1119.44 euro uit de Rabobank 
Club-support kas mogen ontvangen. 
Ook dit jaar hebben we ons weer voor de Club-
support actie aangemeld. Omdat veel van onze leden 
via de Rabo bankieren, vragen we hen ook dit jaar 
weer hun stem op ons uit te brengen. Lang niet 
iedereen die bij de Rabo bankiert is ook lid van de 
bank. Het lidmaatschap is kosteloos en verplicht u 
verder tot niets maar het is nodig om te kunnen 
stemmen. Bent u nog geen lid, vraag het lidmaat-
schap dan snel aan. Ook als u alleen een hypotheek 
bij de Rabo heeft, kunt u lid worden. Als u niet weet 
hoe u dat moet doen kunnen wij u daarover 
informeren. Belt u liever de RABO zelf dan krijgt u op 
tel. 0485-450450 alle benodigde informatie. 
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Mededelingen

Een aantal van de wekelijkse vaste activiteiten in 
de Goede Herder  zijn m.i.v. ma. 31 augustus 2020 
weer gestart.

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

                                                           (nog niet gestart)

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

 19.00 - 21.30 uur  Koersbal*)
                                                           (nog niet gestart)

Woensdag:      09.30 - 10.30 uur       Zingen*)
                                                           (nog niet gestart)
                          13.30 - 17.30 uur  Bridgen.*)
                                                           (nog niet gestart)
                       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
Bij het GON:   Iedere dag  Biljarten.

Meer informatie over deze activiteiten vindt U in de 
informatieboekje van de KBO.    *)= nog niet gestart

Agenda

Ook wandelen voor 50+ staat weer gepland. Vertrek 
om 09.00 uur vanaf de Goede Herder. Buiten Gennep 
gaan we met de auto en de kosten hiervoor zijn € 2,00 
voor de auto.  Inlichtingen Ger Noij,   0485-213404.
Gepland staan:

Vrijdag, 25 september 2020     Gennep
Vrijdag, 30 oktober.     2020          Gennep 
Vrijdag, 27 november  2020    Gennep 
Vrijdag, 18 december  2020      Gennep          

Wandelen 50+

                                 De bioscoop in Malden is ook
                                 weer open. Adres: Kerkplein 2b.

Di 13/10. 15:45 de film  Dolor Y Gloria. (drama 113min)
Di. 10/11 15:45 de film: The two Popes (drama 125 m.)

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een
gereduceerd tarief van  € 7,30 .
Reserveren op 024-622 13 46  is noodzakelijk
De halte van bus 83 ligt kort bij de bioscoop.

Als lid kunt u niet alleen stemmen in deze actie, u krijgt 
ook regelmatig het Rabo nieuwsblad en u bent 
gerechtigd om de  jaarvergadering van de bank bij te 
wonen. Als lid van Rabobank ontvangt u een 
deelnemerskaart en kunt u tussen 5 en  25 oktober  
aanstaande uw stem uitbrengen op uw favoriete club 
of vereniging. Uiteraard hopen we dat wij dat voor u 
zijn. Van de RABO ontvangt u een bericht om 5 
stemmen uit te brengen. In het bericht wordt ook 
uitgelegd  hoe u kunt stemmen. Heeft u geen internet 
dan kunnen u ondersteuning aanbieden zodat uw stem 
niet verloren gaat! Hopelijk mogen we op uw stem 
rekenen. Onze clubkas kan het goed gebruiken. 

Uiteindelijk komt het 
bedrag zo weer ten 
goede aan u! Hoe 
meer stemmen hoe 
groter de bijdrage. 
Meer dan ooit is uw 
stem geld waard!

Duofiets te huur
Wist u dat bewoners/cliënten van Norbertus én 
inwoners van Gennep een duofiets kunnen huren?
Voor een zeer schappelijk bedrag (€2,50 per 2 uur of 
€ 5 euro voor 4 uur) kunt u deze fiets, die Corona 
proof is door het plexiglas scherm tussen de fietsers, 
huren. Het is een elektrische fiets, d.w.z. een fiets met 
(flinke) trapondersteuning. De fietser die rechts zit 
fietst en stuurt. Hij/zij kan het gemakkelijk alleen af, 
zelfs als de medepassagier niet meetrapt.
Het is een fantastische mogelijkheid om bij mooi (of 
redelijk) weer iemand eens mee naar buiten te 
nemen. Je kunt je 
e i g e n r o u t e 
kiezen en uiter-
aard ook b i j v. 
ergens een kof-
fiestop maken. 

Cine Twins (do 13/10)
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Even wat details:
 *  Algemeen
-  Legitimatiebewijs dient te worden getoond
   bij het ophalen en uw BSN wordt genoteerd. 
- `De gebruikersovereenkomst dient vooraf
   in te vullen en te onderteken.  
- U bent verzekerd via u privé/persoonlijke WA

verzekering. 
- De duo-fiets wordt verhuurd per 2 of 4 uur 

(=dagdeel).
* Kosten 
- €2,50 voor 2 uur en €5,00 per 4 uur (=dagdeel). 
   Dit geldt voor iedereen die de fiets willen lenen. 
- Dit bedrag dient bij ophalen van de duofiets
   per pin te worden voldaan (in het restaurant)

* Reserveren
-   De duofiets gebruiker reserveert vooraf de 

  duofiets bij (e-mailadres)  
locatieondersteunergennep@pantein.nl of per
  telefoon 0485-844106 (op werkdagen tussen
  8.30-15.00 uur).    

-    De duofiets staat bij de ingang van het   
  verpleeghuis, Kuipersgroes 2. 

-   Gebruiker haalt de sleutel van de duofiets op
     het afgesproken tijdstip op in het restaurant,
     toont legitimatiebewijs, tekent gebruikers-
     overeenkomst en betaalt het leenbedrag per pin. 
-    Het instructiepapier voor de duofiets wordt
     meegegeven en na afloop weer ingeleverd

  bij de medewerker van het restaurant. 
-    De gebruiker levert de duofiets onbeschadigd 

  in op het afgesproken tijdstip.
  (evt. beschadigingen zullen op de gebruiker zijn/
   haar WA-verzekering worden verhaald). 

Stichting Erfgoed Gennep

Vanuit onze ruimte in de kenniskeuken, in de 
benedenverdieping van de bibliotheek, gaan we met 
vrijwilligers aan de slag om veel al aanwezig materiaal 
te scannen, te beschrijven en online te zetten. 

Zo ontstaat er in de loop van de tijd een databank van 
digitaal beeldmateriaal die toegankelijk is via 
internet en waarop publiek op diverse manieren kan 
zoeken naar onderwerpen uit het verleden van onze 
stad. Tot nu toe was er geen officiële plek waar 
Gennepenaren met interessant beeldmateriaal over 
onze gemeente terecht konden. Dat verandert met de 
oprichting van deze stichting. 
We zijn op zoek naar inwoners die hun materiaal over 
Gennep willen afstaan of in bruikleen willen geven. Wij 
zorgen daarna voor digitalisering en publicatie. Later dit 
jaar zullen de eerste resultaten zichtbaar worden op 
een zgn. beeldbank. Overigens, kunnen we ook nog 
wel een paar vrijwilligers gebruiken die ons helpen met 
deze grote klus.

Heeft u materiaal? 
Kom dan op woensdag-
middag tussen 14.30u-  
16.30u langs op ons 
kantoor in de  kennis-
keuken. Voor andere 
momenten kunt u een 
afspraak maken.
Het is ook mogelijk dat 
wij materiaal bij u komen 
ophalen. Met behulp van 
een formulier op onze 
website  www.stichtingerfgoedgennep.nl kunt u ons 
mailen voor een afspraak. 

De Stichting Erfgoed Gennep werkt nauw samen met 
het gemeentearchief van Gennep, de stichting 
Monarch, de website  www.gennepnu.nl en de 
stichting Page-archief. Het e-mail adres van de 
stichting is info@stichtingerfgoedgennep.nl. 
Graag tot ziens!

Begin oktober opent de Stichting Erfgoed Gennep 
haar deuren. De stichting wil een platform zijn voor 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Gennep. 
Door het digitaliseren en online zetten van foto’s, 
ansichtkaarten, dia’s, films, documenten en nog 
diverse andere informatiedragers willen we een 
belangrijke bijdrage leveren aan het behouden, 
toegankelijker maken en vergroten van de bewust-
wording over ons erfgoed. De rijke historie van 
Gennep is het dubbel en dwars waard om bewaard te 
worden. 

mailto:locatieondersteunergennep@pantein.nl
http://www.stichtingerfgoedgennep.nl
http://www.gennepnu.nl
mailto:info@stichtingerfgoedgennep.nl
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Inschrijfformulier "Het Nieuwe Fietsen"  (vrijdag 30/10)

Vrijdag 30 oktober om 10.00u in de Goede Herder (10.00u - 12.30u) 
Geen kosten, max. 20 deelnemers

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

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

Strookje ingevuld inleveren vóór 10 oktober 2020 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 
tel: 0485- 513855 of via mail: coordinatorkbo@gmail.com (er zijn 20 plaatsen beschikbaar)

Inschrijfformulier Excursie Risk-factory Venlo (woensdag 21/10)

Vertrek woensdag 21 oktober om 13.00u (svp aanwezig om 12.50u) bij de Goede Herder

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

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

Kosten 12,50 incl.  incl. vervoer, toegang en koffie/thee 
Terug: 17.00-17.30u 
Banknummer NL 35 RABO 0140602283 of op gironummer NL 75 INGB 0006896922 t.n.v. 
KBO Gennep o.v.v. Risk-factory.  Strookje ingevuld inleveren vóór 5 oktober 2020 bij Annie 
Vorstenbosch, Langeweg 62, tel: 0485 513855 of via mail: coordinatorkbo@gmail.com

nb. Er zijn maximaal 20 plekken beschikbaar. Vervoer geschiedt (“Coronaproof”) door Munckhof

AgendaVooraankondiging: Maasheggenwandeling (nov.)

h

De laatste jaren is er veel aandacht voor dit unieke 
cultuurlandschap en vindt er herstel plaats, denk 
hierbij aan de jaarlijkse Maasheggenvlechtwedstrijd. 
Sinds  2018 heeft het gebied de Unesco Man & 
Biosphere status. Het Maasheggenlandschap is goed 
bewaard gebleven in deze regio. Op veel andere 
plekken maakten de Maasheggen plaats voor 
prikkeldraad en de kleine percelen veranderen in 
grootschalige landbouw-gebieden, maar hier was dat 
niet zo. Dat maakt het landschap hier ook zo uniek. 
Het lijkt soms wel alsof je teruggaat in de tijd las je 
door dit historische landschap loopt.  Kortom een 
gebied waar een flinke wandeling de moeite waard is. 
Verzamelen om 10.30u bij het Veerhuis waar we 
beginnen met een kop Koffie waarna een IVN-gids 
ons door het gebied loodst en veel fraaie plekken laat 
zien en veel informatie geeft over het landschap.

Om 13.00u zijn we terug bij het Veerhuis waar ons een 
warme lunch wacht.
In de nieuwsbrief van 27/10 treft u een aanmeldings-
strookje met datum en kosten aan. Degelijk schoeisel 
en enige wandelvaardigheid zijn gewenst. (Min 10 - 
max. 20 deelnemers). (nu nog onder voorbehoud!)

https://www.route.nl/feitjes-en-weetjes/ontdek-de-eeuwenoude-maasheggen-in-het-land-van-cuijk

