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Beste Leden.
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het is 
een jaar geweest dat ons nog lang zal 
heugen. Op 16 maart ging Nederland 
in een “intelligente lockdown”. Dat had 
ook een behoorlijke impact op de 
KBO Gennep. De Goede Herder 
moest haar deuren sluiten, we konden 
elkaar niet meer ontmoeten op de 
gezellige dinsdag en donderdag soos. 
Ook alle overige wekelijkse activi-
teiten in de Goede Herder  konden 
geen doorgang meer vinden. De 
activiteiten die door de programma-
commissie waren gepland moesten 
worden geannuleerd. Dit betekende 
dat de reizen naar de Keukenhof en 
de 5 sluizentocht  Maastricht, waar 
veel leden zich voor hadden aan-
gemeld, niet door konden gaan. Toen 
we op 1 september de soos en 
andere activiteiten weer opstartten 
konden we niet weten dat dit slechts 
voor korte duur zou zijn. Begin 
oktober werden we voor de tweede 
keer dit jaar gedwongen om  alles stil 
te leggen. Hierdoor is 2020 een wel 
heel uitzonderlijk jaar geworden 
waarin we veel van onze voornemens
niet konden realiseren. Zo ook het

idee om extra aandacht te besteden aan de 
samenwerking met andere organisaties 
met de intentie te “verbinden”. We zullen  dit
thema komend jaar alsnog oppakken. 
Laten we hopen dat alle eerder geplande 
activiteiten in 2021 alsnog , naast de nieuw te 
ontwikkelen initiatieven, kunnen worden uit-
gevoerd.

Een woord van dank voor het feit dat u ons het 
afgelopen jaar trouw bent gebleven. Prettig is 
verder dat we in 2020 (netto) met 42 leden zijn 
gegroeid. KBO Gennep telt momenteel 864 
leden.
We hopen met u dat in 2021 het normale leven 
weer een aanvang neemt. Hopelijk kunnen we 
elkaar dan weer regelmatig ontmoeten bijv. op 
de soos of tijdens de diverse activiteiten.
Het belangrijkste is echter dat u gezond blijft. 
Het bestuur van de KBO Gennep wenst u en 
de uwen prettige kerstdagen en een voor-
spoedig 2021 toe.

                                                                         
Gerard van Thiel
voorzitter
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Cyberveiligheid: online fraude

De stichting Erfgoed Gennep is op zoek naar foto’s, 
dia’s en films over Gennep, haar geschiedenis, 
inwoners en gebeurtenissen etc. 
Heeft u materiaal dat u wilt afstaan of in bruikleen wilt 
geven voor digitalisering kom dan naar de onder-
verdieping van de bibliotheek op woensdag-middag of 
na afspraak op een andere dag. Meer informatie vindt 
u op de website op www.stichtingerfgoedgennep.nl .

Stichting Erfgoed Gennep

Bouw van de 
damwand/ keer-
muur langs de 
Niers. Het is één 
van de duizenden 
foto’s die inmid-
dels zijn gescand 
voor de beeld-
bank  die in 2021 
verschijnt

Het onderwerp “cybercrime", misdaad met behulp van 
een computer of telefoon is momenteel een belangrijk 
onderwerp in de media. Kranten, radio- en TV 
besteden veel aandacht aan de verschillende vormen 
van deze fraude.
Terecht want de schade door deze vorm van crimina-
liteit neemt snel toe. In dit artikel, gebaseerd op een 
presentatie van de Rabobank, willen we de verschil-
lende vormen van online fraude kort toelichten én 
vooral aangeven wat u wél of niet moet doen om geen 
slachtoffer van fraude te worden.

De bekendste vormen van online fraude zijn:
a). Een hulpvraag oplichting
b). Pas-opstuurfraude
c). Phishing / Smishing
d). Spoofing
e) Fraude per brief

a). Hulpvraag oplichting:
Dit gebeurt vaak via WhatsApp of SMS. U ontvangt 
een bericht van een bekende (familie / kennis) om iets 
te betalen of over te boeken.
Zoek in deze gevallen eerst zelf persoonlijk contact 
met de persoon in kwestie. Niet gesproken = niet 
betalen. Laat u niet opjagen, luister niet naar smoezen 
dat iemand u bijv. niet mondeling te woord kan staan.
Laat u niet misleiden door een bekende profielfoto. Als 
het een onbekend telefoonnummer is, blokkeer dit 
nummer. Een betaallink? Alleen als het verzoek 
herkenbaar is maar nog beter, maak het bedrag zelf 
over naar een bij u bekende rekening.

b). Pas-opstuurfraude
Nederlandse banken vragen nooit om uw betaalpas 
terug te sturen of af te geven!
- Vul nooit de pincode van uw betaalpas of creditcard 
   in op een website of mobielapparaat. Alleen bij een
   officiële geldautomaat moet u dat doen.
- De bank stuurt automatisch een nieuwe pas als dat
  nodig is (bijv. aan het eind van de geldigheidsduur).
- Gooi een oude pas nooit zo maar weg maar knip hem
  dwars door de kopergele contactpunten door.

c). Phishing / Smishing
Via valse e-mails- die er soms bedrieglijk echt uit zien- 
of sms berichten vraagt men u naar vertrouwelijke 
identitieitsgegevens en uw beveiligingscodes voor 
internetbankieren, mobiel bankieren en betaalkaarten.
MAAR een bank vraagt nooit naar wachtwoorden, 
pincodes en andere beveiligingscodes.

De bank zal ook nooit een hyperlink sturen naar een 
site waarop u codes en persoonsgegevens moet 
invullen. Stuur ook nooit een bankpas, creditkaart of 
inlogapparatuur op. Stuur ook geen kopie van uw 
betaalpas of creditkaart op.

d). Spoofing
Bij spoofing belt een fraudeur u op en doet zich voor 
als medewerker van een bank en probeert met een 
babbeltruc uw geld af te troggelen. Bijv. i.v.m. een 
“hack” moet u geld overboeken naar een zgn. bank-
kluis etc.
Banken vragen u nooit om via de telefoon, een 
Whats App of sms geld over te boeken. Ook vraagt 
men nooit om pin- of beveiligingscodes.
Bel ook nooit naar een nummer dat de beller u 
gegeven heeft. Zoek zelf het nummer van uw bank op 
en bel ze. Het nummer staat bijv. op een bankafschrift 
of op de officiële website van de bank.

e). Fraude per brief
Een fraudeur probeert via een brief u te verleiden uw 
pas en pincode te geven. Nogmaals: banken vragen 
nooit om uw pas, pincode of beveiligingscodes. Geef 
die dan ook nooit aan niemand af of door!

U kunt op vele manieren verleid worden om dingen te 
doen die logisch lijken maar dat niet zijn als u altijd
maar onthoudt: Geef nooit uw pas, pincode of 
beveiligingscode(s) af. Niet per telefoon, niet op 
internet en niet in een brief. Bij twijfel: bel zelf de 
bank en vraag /vertel wat u is gevraagd.
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De ledenvergadering die gepland stond voor 24 maart 
2020 kon door het coronavirus geen doorgang vinden. 
Het plan om voorafgaand aan de kerstviering een 
verkorte ledenvergadering te houden viel ook in het 
water omdat recentelijk de maatregelen weer werden 
aangescherpt. Daarom op schrift een aantal gegevens 
die we op de korte ledenvergadering met u wilden 
delen. Ons ledenbestand is met 42 gegroeid en omvat 
nu 864 leden. Naast nieuwe leden verloren we 4 leden 
door een verhuizing, zegden 8 leden hun lidmaat-
schap op en ontvielen ons 19 leden. (totaal 31 leden). 
De toename van het ledenaantal is met name te 
danken aan de inzet van onze vrijwilligers en 
contactpersonen in de wijken en natuurlijk ook aan de 
plannen die de activiteitencommissie plande. Helaas 
moest de commissie die activiteiten grotendeels weer 
cancellen. Overigens geldt dat alle activiteiten die dit 
jaar niet konden doorgaan worden doorgeschoven 
naar 2021. Laten we hopen dat het virus het komende 
jaar niet langer de activiteiten verstoort. Het kan dan 
een fantastisch jaar worden met veel verschillende 
activiteiten.

Uitgestelde ledenvergadering. Op de ledenvergadering van 12 maart 2019 is een 
oproep gedaan naar een vervanger van Jo Martens 
die al ruim 3 periodes van 4 jaar als penningmeester 
zitting heeft in het bestuur. We zijn verheugd u te 
kunnen meedelen dat we een opvolger voor Jo 
hebben gevonden. Het is Harrie Frederix. Hij zal op 
de ledenvergadering van maart 2021, mits deze door 
gaat  en er geen tegenkandidaat is, worden 
voorgedragen als onze nieuwe penningmeester.
Op 3 maart van dit jaar gaven de leden van de 
kascontrolecommissie met een handtekening aan dat 
men akkoord ging met het door de penningmeester 
gegeven verantwoording van inkomsten en uitgaven.  
Men stelde voor de penningmeester  te dechargeren 
ter zake het gevoerde financïele beleid. Groot was de 
ontsteltenis toen we enkele weken later het bericht 
ontvingen dat Jos van Duuren is overleden. Jos heeft 
gedurende vele jaren veel betekend voor de KBO in 
diverse functies, waarvoor we hem veel dank zijn 
verschuldigd. 
We hopen dat u met deze beknopte informatie 
voldoende bent geïnformeerd.
Het bestuur. 
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Waardecheck KBO

Het jaar 2020 loopt ten einde. De maand december is 
de maand waarin veel mensen elkaar een cadeautje 
geven. Wij kunnen u daarmee helpen. Kent u iemand 
van 50 jaar of ouder die nog geen lid van de KBO 
Gennep is? 
Geef een cadeaucheque voor een lidmaatschap voor 
2021. U geeft daarmee de ontvanger van de cheque 
de mogelijkheid om deel te nemen aan de vele 
activiteiten van onze afdeling. Het nieuwe lid ontvangt 
uiteraard ook ons informatieboekje met veel gegevens 
over onze afdeling. Daarnaast valt maandelijks - 
gelijktijdig met onze nieuwsbrief - het KBO/PCOB 
magazine in de bus.

De waardecheque kost 20 euro en is, met een 
inschrijfformulier voor het nieuwe lid, verkrijgbaar bij 
Frans Simons Logterheuvel 5 Gennep. 
Tel.0485.513333 of mail naar 

ledenadministratie@kbogennep.nl                                                                                          

Agenda:

Alle wekelijkse vaste activiteiten, die plaatsvinden in 
de Goede Herder liggen momenteel nog stil als 
gevolg van het coronavirus. 

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:      09.30 - 10.30 uur       Zingen*)
                                                           
                          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
Bij het GON:   Iedere dag Biljarten.

Meer informatie over deze activiteiten vindt U in de 
informatieboekje van de KBO.   

Mededelingen

Wandelen 50+  voor max. 4 personen! ivm corona

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 of 
06-15558679. I.v.m. de huidige coronavoorschriften 
vervalt de wandeling van oktober en november.
Resteert de geplande wandeling van 18 december.                    
Of deze kan doorgaan is nu nog niet te zeggen,
Bel s.v.p. in de week van 13-18 december naar Ger 
om te horen of er wordt gelopen.

Expositie Gennep - Niers - Goch
Wat bindt de regio Gennep met de regio Goch (D), 
wat is onze gemeenschappelijke geschiedenis? De 
tentoonstelling “500 jaar Gennep-Goch” laat dit tot 
leven komen! Op 31 oktober startte de tentoonstelling 
in de Kenniskeuken in Gennep waarna begin 2021 
deze te zien zal zijn in "Das Rathaus" in Goch. 
Gelukkig is onze bibliotheek vanaf 19 november weer 
open.
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Informatieboekje

Het bestuur heeft besloten om - gezien het geringe 
aantal wijzigingen - geen nieuw informatieboekje uit
te brengen. De informatie die in het boekje van 2020 
staat geldt dus ook voor 2021. Wie komend jaar een 
informatieboekje krijgt, ontvangt het boekje van 2020 
met een inlegvel met wijzigingen.

Wijzigingen en aanpassingen informatieboekje 2020.
Deze informatie s.v.p. bewaren bij het informatieboekje 
van 2020.
Pagina 4:
De rekening van de ING bank is opgeheven.
De rekening bij de Rabobank kan alleen nog maar  
gebruikt worden.
Rekeningnummer: NL35 RABO 0140 6022 83
t.n.v. KBO St .Norbertus.

Pagina 9:
Contactpersoon rayon 5 is: Mario Kamps 
Niersweg 17, 6591 CT GennepTel: 06-13333413

Pagina 12:
Contactpersoon rayon 20 is: Piet Nas  
Het emailadres is gewijzigd in: piet@nas-online.nl
aanvulling bij Ottersum:  Roepaanstraat

Pagina 13:
Aanvulling bij algemeen reserves:
Frans Thissen   Het emailadres is:  frthissen@ziggo.nl

Pagina 14:
Koersbal  op maandag:
Voor inlichtingen:   mevr. Toos Weijers,  tel.:0485 – 
516553 of 06-50590283
Koersbal op dinsdag:  zie informatieboekje 2020

Pagina 15:
Schilderen op donderdagmorgen:
Voor inlichtingen:  mevr. Linda Lucas
Het emailadres is: linda.lucas@ziggo.nl

Pagina 19:
Onze ouderenadviseurs zijn:
Mevr. B. Belt tel.:  0485 - 540226
Mevr. I. van Es tel.:  0485 - 517702
Dhr. H. Brinkman     tel.:  0485 - 512014

Pagina 21:
Inkomstenbelasting
Leden van de KBO kunnen hun belasting op papier of 
digitaal laten invullen door mevr. Heleen van Wissing,
tel.: 0485 – 512375.
Er is een vacature door het overlijden van Theo Lamers.

Geplande verschijningsdata / inleveren artikelen 
KBO/PCOB Magazine 2021 / voor de nieuwsbrief

nr       verschijningsdatum     kopij inleveren voor:
               
2.      Febr.     26 januari          15 januari 2021
3.     Maart.    23 februari          12 februari 2021
4.     April       23 maart          12 maart 2021
5.     Mei        20 april                       9 april 2021
6.     Juni       25 mei                     14 mei 2021
7/8   Juli/aug 29 juni                       18 juni 2021
9.     Sept.     24 augustus              13 augustus 2021
10.   Okt.       28 september            17 september 2021
11    Nov.       26 oktober                15 oktober 20211
12/1 Dec/jan 30 nov.                      19 november 2021

Alle activiteiten liggen nog stil.  Zodra de regels van 
het OMT/RIVM het toelaten zullen we bekend-maken 
welke activiteiten er weer worden opgestart en onder 
welke condities dat gebeurt. 
Alle eerder geplande activiteiten zijn uitgesteld tot het 
voor jaar van 2021.
Kijk op onze website (www.kbogennep.nl) voor de 
meest actuele mededelingen.

Activiteiten: 

De Rabobank Clubkas Campagne heeft - na wat 
aanloopproblemen vanwege een niet goed ge-
communiceerde  wijziging van de stemprocedure - 
toch nog een mooi bedrag voor ons opgeleverd. Onze 
leden brachten met hun stemmen een totaalbedrag 
van €1018,08 bij elkaar. Het bestuur wil alle 
stemmers hiervoor hartelijk danken. Mocht u lid zijn 
van de Rabobank en dit jaar niet hebben gestemd, 
houden wij ons van harte aanbevolen voor 2021! Elke 
stem telt en brengt geld op waarmee wij dan weer 
leuke dingen voor u kunnen doen.

Rabo ClubSupport
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