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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 23 februari 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 1/2 moet uiterlijk op 
vrijdag, 12 februari 2021 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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Beste leden

Helaas zijn we op 5 januari – onze 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst - niet 
in de gelegenheid geweest een ge-
zamenlijke toost uit te brengen op 
een gezond 2021.Nu de eerste 
maand van 2021 er weer bijna opzit 
willen wij bij deze alsnog van de 
gelegenheid gebruik maken om 
iedereen een gezond en gelukkig 
2021 toe te wensen. Een jaar waarin 
hopelijk alles weer zo snel mogelijk 
enigszins “normaal” wordt en we 2020 
af kunnen sluiten, een jaar dat altijd in 
ons geheugen gegrift zal blijven. In 
2020 hebben we elkaar weinig 
kunnen ontmoeten. Nagenoeg alle 
geplande activiteiten moesten worden 
ge-canceld. Wij hopen en hebben er 
ook alle vertrouwen in dat er licht is 
aan het eind van de tunnel, en dat we 
elkaar weer spoedig kunnen ont-
moeten op de wekeli jkse soos 
dinsdag en donderdag. Ook de 
programmacommissie heeft reeds 
weer enkele activiteiten onder voor-
behoud ingepland. Wat kijken we hier 
met z’n allen naar uit zeg. Wij zijn dan 
ook erg verheugd onder voorbehoud 
al enkele datums te kunnen ver-
melden van activiteiten die we in 
2021 willen laten plaats vinden.                                               

Wij waarderen dan ook dat de programma-
commissie haar werkzaamheden niet heeft 
stop gezet maar doorgegaan is met zoeken 
naar activiteiten voor als het weer “mag”. 
Zodra geplande activiteiten verantwoord 
definitief door mogen gaan zal dat uiteraard 
kenbaar worden gemaakt in de komende 
nieuwsbrieven. Maar een ding blijft voorop 
staan, niets gaat boven onze eigen gezond-
heid. Maar ook een ding mag duidelijk zijn: we 
kunnen niet wachten elkaar weer te ont-
moeten.

Het bestuur.                                                                             

Kerstattentie voor leden en vrijwilligers
2020 is voorbij. We hebben het afgelopen 
jaar weinig voor onze leden kunnen en 
mogen doen en vonden dat wij onze leden 
toch moesten laten voelen, dat wij wel aan 
hen denken. Maar wat gaan we dan doen, 
daar hebben we 
toch wel even 
over na moeten 
denken, want we 
h e b b e n v e e l 
leden, dus het 
mocht n ie t te 
groot zijn, zodat 
het ook in de 
brievenbus zou 
kunnen. 
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Nieuw lid activiteitencommissie

Activiteiten: 

Franca van Os was niet alleen lid van het KBO bestuur 
maar ook een gewaardeerd lid van de activiteiten-
commissie. Met haar verhuizing naar het Brabantse 
kwam er ook een eind aan de werkzaamheden voor de 
activiteitencommissie. Graag willen de leden van deze 
commissie haar ook via deze weg nogmaals bedanken 
voor haar  positieve bijdragen in de afgelopen jaren. 
We wensen Franca, Tony en kinderen veel plezier op 
hun nieuwe stek. Met het vertrek van Franca  ontstond 
er natuurlijk ook een vacature. Gelukkig konden we die 
snel opvullen omdat zich een uitstekende kandidaat 
aandiende. We zijn verheugd dat Ellie Michels bereid is 
gevonden om de commissie met ingang van dit jaar te 
komen versterken. Ellie, welkom en we zien uit naar 
een plezierige samenwerking! Namens de cie: Paul 
Mengelberg,

Het jaar 2020 was voor de activiteitencommissie een 
moeizaam jaar. We hadden veel plannen en 
afspraken gemaakt. Helaas dwongen de omstan-
digheden ons deze, soms meer dan een keer, af te 
zeggen. En ook op dit moment is nog niet zeker wat 
wél kan en wat niet. 
Toch hebben we plannen gemaakt voor de periode na 
corona. Mocht het zo zijn dat het toch niet kan 
doorgaan zullen we dat op tijd communiceren. We 
regelen het zo dat inschrijvers geen kosten behoeven 
te maken als een activiteit (weer) moet worden 
gecanceld. Uw (en onze) veiligheid staat altijd voorop!
We hebben inmiddels twee optie genomen op reizen 
die verleden jaar geen doorgang konden vinden: 
1) de Keukenhof en 
2) de 4- Sluizentocht.

We kwamen bij Snoepkado in Gennep terecht en daar 
werden we geweldig geholpen. De pakjes zijn mooi 
ingepakt door Snoepkado. Vervolgens zijn vrijwilligers  
een aantal middagen aan de slag gegaan om de pakjes 
verder te versieren met het Genneps-gelukspopje, wat 
we gekregen hebben van mevr. Karin Minten om aan 
onze leden te geven.
Toen de pakjes allemaal voorzien waren van een 
Genneps-gelukspopje en gedichtje zijn ze door het 
bestuur naar de contactpersonen gebracht. Met dank 
aan de contactpersonen die alle pakjes hebben 
bezorgd of waar nodig in de brievenbus hebben 
gedaan. Wij hebben een aantal leuke reacties gekregen 
over de attentie en wij hopen dat iedereen er van heeft 
genoten.
Verder vonden wij het ook belangrijk dat onze 
vrijwilligers een verrassing zouden krijgen. Een fles wijn 
is door het bestuur naar de vrijwilligers gebracht.
2021 wordt hopelijk een jaar waarin er weer veel 
activiteiten georganiseerd kunnen worden en we elkaar 
weer kunnen ontmoeten.

De Keukenhof staat op het programma voor 
woensdag 14 april. Vertrek 08.00 terugkomst 
21.15u. Net als verleden jaar gaan we rechtstreeks 
naar Lisse. Daar bent u vrij in het park. Om 16.30u 
vertrekken we richting huis met een stop in Tiel 
voor een 3 gangenmenu, Kosten afh, van het 
aantal deelnemers  tussen €57 en €67 euro afh. 
van het aantal inschrijvingen, U kunt zich opgeven 
op de gebruikelijke manier via een strookje van 
deze nieuwsbrief of via een e-mail naar:
coordinatorkbo@gmail.com vóór 15/02
Op 15 febr. kijken we of we voldoende deel-nemers 
hebben om een reservering te maken.  Als u zich 
nu inschrijft kost het u dus niets pas eind februari 
kunnen we enige zekerheid bieden en dan kunt u 
definitief beslissen of u mee wilt of niet.  Zie het 
inschrijfstrookje.

Keukenhof woe 14 april
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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.  Op dit moment zijn er meestal 4-5 
auto’s beschikbaar. Wel even vooraf  aanmelden.
Inlichtingen Ger Noij,  0485-213404. 
komende data 
26 februari Kessel  Parkeren bij Stephanuskerk
26 maart    Aijen.    Parkeerplaats truckstop Arizona
30 april.     Afferden Parkeerplaats de Zevenboom

4 sluizentocht do. 3 juni

In de volgende editie zullen we de verdere details van 
deze reis, waarvoor verleden jaar veel belangstelling 
was, publiceren. Schrijf voor nu in uw agenda:
4 sluizentocht 3 juni 2021,
Vertrek 08.00u, terugkomst 21.30u
Prijs: afh. aantal belanstellenden €73 - €85 euro.
prijs is inclusie busreis, bootreis, koffietafel aan boord,
Koffie/thee aanboord+ vlaai, 3 gangenmenu op 
terugweg. nb. Bij koffiestop heenreis in Thorn is 
consumpotie voor eigen rekening

Bioscoop

Op dinsdagmiddag 9 februari wordt de film Sorry, we 
missed you gedraaid. Ricky en Abby wonen met hun 
twee tienerkinderen in Newcastle. Sinds de 
economische crisis worstelt het gezin om rond te 
komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, 
Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en 
verdient bij met verschillende klussen. In een poging 
hun financiële situatie te verbeteren en weer 
stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky 
een franchise-deal te sluiten met een groot 
postorderbedrijf. Maar al snel is de werkdruk 
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen.
Voor dinsdagmiddag 9 maart staat de film Bulado 
gepland. De elfjarige Kenza woont samen met haar 
vader Ouira en opa Weljo op een autosloperij in de 
binnenlanden van Curacao. 

De twee mannen zijn elkaars tegenpolen: Ouira is een 
kordate, rationele politieagent, terwijl Weljo zich 
identificeert met de oorspronkelijke bewoners en de 
spiritualiteit van het eiland. Wanneer de relatie tussen 
Ouira en Weljo op de spits wordt gedreven, zoekt de 
eigenzinnige Kenza vastberaden naar haar eigen weg 
tussen de twee uitersten.
U kunt reserveren op tel.nummer 024 - 6221346 of 
online via de site van Cine Twins: www.cinetwins.nl
Op vertoon van uw KBO-pas krijgt u korting. Graag 
met pinpas betalen!Dde prijs voor de film per 1 
februari wordt verhoogd naar Euro 7,80.

Stichting Erfgoed Gennep
Heeft u foto’s , dia’s, film, video van gebeurtenissen
in Gennep? Dan is dat materiaal wellicht interessant 
voor ons. U kunt het schenken of in bruikleen geven, 
wij digitaliseren het en kijken of het geschikt is voor 
plaatsing op de beeldbank. Kijk maar eens op onze 
website www.stichtingerfgoedgennep.nl. 
Kort geleden hebben we ook videomateriaal geplaatst 
van carnavalszittingen uit 1993, 1994 en 1995. Kom 
langs* in de ‘kenniskeuken” onder de bieb. Elke 
woensdag 14.30-16.30u of maak een afspraak via de 
website. (* uiteraard als de bieb weer open is!)

http://www.cinetwins.nl/
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Keukenhofreis 
Geheel verzorgde reis naar de Keukenhof op wo 14 april. Vertrek Goede Herder 08:00u, terug 21.15u.
De reis is inclusief vervoer, toegang tot de Keukenhof en een 3 gangenmenu op de terugweg.
De definitieve beslissing of de reis doorgaat wordt eind februari genomen. We moeten echter een idee 
hebben van hoeveel leden belangstelling hebben. De reis gaat door als er voldoende belangstelling is en 
er (in april) geen de corona-beperkingen meer zijn.  De prijs ligt tussen min. €57 en max. €67 euro 
afhnakelijk van het aantal deelnemers.  We kunnen de exacte prijs dus pas in de volgende nieuwsbrief 
noemen. (ook niet-KBO-leden kunnen inschrijven)

Ik (wij) wil(len) graag deelnemen aan de Keukenhofexcursie van 14 april 2021

Naam (1): ____________________________ Adres: ____________________________________________

Postcode: __________. Telefoon: _______________ KBO-lid? Ja / Nee. evt. email:  ___________________

——————————————————————————————————————————————————

Naam(2): __________________________________. Adres: _________________________________________

Postcode: _____________. Telefoon: _____________ KBO-lid? Ja / Nee evt. email: ____________________

U dient u belangstelling voor 15 februari kenbaar te maken. U kunt het strookje inleveren 
bij  Annie Vorstenbosch,  langeweg 62, 6591XV Gennep, tel. 0485-513855, 
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com

De definitieve aanmelding geschiedt eind februari. U krijgt dan het verzoek het - dan bekende precieze 
bedrag - over te maken.

De reis wordt verzorgd door de Betuwe-express. Zij rijden uiteraard met in achtname van de geldende 
coronaregels. Dit houdt o.a. in dat iedere passagier een mondkapje draagt en de eerste rij achter de 
chauffeur vrij blijft.


