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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 20 april 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 3 moet uiterlijk op 
vrijdag, 09 april 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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Het is alweer meer dan een jaar geleden dat 
het coronavirus ons land binnenkwam.
Niemand had gedacht, dat dit zoveel impact 
zou hebben, en dat wij zolang elkaar niet 
zouden kunnen zien en bijna alle activiteiten 
afgelast moesten worden.

De winter is bijna voorbij en 
de narcisjes beginnen te 
bloeien. Een teken dat het 
voorjaar wordt, en in het 
voorjaar vieren we Pasen.
Dit is dan ook weer een 
mooie gelegenheid om een 
kleinigheidje voor onze 

leden te doen.
Wij  hopen dat wij het 
coronavirus snel achter  
ons kunnen laten, 
zodat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten, 
want dat is toch het 
allerfijnste.

Wij wensen u fijne, 
zonnige paasdagen.
Het bestuur.

Een kleine paasattentie voor onze leden
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Beste leden.

In deze nieuwsbrief zijn wij al enigszins 
positief gestemd. De vaccinatie is volop aan 
de gang. Veel van onze leden hebben 
inmiddels een eerste prik ontvangen. En de 
komende tijd zullen veel van onze leden 
volgen. De Goede Herder zal binnenkort 
opnieuw worden ingericht voor een tweede 
groep die door de huisartsen worden 
geprikt. Dus binnen afzienbare tijd zijn al 
onze leden die dat willen, gevaccineerd. 
Gelukkig komt er dan ook steeds meer licht 
aan het eind van de tunnel. Dat betekent 
dat na het cancelen van het uitstapje naar 
de Keukenhof de reeds geplande jaarreis 
naar Maastricht hopelijk op 3 juni wel 
doorgang kan vinden. Meer informatie 
hierover vindt u in deze nieuws-brief. Maar 
wij hopen misschien elkaar al eerder te 
kunnen ontmoeten op de vertrouwde soos 
dinsdag en donderdag. Uiteraard houden 
wij onze leden via de nieuwsbrief hier van 
op de hoogte. De jaarlijkse paas of 
pinksterbrunch kan ook dit jaar helaas niet 
plaatsvinden. Wel hebben wij gedacht bij dit 
magazine een paaswens met enkel eitjes bij 
te voegen. Het is maar een gebaar maar 
hopelijk geeft het toch een beetje een 
paasgedachte. Maar uiteraard hadden we 
elkaar veel l iever getroffen op een 
gezamenlijke brunch. We kijken nu uit naar 
onze jaarlijkse BBQ die we in augustus 
willen houden met onder-steuning van 
gezellige muziek. Wij kunnen haast niet 
wachten elkaar weer te ont-moeten, maar 
voorlopig nog even voor-zichtig. Want het 
moge duidelijk zijn dat onze gezondheid 
voorop staat.
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                                Na de lockdown... KBOfit!
 

Tijdens de huidige lockdown vragen leden wanneer het 
zwembad weer opengaat. Ze missen het zo. Niet alleen het 
“uitje” zoals het bewegen in het zwembad ook gezien wordt, 
maar vooral omdat ze nu veel lichame-lijke klachten 
hebben. Weer last van de heup, de rug, de knieën, algehele 
stijfheid en conditie! 

Dit geeft maar weer eens aan hoe goed en gezond het is 
om te bewegen. En wat is nu fijner en veiliger dan bewegen 
in water met een temperatuur van 31 graden Celsius. In een 
bad met een diepte van maar 1 meter 40, waar je dus goed 
in kunt staan. Onder begeleiding van een instructrice 
bewegen waardoor jouw conditie verbetert, jouw souplesse 
toeneemt, de pijn verlicht of zelfs helemaal verdwijnt. 

Daarom hebben wij op woensdagochtend van 9 uur tot 10 
uur een speciaal blokje ingericht voor KBO leden: KBO-fit!. 
Tijdens de 45 minuten durende “training” wordt er gewerkt 
aan conditie, spieren en gewrichten. Langzaam bouwen wij 
dit op zodat de conditie toe-neemt en de souplesse van je 
gehele lichaam. 

KBO-Fit! is alleen voor KBO leden. Omdat alles coro-
naproef is, kunnen wij maar een beperkt aantal personen in 
het bad toelaten. Zowel in de kleedkamers als in het 
zwembad worden de coronamaatregelen toegepast. Geef je 
daarom zo snel mogelijk op, want vol is vol. 

Voor KBO-fit! betaal je € 25 per maand. Je ontvangt een 
pasje waarmee je toegang krijgt tot het zwembad. Je 
betaald geen inschrijfgeld alleen € 5 borg voor het pasje. 
Het abonnement gaat pas in als de lockdown opgeheven is! 

Eerst een keer proefdraaien? Volg dan een proefles (alleen 
op afspraak). En als je het abonnement naderhand wilt 
opzeggen, dan kan dat met 1 maand opzegtermijn, dus 
geen jaarcontracten en andere verplichtingen. 

Lijkt het je iets? Geef je dan snel op. Door de corona-
maatregelen mogen er nu maximaal 14 personen in het 
zwembad. Dus VOL = VOL! 
Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier KBO-fit! of door 
een email te sturen naar:: gennep@realtimesport.nl

Kom verantwoord in beweging! Kom leuk, gezellig en 
verantwoord bewegen in het zwembad van Real Time Sport. 
Je vindt ons aan de Kleermakersgroes in Gennep, ingang 
via Pantein. 

Het team van Real Time Sport. Helma, Vlada, Rick, Ron, en 
Pascalle. 

KBO-Gennep op zoek naar belasting-invullers
De belastinginvuller verzorgt alle (organisatorische) 
werkzaamheden die nodig zijn voor de aangifte inkomsten-
belasting en het aanvragen van toeslagen (zorg- en 
huurtoeslag) voor leden van KBO Limburg. Deze adviseurs 
worden opgeleid door KBO Limburg, en krijgen vervolgens 
een jaarlijkse cursus om op de hoogte te blijven van alle 
actuele regels. Wij vragen van de belastinginvullers dat zij 
digitaal vaardig zijn en ervaring en affiniteit hebben met het 
invullen van belastingaangiften. Bent u op zoek naar boeiend 
en zinvol vrijwilligers werk en helpt u graag andere senioren? 
Dan is de functie van be-lastinginvuller wellicht iets voor u. 
Neem voor meer informatie contact op met Gerard van Thiel, 
vz. Bij hem kunt u ook een profielbeschrijving en aan-
meldformulier krijgen.
 

KBO-PCOB en het institute for 
Positive Health (iPH) willen het 
gedachtengoed van Positieve 
Gezondheid verspreiden binnen 
onze vereniging en ver daar 
buiten. Om dat te doen zoeken wij 
20 senioren die zich, na een 
gedegen opleiding, hiervoor in 
willen zetten. Meer informatie en 
een mogelijkheid om u aan te melden vindt u op onze 
academie. De opleiding start 21 april 2021. Meer weten en 
aanmelden: Ga naar:
https://www.kbo-pcob.nl en zoek op “Ambassadeurs 
Positieve Gezondheidszorg”. 

KBO-fit aanbod

Ambassadeur Positieve Gezondheidszorg

Stichting Erfgoed Gennep
Is altijd op zoek naar foto’s, dia’s, 
films over Gennep of gebeurte-
nissen aldaar.U kunt ze in bruik-leen 
geven of schenken zodat ze kunnen 
worden gedigitaliseerd. Bezoek de 
website:
www.stichtingerfgoedgennep.nl             
                                                                  (Zwembad Paesplas)

mailto:gennep@realtimesport.nl
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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;  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 
30 april.     Afferden Parkeerplaats de Zevenboom

Jaarreis  4 sluizentocht Maastricht. (do 3 juni)

Op donderdag 3 juni gaan we met de jaarlijkse dagreis 
naar Maastricht. Op de heenweg stoppen we onderweg 
voor een consumptie (eigen rekening). Na de koffie-
pauze vervolgen we de reis naar Maastricht, het 
uitgangspunt van onze boottocht. Hier gaan we aan 
boord van één van de passagiersschepen van Rederij 
Stiphout. We varen de Maas stroomafwaarts tot de stuw 
van Borgharen, vervolgens schutten we door de sluis 
van Bosscherveld naar de grenspost van Smeer- maas 
waar we worden ‘ingeklaard’. Tegen het middaguur 
wordt het tijd voor de inwendige mens: u krijgt aan 
boord een goed verzorgde koffietafel geserveerd. 

 

Vertrekpunt in 
Maastricht. 

1. Sluizen Bosscherveld 

2. Sluizen Neerharen 

3. Sluizen Lanaken

4. Stop van Ternaaien 

Het schip vaart intussen verder: via de Belgische 
Zuidwillemsvaart ‘klimmen’ we 6 à 7 meter omhoog in 
de sluis van Neerharen. Deze stunt wordt nog eens 
herhaald in de sluis van Lanaken en op deze manier 
komen we uiteindelijk in het veel hoger gelegen Albert-
kanaal. Een echte sensatie voor jong en oud is het 
passeren van de zogenaamde Stop van Ternaaien, een 
sluizenstelsel uit 1932. Hier worden we binnen 5 
minuten maar liefst 15 meter omlaag geschut. 

Nadat we aan de grens weer uitgeklaard zijn, koersen 
we rustig op de thuishaven aan. Onderweg krijgt u ook 
nog koffie met vlaai aangeboden. Eénmaal weer ‘aan 
wal’ heeft u een uurtje vrijaf in het centrum. Op de 
terugweg stoppen we voor een smakelijk afscheids-
diner, het sluitstuk van een mooie dag! Kosten: dankzij 
een subsidie van de KBO: € 65.=

De prijs in inclusief: vaartocht (4 uur), (2x) Koffie en thee 
met vlaai, een driegangen menu. (Exclusief koffiestop 
op de heenreis).
Vertrek do. 3 juni om 07.45u vanaf de Goede Herder. 
Terugkomst: 21.30u. Op de laatste bladzijde staat het 
inschrijfformulier dat u moet invullen afgedrukt. Graag
invullen voor 25 april en inleveren bij de Goede Herder 
of bij Annie Vorstenbosch (u mag haar natuurlijk ook 
mailen of bellen). Er zijn 55 plekken in de bus.

Op 1 mei beslissen we of deze reis kan door gaan of 
niet. Pas dan krijgt u een betaalverzoek. Dus 
eerst…. snel inschrijven!

Cinetwins: seniorenbios Malden

KAPSALON ROMY - di 13 april 15:45
Familiefilm, komedie en drama - 92 min
De moeder van Romy moet heel veel werken; 

                  Romy gaat daarom elke dag
                  na school naar haar oma toe.
                  Oma Stine heeft het alleen erg
                  druk met haar kapsalon en is 
                  bovendien nogal streng tegen
                  Romy. Maar alles wordt 
                  anders als Romy ontdekt dat 
                  haar oma ook een hele andere
                  kant heeft.

                                      De film begint om 15.45 uur en
                                      op vertoon van uw KBO-lid-
maatschapskaart geldt een gereduceerd tarief. Het is 
noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch 
via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is 
Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. (bus 83 stop vlakbij).

http://www.cinetwins.nl
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 Samen doen: Met wie spreek jij af?

“Na corona" activiteiten:

Omdat het noemen van een datum op dit moment nog 
hachelijk is, sommen we alleen kort de activiteiten op die 
nog op “de rol ” staan.
- Wandeltocht Maasheggen IVN, -Excursie Zevenhutten 
Cuijk, - Excursie Afvalwaterzuivering, Workshop het 
nieuwe fietsen, - Excursie Riskfactory,
Lezing:"Slapen als een Roosje”.

Op werkdagen kunt u de wensbus door Gennep zien rijden. 
Veel mensen kennen de bus maar weten eigenlijk niet 
precies wie er door de bus worden vervoerd. Het antwoord is 
simpel: iedereen!  De bus is bedoeld voor alle inwoners van 
Gennep die vervoer binnen de gemeente nodig hebben. U 
hoeft niet hulpbehoevend, senior of alleenstaand etc. etc. te 
zijn. De enige voorwaarde is dat u inwoner van de gemeente 
Gennep bent en een bestemming heeft die binnen de 
gemeentegrens ligt met twee uitzonderingen: huize 
Madeleine (Boxmeer) en het Ziekenhuis (Beugen). De bus 
rijdt enkele en/of retourritten afhankelijk van wat u wilt. Ze 
komen u voor de deur halen en zetten u desgewenst weer 
voor de deur af. Dit alles tegen zeer voordelige prijzen: 
€ 1,50 voor een enkele reis binnen Gennep en € 2,50 voor 
een reis naar Madeleine of het Ziekenhuis. Een retourrit = 2x 
de prijs van een enkel rit en u betaalt draadloos met u 
bankpas in de bus. Hieronder ziet u het kaartje met het 
rijgebied  (roze gekleurd) met gelijk enkele voorbeelden van 
de tarieven! (tweezijdige pijl = retourrit, enkel pijl is enkele 
reis)

Wist u bijvoorbeeld dat er veel mensen boodschappen doen 
met de bus? Vanaf de Picardie naar het Europaplein of vanaf 
de Ottersumseweg naar de Jan Linders of van de Zwarteweg 
naar de AH.  Ook bij de verschillende fysio’s  zijn we vaste 
klant. De kortste rit is 250m(!) en de langste zo’n 14 km en 
alles wat daar tussen zit! Het is een kwestie van (uiterlijk) de 
dag ervoor bellen en uw rit wordt ingepland! U kunt bij ons 
een enkele reis bestellen of een retourrit dat maakt ons niet 
uit. Als u naar het ziekenhuis moet dan weet u vooraf 
natuurlijk niet niet wanneer de terugrit is. In zo’n geval belt u 
ons vanuit het ziekenhuis op en dan halen we u zo snel als 
mogelijk is weer op. 

  

De wensbus is er voor U!       (tel. 06-14706405) In deze Coronatijd vervoeren wij per rit maar één persoon, 
evt. samen met een persoonlijke begeleider. Het dragen 
van een mondkapje is verplicht, zowel voor u als klant als 
voor de chauffeur. Natuurlijk zorgen wij voor een optimale 
hygiëne in de bus.

-  Bestel de bus (minimaal) 1 dag van tevoren
-  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
   tussen 10 uur – 12 uur op telefoon: 06-14706405
   De coördinator plant in overleg met u de rit in waarbij we
   altijd proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet
   te komen. 
- De bus rijdt van ma-vr van 08.00u-18.00u 
- De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator
  is geen probleem.
  Voor vaste dagen/vaste tijdstippen kun je als vaste 
  passagier ingepland worden tot 3 maanden vooraf.
Meer informatie op: www.wensbusgennep.nl

     pme 03-2021



5

Valpreventie: daar kunt u zelf veel aan doen.

Deze is en blijft helaas nog  tot nader order gesloten.
U kunt altijd op de site www.KBOGennep.nl kijken 
voor de laatste informatie.
De volgende nieuwsbrief verschijnt 20 april.
Blijf gezond!

Inschrijfformulier 4 sluizentocht donderdag 3 juni

De Goede Herder

Elke 6 minuten belandt er iemand van 55+ in het 
ziekenhuis door een val. “Vallen”wordt niet voor niets 
dewel de grootste sluiplmoordenaar onder senioren 
genoemd. De oorzaken van een val in huis zijn meestal 
heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde 
badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar 
beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig lopen, 
losse spullen op de trap of een gladde traptrede is 
genoeg om een nare val te veroorzaken. Hieronder wat 
tips om de kans op vallen te verkleinen. Denk nu niet 
ach sommige genoemde zaken zijn zo vanzelfsprekend 
want let maar op ook in uw situatie zijn ze meestal van 
toepassing.
- haal drempels weg of monteer
  bij zo’n drempel schuine op-
  loopvlaken. Kijk op internet 
  maar eens bij drempelhulp.nl 
  of zelfs bij bol.com 

- Ga niet rennen als de telefoon gaat. U kunt ook een
  mobiel nemen of op meerdere plekken in huis een
  vaste telefoon installeren. Een set met 3 toestellen 
  kost tegenwoorden nog geen €50.=

- haal kleedjes (in de looproute) weg en/of leg er een
  antislipmat (Bouwmarkt) onder.
- Kies meubilair en sanitair met een hoge zit. Voor
  het sanitair zijn er opzetstukken verkrijgbaar
  evt. ook de klossen onder het bed. Kies altijd 
  een stoel met armleuningen!
- Doe soms meubelstukken weg als die alleen 
  maar een doorgang belemmeren.
- Ruim losse spullen op en gebruik daarbij evt. een
  “grijpstok" waardoor u niet hoeft te bukken.
- Leg geen zaken op de trap(!). De trap moet vrij zijn.
- Donker/schemer: doe eerst het licht aan zodat u
  ziet waar u loopt! (er zijn (led!) lampen met bewegings-
  melders voor in huis bijv.in het toilet, schuur, zolder of kelder)
- Schoenen/goed sluitbare slippers ipv op de sokken!
- Gebruik evt. persoonlijke alarmering (noodknop),

Jaarreis Maastricht
Deze vindt plaats op donderdag 3 juni. Vertrek Goede Herder 07:45u, terug 21.30u.

Ik (wij) wil(len) graag mee met de jaarreis naar Maastricht 

Naam (1): __________________________________. Adres: _____________________________________ 

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid? Ja / Nee     evt. email: ________________ 

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

 Naam(2): __________________________________. Adres: _____________________________________ 

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid? Ja / Nee      evt. email: _______________ 

De inschrijfprocedure is als volgt: U schrijft in maar betaalt op het moment dat u krijgt te horen dat de reis definitef 
doorgaat (begin mei). Pas op dat moment krijgt u een mailtje of telefoontje met het verzoek het geld over te maken 
(KBO-leden €65,= en niet-KBO-leden €70,=). Door deze procedure hopen we veel administratief werk te 
voorkomen. Dus als u mee wilt lever dat dit strookje svp. vóór 25 april in bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 
6591XV Gennep, tel. 0485-513855, e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. In de bus is plek voor 55 personen, 


