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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 25 mei 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 4 moet uiterlijk op 
vrijdag, 14 mei 2021 in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar  redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brievenbus van de 
Goede Herder.  KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,  6591XV  Gennep (0485-513855) 

verkorte coronaversie 
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Vier sluizentocht  juni     3           
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In de nieuwsbrief van maart waren wij nog heel positief gestemd over het weer kunnen opstarten 
van onze activiteiten. Maar helaas heeft de regering moeten besluiten de huidige maatregelen 
voorlopig niet te versoepelen. Uiteraard passen wij onze plannen daarop aan. 
Dat betekent dat er op dit moment nog geen zekerheid is of de geplande reis naar Maastricht op 
3 en 15 juni door kan gaan. Essentieel is of de horecavoorzieningen in Limburg in juni voldoen-
de mogelijkheden bieden.  
Graag scheppen we voor u wat duidelijkheid over de manier waarop de overheid in Coronazaken 
beslist. De overheid werkt met 4 risiconiveaus die elke 14 dagen worden bepaald op basis van 
het aantal besmettingen en het aantal  ziekenhuisopnames. Op dit moment (17/4) bevindt de 
veiligheidsregio Limburg-Noord zich in risicogroep 4 (“zeer ernstig”). Pas als we gedaald zijn tot 
risiconiveau 2 ("zorgelijk”) zijn er horecafaciliteiten mogelijk die een groepsreis als de onze 
mogelijk maken. In theorie is dat mogelijk maar zeker is het allerminst. Op 1 mei verloopt de 
termijn waarop we zonder kosten kunnen afzeggen en dat is dus ook de datum waarop we 
besluiten wat we doen op basis van de berichten van de overheid. Mocht het zo zijn dat de 
horeca niet voldoende open kan, dan stellen we de reis (reizen) uit tot augustus. Er volgt dan in 
juni opnieuw een inschrijving voor twee latere data. We willen heel graag naar Maastricht maar 
de overheid moet het mogelijk maken en wij moeten vinden dat het verantwoord kan. 
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De 6 stappen hangen direct samen met het risiconiveau in onze veilgheidsregio’s (Limburg-Noord en voor de reis Limburg-
Zuid). Limburg Noord en Zuid zitten nu op niveau 4 (het meest ongustige niveau), zie de schema’s hieronder:
                                 

Wat betekent dit voor de activiteiten in de soos.  Deze vallen onder “Groeps-accommodaties” en daarvoor geldt bijna  
hetzelfde regime als voor “restaurants”. Pas bij risiconiveau 2 (“zorgelijk”) zijn er mogelijkheden om met max. 50 personen – 
na reservering - bij elkaar te komen met max. 6 pers./tafel.  Natuurlijk geldt dat veel KBO-leden al minstens 1x zijn ingeënt 
en misschien een aantal zelfs al 2x, maar daar kijkt de overheid niet naar. Het is dus niet zo van: “U bent allemaal ingeënt 
dus u kunt naar de soos”. De soos kan pas open als het risiconiveau voor iedereen in Limburg-Noord  is “gedaald”  tot 
niveau 2.  Op dat moment zullen we alles in het werk stellen de soos weer op te starten.  Algemene stelregel van het KBO-
bestuur is: we kijken steeds naar wat kan en wat ook verantwoord is om te organiseren.  Kijk daarom  regelmatig op onze 
website. We zullen daar op de voorpagina de meest actuele mededelingen publiceren. Tot die tijd: blijf gezond! 

Het is weer lente samen weer op pad gaan, vele lopen langs 
de paden van Maas en Niers. Het jaar 2020 lukte het even 
niet, we dachten 2021 dat moet gaan lukken Maar ja ook dit 
jaar helaas gaat Wandelen tussen Maas en Niers 
(avond4daagse) niet door.

Maar dat neemt niet weg dat we in 2022 met frisse moed 
alles weer op starten om samen met onze wandelaars weer 

te gaan genieten van de mooie omgeving van de 
Gemeente Gennep.Einde dit jaar prikken we een nieuwe 
datum voor 2022.  Wij als organisatie zeggen, fijn veilig 
samen erop uit trekken en geniet v/d prachtige
 omgeving. Blij gezond en ga samen 
op pad.
Groet, Organisatie 
Wandelen tussen Maas en Niers.

Wandelen tussen Maas en Niers. (avond 4 daagse) 
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Jaarreis  4 sluizentocht (do 3-06 én di 15-06)

Door de grote belangstelling voor de 4 sluizentocht (zo’n 100 
aanmeldingen) hebben we onze plannen wat aangepast. 
Omdat 100 personen nooit gelijktijdig in een bus of op de 
boot passen hebben we besloten om de reis 2 x aan te 
bieden: op donderdag 3 juni of op dinsdag 15 juni. Omdat 
een verdeling 60/40 personen niet gunstig is, hebben we de 
capaciteit voor beide reizen naar 50 gebracht. Dat wil zeggen 
dat we 10 inschrijvers voor de datum van  3 juni zullen 
verzoeken over te stappen naar 15 juni. Blijft staan dat u in 
het voorwoord reeds heeft kunnen lezen dat het op dit 
moment nog helemaal niet zeker is dat 3 en 15 juni kunnen 
doorgaan. Hoewel veruit de meeste deel-nemers (zeker 
tegen dit tijd) voldoende beschermd zijn,  ligt daar ook niet 
het kwetsbare punt. Dat is horeca. De regering moet het 
besluit nemen dat er gebruik mag worden gemaakt van de 
horeca. Als die nog niet is vrijgegeven zullen we de reis 
uitstellen. Geen horeca betekent bijv. ook dat er geen 
toiletten zijn  en dat kan natuurlijk niet! Uiterlijk 1 mei 
beslissen we, zoals eerder vermeld, of  het doorgaat of niet. 
Als we moeten afzeggen wordt er voor  augustus een nieuw 
tijdstip afgesproken waarvoor u dan in juni weer kunt 
inschrijven, (of uw eerdere inschrijving kunt bevestigen)               

Vertrekpunt in Maastricht. 

1. Sluizen Bosscherveld 

2. Sluizen Neerharen 

3. Sluizen Lanaken

4. Stop van Ternaaien 

Nog even de tekst van de reisaankondiging:
Op donderdag 3 juni (en dinsdag 15 juni( gaan we met de 
jaarlijkse dagreis naar Maastricht. Op de heenweg stoppen 
we onderweg voor een consumptie (eigen rekening). Na de 
koffiepauze 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 stroom-afwaarts tot de stuw van 
Borgharen, vervolgens schutten we door de sluis van 
Bosscherveld naar de grenspost van Smeer- maas waar we 
worden ‘inge-klaard’. Tegen het middaguur wordt het tijd 
voor de inwendige mens: u krijgt aan boord een goed 
verzorgde koffietafel geserveerd. 
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 1 mei beslissen we of deze reis kan door gaan of 
niet. Pas dan krijgt u een betaalverzoek. NB. Mocht de 
reis niet doorgaan dan wordt het augustus.

Wijziging contactpersoon

De wijk van Nelly Guelen (contactpersoon in Gennep 
Zuid) wordt vanaf april overgenomen door:
Olga van Rens-Daamen, Seringenstraat 54, 6592 SC 
Gennep. We bedanken Nelly voor haar inzet en wensen 
Olga natuurlijk veel succes.
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     pme 04-2021

Senioren en veiligheid

Doortrappen

De gemeente Gennep heeft het plan zich aan te sluiten 
aan het landelijke programma “Doortrappen”.
Mede met ondersteuning van de provincie Limburg willen 
men, samen met Gennep Doet Mee en de Gemeente 
Gennep, een lokale vertaling maken voor deze landelijke 
campagne waarin het accent ligt op veiligheid, 
gezondheid en op het bevorderen van sociale activiteiten 
(o.a. om eenzaamheid tegen te gaan).

(Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal 
en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag 
blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. 
Dit programma "Doortrappen" heeft de ambitie om te 
bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven 
fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen 
te nemen. Binnenkort kunt u er meer over horen. 

Vorige week is de (eerste) beeldbank van de Stichting Erfgoed 
Gennep online gekomen. Er staan ruim 1150 foto’s in en dat 
aantal groeit snel. Daarnaast staan er op onze website 
inmiddels 40 films uit het langere en recente verleden. 
Speciale aandacht voor de jaaroverzichten van 2012, 2009 en 
2007 die Harm Teunissen heeft samengesteld. Goed voor ruim  
een uur kijkplezier!
Overigens, we zijn altijd op zoek naar foto’s, dia’s, films over 
Gennep als stad en de gebeurtenissen die daar plaatsvonden.
U kunt uw materiaal (foto/dia/film/documenten) in bruikleen 
geven of schenken zodat het kan worden gedigitaliseerd. 
Bezoek onze website:  www.stichtingerfgoedgennep.nl 
en geniet! 

We zijn een jonge en 
ambitieuze ( ANBI) 
stichting op het gebied van
digitaal erfgoed. 
Sponsoring is zeer welkom
 en bovendien fiscaal 
aantrekkelijk!

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom 
start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid 
in samenwerking met andere partijen de Senioren en 
Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten 
doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het 
oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken 
aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: 
meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via 
bijvoorbeeld WhatsApp), phishing (via bijvoorbeeld nep-
mailtjes), spoofing en online veiligheid.

Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer 
worden van strafbare feiten dan mensen in andere 
leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. 
Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een 
verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers 
van hulpvraagfraude (bij-voorbeeld via WhatsApp) fors 
toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij 
oplichters ‘hulp’ aan-bieden.
Slachtofferschap kan iedereen overkomen. Via de website 
(www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid krijgt u concrete tips en voorlichtings-
filmpjes om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.
Wanneer u toch slachtoffer bent geworden, is het van belang 
dat dit bespreekbaar is en u aangifte doet. Hiervoor geeft de 
campagne eveneens tips.

Stichting Erfgoed Gennep

      overweg Spoorstraat 1958

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Senioren en veiligheid

Doortrappen

Oproep

Onderhoudsploeg Goede Herder.

Bij deze doen we een oproep voor medewerkers die willen helpen met onderhoudswerkzaamheden rondom ons gebouw. 
We willen graag dat de Goede Herder het fraaie visitekaartje blijft van ons stichting. Door verloop is er momenteel dringend 
behoefte aan enkele nieuwe vrijwilligers.  De  huidige club komt om de twee weken op maandag van 9.00 uur tot 10.30 uur 
bij elkaar.  Men verricht dan diverse buitenwerkzaamheden waaronder het schoffelen van de tuin, het vegen van het 
binnenplein en bijv. in de herfst het op ruimen van het bladwerk. De ploeg zorgt ervoor dat ons gebouw er steeds keurig bij 
ligt. Na elke schoonmaakronde is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie. (nu even niet…). Het 
is niet alleen leuk om even buiten bezig te zijn maar vooral ook om anderen te ontmoeten. Heeft u tijd en zin? Meld u dan 
aan via het onderstaande strookje bij Annie Vorstenbosch. Zij zorgt ervoor dat Bert van de Bosch, beheerder van het 
gebouw, dan contact met u opneemt.

——————————————————————————————————————————————————
Aanmelden als vrijwilliger voor de buitenploeg Goede Herder.

Naam: ___________________________________________________________ ( M   /  V )

Adres: ____________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________. evt.. e-mailadres: _____________________________

U kunt dit formuliertje inleveren in de brievenbus van de Goede Herder van de KBO-Gennep. 
U kunt ook een mailtje stuur naar Mevr. Annie Vorstenbosch, coordinator@kbogennep.nl.


