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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 24 augustus 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 7 moet uiterlijk 
op vrijdag, 13 augustus 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   (tel. 0485-513855) 
email: coordinatorkbo@gmail.com
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4 sluizentocht : 17 of 25 augustus

Met de nodige vertraging gaat het dan toch nog 
gebeuren! Op di 17 of woe 25 augustus gaan we 
naar het zuiden! Als het goed is heeft u betaald 
en gehoord voor welke dag u bent ingedeeld. 
Zorg a.u.b. dat u die dag op tijd (dwz 15 minuten 
voor vertrek) bij de Goede herder bent. Neem svp 
een mondkapje mee. De bus vertrekt om 07.45u 
en u bent rond 21.15u weer terug. 

Het programma:
07.45 uur:  Vertrek Gennep – Thorn
09.15 uur: Aankomst Thorn Restaurant Aod 
Thoear: Vrije consumptiepauze. (voor eigen 
rekening)
10.00 uur: Vertrek Thorn – Maastricht
10.45 uur: Ontvangst aan boord van een van de 
passagiersschepen van Rederij Stiphout met 
koffie (2x)en Limburgse vlaai.
11.15 uur: Vertrek van de boot stroomafwaarts 
naar de sluis van Bosscherveld (verval 3 
meter).Bij Smeermaas passeert u de grens en 
vaart u op Belgisch grondgebied. In de sluizen 
van Neerharen en Lanaken wordt de boot 2 x 9 
meter omhoog geschut.
13.00 uur: Er wordt een uitgebreide Limburgse 
koffietafel geserveerd met een assortiment 
broodjes en broodsoorten, kaas, diverse 
vleeswaren, yoghurt en jam. Koffie, thee en melk 
worden onbeperkt geschonken tijdens de lunch.
Ca. 13.45 uur: U vaart langs het dorpje Kanne 
en iets verderop ligt het Fort Eben Emael, hoog 
boven op de St. Pietersberg. 
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Wat hebben we er lang op moeten wachten 
om elkaar weer te mogen ontmoeten. 
Dinsdag 15 juni hadden we na lange tijd 
weer onze vertrouwde soos. Er waren veel 
leden hetgeen nog eens extra duidelijk 
maakt dat er grote behoefte is om elkaar 
weer te ontmoeten. Nadat de voorzitter de 
aanwezigen had toegesproken werd er 
gezamenlijk een toost uitgebracht. Heel 
gezellig werden verhalen en belevenissen 
uitgewisseld. Ook de donderdagmiddag 
soos werd druk bezocht. Zoals gebruikelijk 
werd er weer een kaartje gelegd werden er 
spelletjes gedaan maar ook lekker gekletst. 
De komende periode starten de andere 
activiteiten ook weer op. Kijk op pag. 2 voor 
het schema. De eerste grote activiteit wordt 
de 4 sluizentocht. 2x een volle bus (17/25 
aug.) geeft aan dat er veel belangstelling is.
De jaarlijkse BBQ is verplaatst naar een 
nieuwe datum: 9 september. In de brief van 
eind augustus meer informatie + aanmeld-
strookje. De kerstviering is  vastgelegd voor 
woensdag 15 december. De programma-
commissie is druk met het plannen. Zie deze 
en volgende nieuwsbrieven. We zijn blij dat 
het allemaal weer begint te leven! De jaar-
vergadering die vorig jaar niet door kon 
gaan, vindt nu plaats op dinsdagmiddag 28 
september. Noteer de 2 bovengenoemde 
data alvast in je agenda. We  hopen u bij 
beide activiteiten te ontmoeten. Het bestuur 
wenst verder iedereen een hele fijne 
vakantie toe, en zorg dat je gezond blijft.
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4 sluizentocht : 17 of 25 augustus (vervolg)
Het Albertkanaal waar u nu op vaart is dwars door de St. 
Pietersberg heen gegraven en op sommige plaatsen zijn de 
wanden wel ca. 80 meter hoog.
Ca. 14.15 uur: U passeert nu de bekende sluis van 
Ternaaien, een sluizencomplex uit ca. 1930. Hier wordt de
boot in ca. 5 minuten 15 meter omlaag geschut naar de 
Maas en vervolgt u de boottocht langs de voet van de St. 
Pietersberg om daarna in het centrum van Maastricht af te 
meren.
15.15 uur: Aankomst te 
Maastricht en ontscheping. 
Vrijaf in het centrum
17.00 uur: Vertrek Maastricht – 
Velden
18.30 uur: Aankomst Velden
bij Hostellerie De Maasduinen
gaat u genieten van een goed 
verzorgd 3-gangen diner.
20.30 uur: Vertrek huiswaarts
21.15 uur: Thuiskomst

Op 30 augustus starten we weer om 13.30 uur met de 
computerondersteuning. U kunt dan weer terecht met uw 
vragen over laptop, tablet of smartphone. Uiteraard u kunt  
ook komen met vragen over de diverse software 
programma’s zoals Windows 10, Apple OS, Word, Excel, 
PowerPoint e.d. Gelieve u aan te melden via de website van 
de KBO Gennep, Seniorweb of via de mail naar:
tonpelser@gmail.com. 
Ook voor de inloop geldt dat u zich moet aanmelden zodat 
we weten wie er komt. Graag bij aanmelden vermelden welk 
besturingsprogramma u gebruikt (Windows10, OS, iOS of 
Android) en wat u wilt weten/leren. 
Uiteraard volgen we de laatste richtlijnen van de RIVM, 
d.w.z. indien u klachten heeft komt u niet, we houden 
afstand en desinfecteren onze handen bij binnenkomst. 
Aangezien we de laatste dan geldende richtlijnen nog niet 
kennen, zullen we deze bij de deur ophangen. Ook het 
koffie/thee drinken zal mogelijk op aangepaste wijze moeten 
plaatsvinden. De kosten bedragen € 5/per middag inclusief 
koffie/thee.  Hopelijk tot ziens en vanuit de computerclub 
een fijne zomervakantie toegewenst en blijf gezond!

KBO Computerclub start weer op

Lezing: “Slapen als een roos"  di 21/09 
Rozemarijn van Amstel  van Mensendieck Gennep/Bergen
houdt voor u een lezing over slaapproblemen een 
onderwerp dat velen bezig- en wakker houdt. Onder de titel 
“Hoe slaapt u als een roos?" behandelt zij de slaap-
problematiek. Ter inleiding stuurde ze de volgende tekst:
Met het toenemen van de leeftijd wordt de slaap 
kwetsbaarder. Minder diep, meer gefragmenteerd, sneller 
wakker, moeilijk weer in slaap komen, te vroeg wakker 
worden; het zijn veelvoorkomende klachten. De schat-
tingen van chronische slapeloosheid bij ouderen lopen op 
tot zo’n 40%. Hierbij komen nog de slaapproblemen die 
voort komen uit pijn, ziektes of bijwerkingen van medicatie. 

Slaap tekort heeft belangrijke consequenties voor de 
kwaliteit van leven en op gezondheidsrisico’s zoals o.a.: 
Psychisch (alertheid, geheugenproblemen, leervermogen) 
en lichamelijk (hart, bloedvaten, longsysteem, meta-
bolisme, energiebalans, immuun-systeem) en het kan 
aanwezige klachten verergeren. 
De huidige behandelmethode is toch vaak medicatie, terwijl 
uit recente onderzoeken blijkt dat een gedragsmatige 
aanpak ook zeer goede resultaten geeft. 
In deze presentatie leert u iets over slaap en wat uzelf kunt 
doen om te kunnen slapen als een roosje.
Tijdstip:  di 21/9 14:30u - 15.30u in de Goede Herder. Er is 
plaats voor 20 personen*). 
*)Mochten er meer dan 20 leden intekenen, hetgeen  best 
mogelijk is gezien het feit dat veel mensen slaapproblemen 
hebben,  zal Roos dezelfde middag nog eenzelfde 
presentatie verzorgen. 
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient u 
zich - via het strookje op pag. 5 - uiterlijk 20 juli voor deze 
lezing aan te melden.

Activiteiten Goede Herder
De activiteiten in de Goede Herder starten gedeeltelijk
weer op. Sommigen wachten tot na de zomerstop; anderen
beginnen al in de komende weken.
Wekelijkse vaste activiteiten in de Goede Herder:
(tijden doorgestreept:nu nog niet; startdatum tussen haakjes)
Maandag:     13.30 - 16.00 uur.   Computerclub (vanaf 30-08)

        19.00 - 21.30 uur.   Koersbal (vanaf 30-08)
Dinsdag:      10.30 – 12.00 uur   Soos – kopje koffie en een

  praatje.
        19.00 - 21.30 uur    Koersbal   (start 22/06)

Woensdag:    09.30 - 10.30 uur  Zingen (vanaf sept)
                      13.30 - 17.30 uur. Bridgen. (vanaf 1 sept.)
Donderdag:   09.30 - 11.30 uur.  Schilderen (vanaf 24/06)
                     14.00 – 17.00 uur.  Soos – Kaarten, rummikub, 

   handwerken etc
                         —   —   —          schaken (nog niet bekend)
Vrijdag        ——————

Doortrappen (www.doortrappen.nl)
Doortrappen is een landelijk programma dat zich inzet om 
ouderen langdurig veilig op de fiets te houden.Na de 
zomervakantie wil de gemeente in de Goede Herder een 
bijeenkomst houden om nader toelichting te geven. Meer over
dit project in onze volgende nieuwsbrief.

mailto:tonpelser@gmail.com
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Wandelen 50+

Wandelen 50*
30 juli noteer in uw agenda!
27 augustus noteer in uw agenda!
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. 
We blijven dit keer in Gennep.
Inlichtingen Ger Noij. 0485 - 213404

IVN wandelarrangement Maasheggen wo 15/09
Soms hoef je helemaal niet ver weg om te genieten van het 
mooie landschap. Daarom organiseren we op 15 september 
een wandelarrangement die start en eindigt bij het Veerhuis 
in Oeffelt. 
Het begint om 10.30 met een kopje koffie of thee waarna we 
rond 11.00u  onder leiding van een IVN-gids een wandeling 
van 2 uur maken door het Maasheggen landschap. Uiteraard 
krijgt daarbij op gezette tijd en bijzondere plekken uitleg van 
de gids. Om 13.00u bent u weer terug op het Veerhuis waar 
een zgn. 12 uurtjes lunch voor u klaar staat. (koffie/thee 
broodje kroket, Er is plaats voor 15 deelnemers (bij 2 gidsen 
max. 30 pers.)  en de kosten bedragen € 24,90 
Inschrijven(vóór 20 juli) via het formulier op pag.5.

Moment van bezinning

Bij het GON: Iedere dag: Biljarten.
De leesclub start in september, De deelnemers krijgen 
hierover t.z.t. bericht.
Meer informatie over deze activiteiten vindt U in het 
informatieboekje van de KBO.

Rabo clubsupport actie
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer een Rabo 
clubsupportactie. Rabobank leden kunnen via een stem 
hun “club" steunen. Dit brengt elk jaar een behoorlijk 
bedrag voor ons op. Vandaar de oproep: Bankiert u bij de 
Rabo en bent u nog geen lid?  meldt u dan aan. Het is 
gratis en er zijn geen verdere verplichtingen behalve dat u 
ons via uw stem financieel steunt. Bel 0485-450450 (Rabo) 
voor aanmelding als lid. Volgende nieuwsbrief meer info. 

Afgelopen anderhalf jaar werd de wereld getroffen door de 
Covid-19 pandemie, in de volksmond corona genoemd. 
Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting in ons land 
geconstateerd en snel kwamen er meer bij. De provincie 
Noord-Brabant werd ernstig getroffen. 
Bij het ziekenhuis Bernhoven in Uden werd een extra 
corona-afdeling gebouwd. Zelfs verpleeghuizen werden 
gesloten, de bewoners mochten geen bezoek ontvangen, 
hoe schrijnend dat vaak ook was. 
Bij begrafenissen mocht maar een beperkt aantal mensen 
aanwezig zijn en als men in het ziekenhuis opgenomen 
werd, mocht er geen of maar één persoon per dag op 
bezoek komen. Kinderen konden vaak niet naar school, 
computeronderwijs was een schrale oplossing. Winkel en 
uitgangsleven ging op slot. Thuiswerken en thuisblijven was 
het devies. Sociale contacten werden alleen via telefoon of 
computer onderhouden. 
Ook onze KBO-activiteiten kwamen tot stilstand. Door de 
persconferenties werd de bevolking op de hoogte 
gehouden. In juni 2020 kwamen er gelukkig weer wat 
versoepelingen. In september namen de besmettingen 
weer toe en kwam er helaas een tweede coronagolf.
De feestdagen moest men in kleine kring vieren. Op 15 
januari ging de avondklok in, na 21:00 uur mocht men niet 

meer de straat op. Gelukkig werd er in januari 
ook begonnen met inenten. Inmiddels zijn 
er al  veel mensen gevaccineerd, waardoor het 
aantal besmettingen flink daalt. Momenteel 
worden de beperkingen versoepeld. Ook wij kunnen weer 
enkele activiteiten organiseren. We hopen dat deze 
positieve lijn zich voortzet, waarbij we natuurlijk wel alert 
blijven. We hopen dat het ook in de komende herfst en 
winter goed blijft gaan.
Binnen onze KBO afdeling Gennep, hadden veel leden te 
lijden van corona. Veel Gennepenaren werden opgenomen 
in het ziekenhuis en helaas overleden er ook enkele van 
onze leden. Nu  lijkt het voorzichtig weer  de goede kant op 
te gaan. Dit bracht ons op het idee om met u een zgn. 
“coronaboek” samen te stellen over deze tijd.
Wij willen  u vragen een kort verhaal te schrijven hoe u deze 
coronatijd heeft ervaren. Sommigen hebben bijvoorbeeld 
veel gewandeld, gefietst, opgeruimd of misschien  ook wel 
genoten van de stilte en van de natuur. U mag uw ervaring 
natuurlijk ook uiten in een spreuk, gedicht of een foto.
We hopen dat velen aan deze oproep gehoor willen geven, 
zodat we uw verhalen kunnen bundelen in een boekwerk, 
waarin we ook veel positiviteit kunnen lezen.

Dit boekwerk leggen we dan ter inzage in de Goede Herder.
U kunt uw verhaal inleveren in de brievenbus in de Goede 
Herder of bij een van onze contactpersonen.
Uw activiteitencommissie.
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Senioren en veiligheid

Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvolgende 
voorstelling  op:

Dinsdag 13 juli: Voorstelling: De slag om de Schelde 
De Slag om de Schelde; één van de grootste operaties 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en 
Poolse troepen hebben de opdracht de Westerschelde, de 
toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitsers. 
De Antwerpse havens zijn voor de geallieerden van cruciaal 
belang voor de toevoer van troepen en materiaal. Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het 
najaar van 1944 het toneel van een ongekende strijd.

Dinsdag 10 augustus: Voorstelling: Judy  
Biografisch, drama en historisch. Nadat haar carrière in 
Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy 
Garland in 1968 af naar Londen voor een reeks uitverkochte 
theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen 
om een stabiel leven te kunnen creëren voor haar kinderen 
die in Amerika zijn achtergebleven. Judy leeft al sinds dat 
ze een kindster was op medicijnen en drank. Er zijn mensen 
die van haar proberen te profiteren wanneer zij in de war is 
en juist simpelweg gelukkig wil zijn met haar gezin en haar 
eigen keuzes wil maken.
De films beginnen om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief.
(€7,80 p.p. 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. In de buurt is volop 
parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Seniorenbios Malden : di 13/7  en 10/08

             pme2021

Na de lockdown… KBO-fit!

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

KBO-Fit! is alleen voor KBO leden. Omdat alles 
coronaproef is, kunnen we 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 
betaalt 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 coronamaatregelen mogen er nu maximaal 14 
personen in het zwembad. Dus VOL = VOL!
Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier KBO-fit! of door 
een e-mail te sturen naar: info@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, Pascalle en Ron.
(Omdat het inschrijfformulier te groot is voor opname in 
deze nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid het strookje op 
pag 5 in te vullen en dat in de Goede Herder  of bij Annie 
Vorstenbosch af te geven. Wij geven dat dan door aan 
“Real Time Sport”; u kunt in de foldermolen in de Goede 
Herder ook een officieel inschrijfformulier pakken, invullen 
en zelf opsturen)

Wie niet naar Maastricht kon of wilde heeft wellicht hier een 
goed alternatief aan. Op dinsdag 5 oktober staat er een 
winkelreis naar Breda gepland. In het Bourgondische Breda 
valt genoeg te beleven. Of je er nu heen gaat voor een dagje 
winkelen, om te genieten van lekker eten of om rond te 
kijken, deze gastvrije stad heeft voor ieder wat wils. In de 
binnenstad vind je leuke winkelstraten, boetiekjes en 
koffiebars. Maar ook wat betreft musea, historie en 
monumenten zal Breda je niet teleur stellen. De gezelligheid 
is verder op te zoeken bij de vele lunchrooms en 
restaurantjes die de stad rijk is.
Op dinsdag is er ook een algemene warenmarkt op de grote 
markt. We vertrekken om 09.30u uit Gennep en zijn rond 
11.00u daar. Om 15.00u vertrekken we weer huiswaarts 
zodat we rond 16.30 - 17.00u weer thuis zijn.
Kosten € 17.= (kosten busreis).
Inschrijven via het formulier  in de volgende nieuwsbrief.

Winkelreis Breda.   di 05/10  

http://www.cinetwins.nl
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Inschrijfformulier IVN wandeling + lunch.
Datum: woensdag 15 september
Plaats:  start- en eindpunt: Veerhuis Oeffelt (eigen vervoer)
Tijdstip: 10.30u - 14.00u  
Kosten: €24,90 (inclusief gids + consumptie voor vertrek + lunch om 13.00u na de wandeling).
                (Bij start kopje koffie of thee of huisgemaakte limonade. Na afloop lunch 12' uurtje met klein kopje
                   soep, meergranenboterham met rundvlees of veganistische kroket en boterham van veerbrood met 
                   een eitje en ham en/of kaas. Geserveerd met een glaasje verse jus/melk of karnemelk).

Naam: _________________________________________              tel: bereikbaar nr. __________________

Naam: __________________________________________       tel. bereikbaar nr. ___________________

evt. e-mailadres: ________________________________

Kosten € 24,90 p.p. voor leden KBO-Gennep, Bedrag s.v.p. overmaken op bankrek.  NL 35RABO 0140 60 22 83  t.n.v. 
KBO Gennep   o.v.v. IVN wandeling 15/9
Strookje ingevuld inleveren voor 20 juli bij Annie Vorstenbosch Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. U kunt uw strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder stoppen.
(nb. mochten zich veel meer mensen opgaven dan 20  zullen we een tweede gids inschakelen)      

Inschrijfformulier lezing “Slapen als een roos”door Rozemarijn van Amstel

Datum: dinsdag 21 september
Plaats:  Goede Herder
Tijdstip: 14.30u - 15.30u   (bij overtekening (>20) zal Rozemarijn een tweede lezing verzorgen van 16.00u-17.00u
Kosten:  geen

U wordt ingedeeld bij groep 1. Mocht het druk zijn, kunt u worden ingedeeld in groep 2 (u krijgt dat van ons te 
horen)

Naam: _________________________________________              tel: bereikbaar nr. __________________

Naam: __________________________________________       tel. bereikbaar nr. ___________________

evt. e-mailadres: ________________________________

Strookje ingevuld inleveren voor 20 juli bij Annie Vorstenbosch Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. U kunt uw strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder stoppen.

Inschrijfformulier Real time sport
Via dit formulier kunt u u belangstelling kenbaar maken voor KBO-fit, u krijgt dan een officieel inschrijfformulier 
toegestuurd. nb. In de Goed Herder liggen ook officiële inschrijfformulieren. Omdat de formulieren te groot zijn 
voor opname in de nieuwsbrief doen we het op deze manier. Als u het bij Annie of in de brievenbus van de Goede 
Herder stopt, zorgen wij dat het bij  Real Time sport komt waarna zij contact met u opnemen.

Voornaam:                              Tussenvoegsel:                       Achternaam:

 tel. nummer:                            e-mail-adres

Adres:                                                                          Postcode                           Plaats

nb. Kosten: geen inschrijfgeld, borgpas eenmalig €5,- en maandbedrag €25.=


