
september 2021 redactie@kbogennep.nl

Inhoud  

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 28 september 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 7 moet 
uiterlijk op vrijdag, 17 september 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) 
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Wat vinden wij het als bestuur fantastisch 
dat een aantal activiteiten weer zijn 
opgestart. Ook heeft de programma-
commissie weer een aantal leuke 
activiteiten kunnen aankondigen die dit jaar 
nog plaats gaan vinden. Wij ervaren ook dat 
veel van onze leden weer erg verheugd zijn 
aan activiteiten deel te kunnen nemen. De 
reis 4 sluizentocht welke gehouden is op 17 
en 25 augustus waarbij we in Maastricht op 
de boot zijn gestapt is bij het verschijnen 
van deze nieuwsbrief al volbracht. Over het 
verloop van deze 2 dagen melden wij zeker 
nog iets in de volgende nieuwsbrief. Helaas 
hebben wij nog wel steeds te maken met 
coronamaatregelen waar ook wij ons bij 
activiteiten nog aan hebben te houden. Zo 
kan onze geplande BBQ op het plein van de 
Goede Herder op 9 september niet volgens 
de geldende coronamaatregelen plaats 
vinden. Maar daar we toch graag de BBQ dit 
jaar plaats willen laten vinden hebben we 
naar een alternatief gezocht. De BBQ zal dit 
jaar niet op het plein van de Goede Herder 
plaats vinden maar op het overdekte terras 
gecombineerd met binnen bij ’t Töpke in 
Milsbeek. Meer hierover vindt u in deze 
nieuwsbrief. Ook vindt u in deze nieuwsbrief 
de agenda van de ledenvergadering die 
gelukkig dit jaar wel plaats kan vinden.Ook 
de kerstviering op 15 december is al in 
voorbereiding. 

 Deze kerstviering zal als we nog steeds met de 
nu geldende coronamaatregelen te maken 
hebben in een andere vorm plaatsvinden. Meer 
informatie hierover volgt nog. En laten we hopen 
dat na de kerstviering, het  jaar 2022 een jaar  
wordt waarbij we geheel gevrijwaard zijn van de 
nu nog geldende corona-maatregelen. Voor de 
activiteitencommissie wordt het dan ook 
eenvoudiger activiteiten te organiseren zonder 
rekening te hoeven houden met beperkingen. 
Maar zolang we nog praten over het virus is het 
belangrijk dat iedereen gezond blijft. Dus bij 
deze dan ook de kreet:
        “Geniet en zorg dat je gezond blijft”

Rabo clubsupport.         3          

Inschrijfformulieren       5   Andere jaren organiseert KBO Gennep altijd een 
barbecue, maar door het coronavirus is het voor 
ons dit jaar niet mogelijk het te organiseren 
volgens de coronaregels bij de Goede Herder, 
men moet namelijk met een aantal dingen 
rekening houden zoals: 
 -- ruime opstelling van tafels op 1,5 mtr. afstand
 -- mensen moeten op hun plaats blijven zitten.

Maar we hebben wel een alternatief:                                   
barbecue - anders!

Wandelen 50+               2          

Ledenvergadering        5   
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Activiteiten Goede Herder

De activiteiten in de Goede Herder starten gedeeltelijk
weer op. Sommige wachten tot na de zomerstop; andere
beginnen al in de komende weken.
Wekelijkse vaste activiteiten in de Goede Herder:
(nnb = nog niet bekend)
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
                       —   —   —            schaken (nnb)
Vrijdag           ——————

Winkelen in Breda (di. 05/10 ) 

Als u niet in de gelegenheid was om deel te nemen aan de 4 
sluizentocht is de winkelreis naar Breda wellicht een aardig 
alternatief. Natuurlijk mogen de deelnemers aan boven-
genoemde dagtocht ook mee! De reis naar Breda - met 
Munckhof - start om 09.30u op het Europaplein. Hierdoor 
bent u op tijd in Breda om de tweede helft van de ochtend-
markt mee te nemen. In Breda kunnen shopliefhebbers hun 
hart ophalen. Je struint er langs de mooie designwinkels in 
het Ginneken, of neemt een kijkje in het intieme winkelhof ’t 
Sas, de prachtige Houtmarkt of de overdekte Barones.
Daarnaast zijn er talrijke pleintjes met terrassen waar u kunt 
genieten van de Brabantse gastvrijheid
Rond 15.30u vertrekken we voor de terugreis naar Gennep 
waar we rond 17.00u aankomen. Kosten €17,=
Inschrijven vóór 15/9 via het aanmeldstrookje op pagina  5

Jeu de boules  (woensdagmiddag)
Er wordt weer Jeu de Boules  
gespeeld op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur bij de Goede 
Herder. Wilt u graag meespelen, dat 
kan!  Kom gerust eens kijken, want er 
zijn nog plaatsen vrij. Informatie bij 
mevr. Mientje Rutten, 
tel. 0485-513645

Wandelen 50*
noteer in uw agenda: 27 augustus  of 24 september.
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. 
Graag vooraf telefonisch aanmelden.
bij Ger Noij. 0485 - 213404 of 06-15558679

Wandelen 50+

’t Töpke, Rijksweg 28  in Milsbeek  is bereid om voor ons 
een barbecue te organiseren en wel op ma.6 september 
a.s. vanaf 15.30 uur.
De kosten voor de barbecue bedragen € 17,50.
Maximaal aantal deelnemers is 50 
personen, mochten er meer aanmeldingen 
zijn, dan kan er op woensdag, 8 september 
nog een  keer gebarbecued worden.

Voor mensen die echt geen eigen vervoer 
hebben of kunnen regelen, zorgt de KBO voor vervoer met 
de wensbus vanaf de Goede Herder. Deze zal vertrekken 
om 15.15 uur. 
Wel even melden via het strookje van pagina 5. 

Opgave vóór 30 augustus d.m.v. :  
-- strookje in de bus in de hal van de Goede Herder .
-- afgeven aan Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,
    Tel: 0485-513855
-- via mail:  coordinator@kbogennep.nl 
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Dansen plezier voor minstens 2!   (ma 6/09)
In juni presenteerde hoogleraar in de neuropsychologie Eric 
Scherder een TV-uitzending waarin o.a. aandacht werd 
besteed aan het tegengaan van ouderdomsziektes.

Dansen is goed voor je en dan vooral voor de hersenen  
wanneer de voetjes van de vloer gaan. Als je gaat dansen 
gebruik je je hele lijf, maar bovenal ook je hoofd. Al je 
bewegingen worden immers vanuit je schedelpan gecoör-
dineerd. Zo helpt dansen tegen depressies en heeft het 
zelfs een effect op ziektes als Alzheimer en Parkinson. Erik 
Scherder somde op wat de voordelen van dansen zijn, 
behalve dat het ontzettend leuk is om te doen.
Dansen maakt je vrolijk en het houdt je gezond, zeker als je 
het met grote regelmaat doet. “We zien bij mensen die hun 
hele leven gedanst hebben dat ze een grote cognitieve 
reserve opbouwen en dus langer beschermd worden tegen 
ouderdomsziektes”, legt Scherder uit. “We zien bij mensen 
die kwetsbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan Parkinson of 
dementie, dat zelfs daar - of juist daar - het ritmische 
bewegen kan helpen om makkelijker te bewegen, maar ook 
om de stemming te bevorderen om weer goede momenten 
door te maken in een ziekte waarbij niet zoveel goede 
momenten meer zijn vaak.”
Dansen geeft plezier en je wordt er vrolijk van. Na het 
dansen drinken we gezellig nog een kop koffie of thee
Dansen voor ouderen
Start maandag 6 september om 13.30 uur
In het Hökske in de Prinses Margriet straat Gennep.

VVN opfriscursus (zo 3/10)
De afdeling Nijmegen van Veilig Verkeer Nederland 
organiseert dit jaar weer een opfriscursus voor oudere 
automobilisten. De cursus vindt (met voorbehoud i.v.m. 
corona) plaats op zondag 3 oktober vanaf 9.00 uur. De 
eigen bijdrage is € 20. Wilt u deelnemen? Meld u dan 
aan vóór 20 september (het aantal plaatsen is beperkt).
Plaats: Verkeersschool Wesseldijk, Energieweg 25 (Nijm.)
De cursus is bedoeld voor senioren die hun verkeerskennis 
willen opfrissen en die deskundig advies willen over hun 
rijstijl en verkeersgedrag. Uiteraard geheel vrijblijvend en 
zonder gevolg voor het rijbewijs.
De korte cursus bestaat uit drie onderdelen:
- een rit in de eigen auto met een erkende instructeur 
  (ANWB Rijopleiding Wesseldijk)
- een theoriegedeelte met aandacht voor de veranderende 
  verkeersregels
- een ogen- of reactietest

In het verkeer is de laatste jaren veel veranderd. Denk 
hierbij aan toegenomen drukte, ingewikkelde rotondes, 
nieuwe verkeersborden en duurzaam rijden. Op hogere 
leeftijd nemen rijvaardigheden (waarneming, reactie) 
langzaam af en opfrissing van verkeerskennis verdient dan 
meer aandacht.

Na afloop ontvangt iedere deelnemer een scorelijst met 
persoonlijke adviezen.
Aanmelden kan via de website https://nijmegen.vvn.nl 
of evt. per brief aan:  VVN afd. Nijmegen p/a Aalsburg 
12-37, Wijchen 6602 TE

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. 
Stemmen: Van 4 tot en met 24 oktober kunt u uw stem 
uitbrengen op uw favoriete club of vereniging.
Uitslag: De stemmen zijn geteld, tijd voor de uitslag! Van 1 
tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen 
alle deelnemers welke financiële ondersteuning ze krijgen.
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Rabo clubsupport actie: Steun de KBO-Gennep! IVN Herfstwandeling (03/11)

Op woensdag 3 november verzamelen wij om 14:00 uur bij 
’t Leger, Kampweg 10 te Gennep. Daar gaan we onder 
begeleiding van 3 enthousiaste natuurgidsen van IVN Maas 
en Niers samen op pad. We wandelen een deel van het 
bomenpad, in het vertelbos delen we mooie verhalen of 
anekdotes met elkaar. Onderweg wijzen de natuurgidsen 
jullie op de natuurmomenten die zich dan aandienen. Na 
afloop is er nog de gelegenheid om onder of nabij de 
kapschuur, gezellig samen na te kletsen. Kortom, 
afhankelijk van het weer, wordt het vast weer een leuke 
KBO-activiteit. De natuurgidsen kijken er naar uit jullie te 
ontmoeten.
Inschrijving  via nieuwsbrief oktober.

https://nijmegen.vvn.nl/
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De Stichting Erfgoed Gennep is altijd op zoek naar foto- en 
filmmateriaal over het Gennep van "toen”. We proberen de 
geschiedenis van Gennep te bewaren voor de generaties 
van morgen. Natuurlijk is het voor ons en U leuk én 
interessant om materiaal van vroeger te bekijken. De 
stichting erfgoed Gennep heeft inmiddels 2000 gemeta-
dateerde foto’s op de beeldbank staan. Daarnaast hebben 
we een apart deel ontwikkeld waarop we de verhalen achter 
de foto’s vertellen. Er staan er inmiddels 10 op. U kunt veel 
van onze ac t iv i te i ten v inden op onze webs i te : 
www.stichtingerfgoedgennep.nl. Heeft u materiaal dat 
wellicht interessant voor ons is? Meld u via een mailtje 
info@stichtingerfgoedgennep.nl of kom op woensdag-

middag naar ons kantoor in de Kennis-
keuken op de benedenverdieping van de 
bibliotheek. U kunt materiaal afgeven of in 
bruikleen geven.

                 

Stichting Erfgoed Gennep zoekt:

             pme2021

 
 LARA   (Drama)
DI 14 september 15:45u
op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart 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. In de 
buurt is volop parkeer-
gelegenheid en de bus (lijn 83) 

stopt vlakbij.  Omdat de kaartverkoop bij de seniorenbios 
trager gaat dan normaal, zouden we u willen vragen uw 
KBO pas klaar te houden en de kaarten ruim van te voren 
af te halen, zodat de film op tijd kan beginnen. Bedankt 

Riskfactory  (woe. 17/11) 

Verleden jaar ging het niet door vanwege Corona. Nu 
hopelijk wel. De Riskfactory is een voorlichtingscentrum met 
doe-activiteiten gericht op veiligheidsthema’s : Gezond en 
veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met 
zelfredzaamheid. Met realistische en interactieve scenario’s, 
zoals o.a. brandgevaar, verkeersveiligheid, 1-1-2 bellen, 
phishing en (posi t ieve) gezondheid, ervaren ze 
(on)gezondheid en (on)veiligheid én leren we hoe te 
handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op 
risico’s. Dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op 
aankomt – de juiste beslissingen te nemen.  De scenario’s 
voor senioren zijn in afstemming met KBO-Limburg 
ontwikkeld. Ook zijn praktijkervaringen van hulpverlenings-
diensten hierin meegenomen. We hebben de afspraak 
gemaakt voor woensdag 17 november. We vertrekken om 
12.00u vanaf de Goede Herder en u bent om 17.00u weer 
thuis. (kosten €12,50u incl. een consumptie bij de 
Riskfactory). vergeet uw mondkapje niet!  Uiteraard bekijken 
we eind oktober de situatie zodat alles volgens de dan 
geldende regels kan verlopen. Er zijn 20 plaatsen 
beschikbaar. Heeft u zich verleden jaar opgeven en wilt u dit 
jaar ook mee bevestig dan uw deelname voor 15 september 
bij Annie Vorstenbosch.

Seniorenbios (di. 14/09)

Busreis  heeft nog plek!

Op de 5-daagse bureis die de KBO-afdeling Milsbeek 
organiseert zijn nog plaatsen beschilbaar. Het is een alles 
inclusief reis naar Willebadessen in het prachtige 
Teutoburgerwoud van maandag 6 september t/m vrijdag 10 
september 2021 in hotel “Der Jägerhof”. Volledig verzorgd 
incl. (logies,ontbijt,lunch/lunchpakket, 3- gangen diner en 
drankjes van 18.00 tot 22.00 uur) ( geen buitenlands 
gedistilleerd )
x - Kamers met douche, toilet, telefoon, televisie.
x- Hotel met lift
x- Boottocht van Furstenberg naar klooster Corvey incl. 
    entree klooster Corvey
x- Bezoek en entree Schloss Arolsen.
x- Bezoek en entree Villa Hugel.
x- 1 Kegelavond in het hotel
x- 1 ochtend of middag of avond midget golf
x- Afscheidsdiner op vrijdag
x- Bijdrage SGR
x- Toeristenbelasting

Exclusief annulering of reisverzekering 
Administratiekosten € 7,50 per boeking. 
Prijs per persoon € 435,00 
Toeslag 1 persoons kamer € 55,00 per kamer
Opgeven kan tot 1 september bij Marjory v.d. Spek
marjoryvanderspek@outlook.com of tel. 0485-516614

http://www.cinetwins.nl
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Inschrijfformulier Winkelreis Breda (5/10)
Datum: dinsdag 5 oktober
Plaats:  start- en eindpunt: de Goede Herder
Tijdstip: 09.30u - 16.30 - 17.00u 
Kosten: € 17,00 
                
Naam: _________________________________________              tel: bereikbaar nr. __________________

Naam: __________________________________________       tel. bereikbaar nr. ___________________

evt. e-mailadres: ________________________________

Kosten € 17,00 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. Winkelreis Breda.  Strookje ingevuld inleveren voor 15 september 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.

Antwoordstrookje: Barbecue
Op maandag, 6 september 2021 
Aanvang:   15.30 uur
Plaats:       ’t Töpke, in Milsbeek, Rijksweg 28

Naam: ……………………………………………. ..          adres……………………………. Tel.:…….   

Naam: ……………………………………………. ..          adres……………………………. Tel.:…….   

Komt met …………personen.

Wil gebruik maken van de wensbus:    ja  / nee

Kosten € 17,50 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140602283 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. barbecue
Strookje ingevuld inleveren vóór 30 augustus 2021 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel: 0485 513855 of 
via mail: coordinatorkbo@gmail.com.  Of in de brievenbus bij de Goede Herder.

Riskfactory Venlo (17/11)
Verleden jaar kon de excursie wegens corona niet doorgaan. Gelukkig ziet het er dit jaar beter uit. 

Datum: woensdag 17 november
Plaats: start- en eindpunt: de Goede Herder
Tijdstip: 12.00u - 17.00u
Kosten: € 12,50 (incl. consumptie Riskfactory)

Voornaam:                              Tussenvoegsel:                       Achternaam:

 tel. nummer:                            evt. email-adres

Adres:                                                                          Postcode                           Plaats

Bedrag s.v.p. overmaken op bankrek.  NL 35RABO 0140 60 22 83  t.n.v. KBO Gennep   o.v.v. Riskfactory.  Strookje 
ingevuld inleveren voor 15 september 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. (Er is 
plaats voor maximaal 20 personen)

mailto:coordinatorkbo@gmail.com
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