
oktober 2021 redactie@kbogennep.nl

Inhoud  

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 28 oktober 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 9 moet uiterlijk 
op vrijdag, 15 oktober 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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Afgelopen activiteiten    

Wandelen met IVN (3/11)

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, in het kader van een 
herfstwandeling 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 natuur-momenten die zich dan 
aandienen. Na afloop is er nog de gelegen-
heid om onder of nabij de kapschuur, gezellig 
samen na te kletsen. (inschrijven zie blz. 5)
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We vinden het fantastisch om weer een 
nieuwsbrief te kunnen uitgeven waarin 
we diverse activiteiten kunnen aan-
kondigen. De afgelopen 18 (!) maanden 
hebben we veel activiteiten moeten 
afzeggen en dat was niet prettig. Maar 
uw veiligheid stond bij ons steeds 
voorop. Daarentegen zijn we blij met 
het gegeven dat er in onze vereniging- 
voor zover ons bekend -geen Corona 
slachtoffers zijn gevallen. Gelukkig zijn 
bijna  alle beperkende maatregelen 
opgeheven. Maar, genoeg over Corona! 
Gelukkig hebben we alweer enkele 
gemeenschappelijke activiteiten achter 
de rug zoals de reis naar Maastricht, 
een BBQ met 60 personen en een IVN 
wandeling in het Maasheggengebied 
met aansluitend een lunch in het 
Veerhuis. 
In de Gennepenaar kon u al een 
uitgebreid verslag van de 4 sluizentocht 
lezen. Er kwamen veel positieve 
reacties op. De vaste activiteiten zoals 
de soos, bridgen, schaken, koersbal en 
schilderen zijn ook weer opgestart. Voor 
de rest van het jaar staan nog diverse 
leuke en/of interessante activiteiten 
gepland, die in deze en volgende 
nieuwsbrieven worden vermeld. 

Op di 28 september vindt vanaf 14.00u in de 
Goede Herder de ledenvergadering plaats.  
Een belangrijke vergadering waarbij we 
hopelijk velen van u mogen begroeten. Tot 
slot van deze inleiding nog een oproep aan 
alle leden die bankieren bij de Rabobank. Als 
u lid bent (of wordt) roepen wij u op om 
tijdens de Rabo club-supportactie, die loopt 
van 4 – 24 oktober uw stem uit te brengen op 
KBO St-Norbertus. Elk jaar wordt hier een 
leuk bedrag mee binnen gehaald dat ingezet 
wordt als aanvulling bij te organiseren 
activiteiten. Meer informatie verderop in deze 
nieuwsbrief. Blijf gezond en tot ziens bij een 
of meer van onze activiteiten! 
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De activiteiten in de Goede Herder zijn weer begonnen. 
Wekelijkse vaste activiteiten in de Goede Herder:
Maandag:      13.30  - 16.00 uur.    Computerclub
Dinsdag:       10.30  -  12.00 uur     Soos – kopje koffie 
                                                       en een praatje.

          14.00   -  16.30 uur    Koersbal   
                     19.00  -   21.30 uur    Koersbal (nieuw)
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,                                                                                 
                     19.00  -    21.00 uur  schaken (nnb)
Vrijdag           ——————

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

Kermiskienen in de Goede Herder 12/10

Op dinsdagmiddag 12 oktober organiseren Mariet, 
Lenie,  Mariet en Tonny namens de KBO een 
kienmiddag in de Goede Herder. De zaal gaat om 
13.30u open en het kienen begint om 14.00u.  
Iedereen is welkom ook niet-leden. 

Seniorenbios Malden
Cine Twins verwelkomt u graag voor de volgende film:

The Nest
Drama en Thriller

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

Er zijn nog enkele stoelen (6) beschikbaar in de bus naar 
Breda op 5 oktober. We reizen met Munckhof en vertrekken 
om 09.30u op het Europaplein. Rond 15.30u vertrekken we 
voor de terugreis naar Gennep waar we rond 17.00u 
aankomen. Kosten €17,=. Inschrijven kan nog tot 2 oktober. 
(Via Annie hoort u of er nog plaats is)

Winkelen in Breda (di. 05/10 ) 

Activiteiten in de Goede Herder

Dit jaar mag er gelukkig weer 
kermis gevierd worden. Ook de 
KBO wil dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en houdt op dinsdag 
12 oktober een kermissoos. 
De aanvang van deze soos is om 10.30 uur, de vaste 
tijd van de wekelijkse soos. We gaan er een gezellige 
kermissoos van maken met muziek en wat 
versnapering.

Wil je je aanmelden of graag meer informatie over deze 
club? Neem dan contact op met Toos Weijers 
0485-516553. Behoudens gebruik van de bar zijn er 
geen kosten aan verbonden.

Kermissoos  (di. 12/10)

Koersbalclub

Heb je zin om te koersballen? Meld je dan aan! De 
koersbalclub van dinsdagmiddag wil heel graag haar 
clubje uitbreiden. Het koersballen vindt plaats in de 
grote zaal van de Goede Herder elke dinsdagmiddag 
van 14.00 uur tot 16.30 uur. De koersbalclub bestaat 
uit vrouwen en mannen. Er kan gebruik worden 
gemaakt van de bar. 

Schilderclub

Heb je zin om je aan te sluiten bij de schilderclub die 
zich “De Kwasteclub” noemt? Geef je dan op! Het is 
een hele gezellige club die elke donderdagmorgen 
van 9.30 uur tot 11.30 uur bij elkaar komen in de 
grote ruimte van de Goede Herder. De huidige club 
die al ruim 25 jaar bestaat is zeer ervaren, ook door 
de lessen die ze gedurende lang hebben gehad van 
een professionele schilder. Graag brengen zij dit aan 
u over. Behoudens het gebruik 
van de bar zijn er verder geen 
kosten aan verbonden. Wil je 
graag meer informatie over deze 
schilderclub kun je contact 
opnemen met Linda Lucas 
0485-541844 of stuur een 
mailtje linda.lucas@ziggo.nl. 

Wandelen 50+

Kerstviering (woe 15/12)
Noteer alvast in uw agenda: KBO-kerstviering op 15 
december in Pica Mare. In de volgende nieuwsbrief 
meer informatie over het programma.

http://www.cinetwins.nl
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Stichting Erfgoed Gennep zoekt:

             pme2021

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 (positieve) gezondheid, ervaren we (on)gezond-
heid 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. busreis, consumptie bij de Riskfactory). 
Vergeet uw mondkapje niet (bus)!  Uiteraard bekijken we 
eind oktober de situatie zodat alles volgens de dan 
geldende regels kan verlopen. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar! Het Inschrijfformulier staat op pag. 5.

 Stichting Erfgoed Gennep

Bezoek Riskfactory (17/11) Doortrappen!

Veilig en fit blijven trappen!
Een kwart van de ouderen stapt nog dagelijks op de fiets. 
Toch voelen velen zich belemmerd door onzekerheid over 
hun fitheid, asociale weggebruikers en drukte in het 
verkeer. In de Gemeente Gennep gaan we aan de slag met 
het landelijke project ‘Doortrappen’, zodat u weer veilig en 
fit op de fiets kunt stappen. U bent van harte uitgenodigd 
voor de informatiebijeenkomst op vrijdag 8 oktober. Daar 
krijgt u meer informatie, tips en halen we samen de 
behoefte op door met u in gesprek te gaan. Meld u snel 
aan. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. 

WILT U DEELNEMEN? 
Informeren of inschrijven kan bij Voorzitter KBO, Gerard: 
g.v.thiel@hotmail.com of 06-50223430

 LOCATIE 
De goede Herder in Gennep 

TIJD 
8/10  van 14.00 - 15.30 uur 
Deze bijeenkomst organiseren we in 
samenwerking met 
Wijkplatform 
Gennep-West, 
KBO Gennep en 
wijkverbinder 
Roos van Otterdijk. 

Nu ook pinnen in de soos mogelijk
Bij de KBO in de Goede Herder is nu contactloos of 
met pincode betalen mogelijk. Wij tikken het bedrag in, 
u kijkt of het juist is en legt het bankpasje op de 
pinautomaat en de betaling wordt bevestigd. 
Makkelijker kan het niet! Geen problemen meer met 
wisselgeld en geen problemen meer met afstorten. 
Want afstorten wordt steeds lastiger. Muntgeld storten 
is in Gennep al niet meer mogelijk, maar ook biljetten 
afstorten levert regelmatig problemen op! Dus ….

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 foto’s 
beschreven en op de beeldbank staan. Daarnaast hebben 
we een apart deel ontwikkeld waarop we de verhalen achter 
de foto’s vertellen. Er staan er inmiddels 13 op. Ook nieuw 
is een bidprentjesbank waar er inmiddels 900 van op staan.
U kunt veel van onze activiteiten vinden op onze website: 
www.stichtingerfgoedgennep.nl. Heeft u materiaal dat 
wellicht interessant voor ons is? Meldt dat dan svp via een 
mailtje aan info@stichtingerfgoedgennep.nl of kom op 
woensdagmiddag naar ons kantoor in de Kenniskeuken op 
de benedenverdieping van de bibliotheek. U kunt materiaal 
afgeven of in bruikleen geven. NB. De stichting doet ook 
mee aan de RABO-clubsupport actie. Wellicht een mooie   
gelegenheid om naast de KBO nog een ander doel te 
steunen!
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De jaarlijkse BBQ werd op 6 september gehouden. 
Door de coronamaatregelen vond de BBQ niet zoals 
gewoonlijk in de Goede Herder plaats maar werd 
uitgeweken naar restaurant ’t Topke in Milsbeek. 
Zestig leden hadden zich ingeschreven. Wie niet op 
eigen gelegenheid naar Milsbeek kon komen kon 
gebruik maken van de wensbus. Een goed gesprek, 
een drankje en een heerlijk maaltijd die niet zoals 
gewoonlijk in buffetvorm klaar stond, maar volgens de 
coronaregels werd opgediend: verschillende stukjes 
vlees, verschillende groenten, enkele sausjes en frites. 
Als verrassing aan het eind nog een heerlijk ijsje 
opgediend als toetje en voor wie dat wilde nog een 
kop koffie of thee. Geheel voldaan vertrok men richting 
Gennep.

Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuws-
brief wordt binnenkort de Rabo Clubsupport actie 
gehouden. Door te stemmen op onze vereniging 
steun je de KBO. In 2020 heeft deze actie 
€1119,44 opgeleverd. Dus voor ons een belang-
rijke bron van inkomsten en het zou mooi zijn als 
we dit met zijn allen kunnen overtreffen.

Dit stemmen kan van 4 t/m 24 oktober. En dat 
gaat u met de volgende stappen als volgt lukken:

1. Normaal inloggen op de Rabobank op je pc 
of laptop.

2. Kies (klik op) vervolgens ‘service’

3. Kies ‘lidmaatschap’ (bent u nog geen lid, 
dan kun je het via deze stap worden)

4. Kies ‘Rabo Clubsupport ‘

5. Kies ‘bekijk deelnemers’

6. K ies vervo lgens u i te raard ‘ kbo S t 
Norbertus’

7. Volg verder de aanwijzingen op de site van 
de Rabobank om te stemmen via de 
stemknop op de site. Deze zijn momenteel 
nog niet vrijgegeven.

Mocht het u niet lukken, vraag dan een voor u 
betrouwbaar persoon die u even helpt. Ook kunt 
u bellen met de Rabobank 088 7226600, dan 
wordt u telefonisch geholpen.

Ook wil de computerclub de personen die moeite 
hebben met het stemmen graag assistentie 
verlenen. Je kunt hier- voor elke maandagmiddag 
van 13:30 uur tot 16:00 uur bij de Goede Herder 
naar binnen lopen waar zij u graag van dienst 
zijn. Bedenk dat elke uitgebrachte stem geld 
waard is!
Beschikt u niet over internetbankieren, dan maakt 
de Rabobank nog een alternatieve route bekend. 
Veel succes met stemmen!

Rabo clubsupport actie

IVN wandeltocht Maasheggen  (15/09)

Terwijl het ’s-ochtends nog tropisch regende trokken 
de 14 deelnemers na een kop koffie in het Veerhuis 
rond 11.00u onder leiding van natuurgids Marius 
Janssen (IVN Maasvallei) het prachtige gebied in.
Onder een aanvankelijk voorzichtig maar steeds 
krachtiger wordend zonnetje, hoorden de deelnemers 
interessante verhalen over de flora en fauna van het 
gebied. Rond 13.00u was het gezelschap terug in het 
Veerhuis waar werd genoten van een heerlijke lunch.
 

BBQ  ’t Töpke Milsbeek  (06/09)

Verslag  activiteiten afgelopen periode  
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Inschrijfformulier IVN herfstwandeling
Datum: woensdag 3 november
Plaats:  start- en eindpunt: IVN gebouw Kampweg 10
Tijdstip: 14.00u - 16.30  (13.50u verzamelen bij het IVN gebouw)
Kosten: € 2,00 ter plekke af te rekenen
                
Naam: _________________________________________              tel: bereikbaar nr. __________________

Naam: __________________________________________       tel. bereikbaar nr. ___________________

evt. e-mailadres: ________________________________

Dit strookje ingevuld inleveren voor 25 oktober 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.

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 (11.50u verzamelden voor de ingang)
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 25 oktober 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)

Rozemarijn van Amstel en haar collega Meriam Artz gaven een zeer interessante 
lezing over ..slapen of liever gezegd: slaapproblemen. Waarom slaapt iemand? 
Wat gebeurt er in de slaap?, Wat beïnvloedt het slapen? en Wat kun je doen als 
je niet goed kunt slapen? 4 van de vragen die aan de orde kwamen. Naast 
theorie was een ook een stukje praktijk doordat de deelnemers 2 slaap-
oefeningen deden.  Meer info:  https://www.mensendieckgennep.nl

Lezing “ Slapen als een roos” (di 21/09)

Inschrijfstrookjes


