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Inhoud  

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op di. 3 maart  2022. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 3 moet 
uiterlijk op vrijdag, 22  februari 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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Wekelijkse vaste activiteiten:
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
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,                                                                                 
                     20.15 - 00.00 uur    schaken
Vrijdag           ——————

Activiteiten in de Goede Herder

Keukenhofreis 19/4       2                

Bij deze wensen wij iedereen een voor-
spoedig en gezond 2022 toe. Uiteraard 
hadden we veel liever met u het glas 
geheven op de nieuwjaarsreceptie van 4 
januari maar dat was helaas niet mogelijk. 
Laten we het jaar 2021 voor wat betreft de 
gemeenschappelijk verenigingsactiviteiten 
maar snel vergeten! Te vaak moesten we 
geplande activiteiten afzeggen. 
We hopen dat de versoepelingen van 14 
januari spoedig door meerdere worden 
gevolgd, zodat andere branches waaronder 
de horeca maar ook de soos in onze Goede 
Herder hun deuren weer kunnen openen.  
We zijn er wel weer aan toe. Houd a.u.b. de 
website van de KBO (www.kbogennep.nl) in 
de gaten. Op de voorpagina zullen we u laten 
weten als één en ander weer mogelijk wordt.
Intussen heeft de activiteitencommissie 
alweer diverse plannen klaarliggen zoals 
bijvoorbeeld in april een nieuwe Keukenhof-
reis. Een geheel verzorgde reis inclusief 
koffiestop, boottocht, lunch en diner. 
Het bestuur heeft een financiële bijdrage 
toegezegd in de kosten van deze reis. Moge 
2022 weer een wat meer normaal jaar 
worden, waarin we elkaar weer regelmatig 
kunnen ontmoeten in de Goede Herder of 
tijdens een van de vele geplande activiteit-
en, Intussen blijf gezond!

Lezing ESP 18/02          1

(*= voorwaarde is dat de GH weer open is!)
Gezond zijn en gezond voelen. Een groot goed, 
zeker als we een jaartje ouder worden. Toch 
verandert de kijk op gezondheid de laatste jaren 
enorm. Er zijn veel heilige huisjes omgevallen.
Werd er vroeger veel over rust en minder 
belasten gesproken dan hebben we het nu veel 
meer over blijven bewegen voorkomen van 
bijkomende klachten en gezond ouder worden. 
In deze lezing geven we een andere kijk op 
begrippen als Diabetes, vallen en artrose. Een 
andere kijk en wellicht ook aanknopingspunten 
om gezond in eigen omgeving oud te mogen 
worden. De lezing vindt plaats op vrij 18/2 om 
14.00u in de Goede Herder. Zaal open om 
13.45u.

Lezing ESP Erwin Janssen      (vrij 18 / 02* )

Zie de KBO website voor actuele mededelingen
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Noteer in uw agenda:  28 januari 2022
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. 
Graag vooraf telefonisch aanmelden
bij Ger Noij. 0485 - 213404 of 06-15558679

Wandelen 50+  (vrij 28/01)

Kunstclub
Nieuwe bijeenkomsten van de Kunstclub. Na bijna 
twee jaar afwezigheid is het de bedoeling dat we in het 
nieuwe jaar weer gaan starten met een serie 
bijeenkomsten van de Kunstclub. Tien dames hebben 
zich opgegeven voor deze activiteit, die op 4 
donderdag-ochtenden gaat plaatsvinden in de kleine 
ruimte vooraan in de Goede Herder. Dit alles natuurlijk 
onder voorbehoud van de geldende coronamaat-
regelen, maar laten we er het beste van hopen!

Via diapresentaties neem ik de deelnemers mee in de 
boeiende wereld van de beeldende kunst. Meestal is 
het uitgangspunt hierbij een bepaalde stijlperiode, 
maar soms staat er ook een specifiek thema centraal, 
dat door de eeuwen heen uitgebeeld wordt. De 
complete kunstgeschiedenis hebben we in het 
allereerste jaar al uitgebreid behandeld, maar ook daar 
wordt aandacht aan besteed. Verder probeer ik in te 
spelen op wat actueel is in de musea en de 
samenleving. Tijdens de presentaties laat ik vooral veel 
beeldmateriaal zien en voorzie dit van uitgebreide 
informatie. Daarnaast is er zeker ruimte om met elkaar 
hierover in gesprek te gaan.
De precieze invulling van de bijeenkomsten is nog niet 
bekend, ik wil daar de deelnemers een stem in geven 
en samen overleggen wat er allemaal aan de orde gaat 
komen. Verder gaan we ook bekijken of we 
aankomend jaar nog een excursie inplannen. Zoals het 
er nu naar uitziet gaan de presentaties plaatsvinden op 
17 februari, 24 maart en 28 april. De deelnemers 
hebben hierover al bericht ontvangen en mocht corona 
roet in het eten gooien, dan wordt dit tijdig 
gecommuniceerd. Ik heb veel zin in een nieuw seizoen 
van de Kunstclub en om me weer onder te dompelen in 
boeiende onderwerpen die ik kan gaan behandelen!
Groeten van Birgit Holtermans

Keukenhofreis  datum: di 19/4
Heeft u een déjà vu? Voor het derde achtereenvolgende 
jaar staat een bezoek aan de keukenhof op ons programma, 
Of het door kan gaan? Wie zal het zeggen maar voorlopig 
gaan we ervan uit dat het kan! De geplande reis naar de 
Keukenhof ziet er dit jaar iets anders uit. 
Tijdens de rit naar de Keukenhof is een stop gepland voor 
Koffie met gebak (La Place). Om 11.30 begint een 1,5 uur 
durende rondvaart op de Kagerplassen. Vanuit Lisse varen 
we langs de karakteristieke dorpen van de bollestreek met 
hun fraaie historische molens en bloeiende bollenvelden. 
Aan boord krijgt u een lunch welke bestaat uit een 
bruinbroodje kaas, witbroodje ham, krentenbol en stukje 
fruit naar keuze + 2x koffie/thee. Na de vaartocht brengt de 
bus u naar de nabij gelegen keukenhof waar u tussen 
13.15-16.30 deze fleurige expo kunt bezoeken.  7 miljoen 
tulpen, krokussen, hyacinten, lelies en andere bolgewassen 
Om 16.30u vertrekt de bus richting Gennep. Onderweg  
genieten we nog van een 3 gangenmenu. We verwachten 
rond 21.00u weer in Gennep te zijn. De kosten van deze 
dag bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers €75- 
max.€80 euro. Bijkomende voordeel van deze reis is dat we  
nog tot eind februari kosteloos kunnen annuleren. Iets dat 
bij reguliere entreekaarten niet mogelijk is.  Op de website 
van de Keukenhof (www.keukenhof.nl) kunt u meer 
informatie vinden en ook een plattegrond downloaden. Er is 
op deze reis plaats voor 60 deelnemers (ook niet-leden 
kunnen voor deze reis inschrijven zie pag. 5)

Kort geleden werd bekend dat het kabinet de koppeling 
tussen AOW en het wettelijjk miniumum loon wil loslaten. 
Naar aanleding daarvan heeft een samenwerkingsverband 
van maatschappelijke organisaties daarover een petitie 
opgesteld die op 18/1 aan het kabinet en leden van de 2e 
kamer is aangeboden.
Statement
Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor 
senioren, patiлnten, mensen met een beperking en 
armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer 
– op om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum 
aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.

Koppeling AOW - minimum loon. (18/01)



3

Kerst 2021
Helaas kon de Kerstviering in december voor het tweede 
achtereenvolgende jaar niet doorgaan. Toch wilde het 
bestuur een gebaar naar de leden maken. Daarom 
ontvingen alle leden een stukje chocola met daarbij een 
kerstwens. Onze altijd parate vrijwilligers ontvingen 
daarnaast ook nog een kerststol die door de leden van het 
bestuur persoonlijk werd bezorgd. Uit de vele hartelijke 
reakties blijkt dat u deze gebaren zeer op prijs heeft 
gesteld. Dank voor de vele goede wensen en bedankjes 
die wij naar aanleiding van dit gebeuren mochten 
ontvangen.

Contributie
Binnenkort wordt de contributie geïnd voor degenen die een 
machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. In 
de ledenvergadering van september 2021 is de contributie 
voor de gewone leden voor het jaar 2022 vastgesteld op 
€ 22 per lid per jaar. Voor gastleden is dit € 11.
De leden die betalen via een acceptgiro krijgen hierover 
binnen enkele weken bericht.

Van belang voor leden met een acceptgiro is het volgende:

De acceptgirokaarten gaan in 2023 verdwijnen. Dus 2022 is 
het laatste jaar dat op deze wijze kan worden betaald. Wij 
verzoeken u vriendelijk om te overwegen om via auto-
matische incasso te gaan betalen met ingang van 2023. Dit 
is voor u gemakkelijk en voor het bestuur bespaart het veel 
kosten en werk in papier en bezorging. De aanmaak van 
deze acceptgiro’s door een externe partij wordt namelijk veel 
duurder omdat hier steeds minder gebruik van wordt 
gemaakt. 
Van de ledenadministratie

Regelmatig blijkt dat de gegevens in ons ledenbestand niet 
actueel zijn. Dit kan heel vervelend zijn voor u en ons. 
Bijvoorbeeld de bezorging van nieuwsbrieven en het 
magazine gebeurt dan op een onjuist adres. Wij verzoeken u 
om adreswijzigingen en wijziging in de lidmaatschaps-
rechten (bijvoorbeeld bij overlijden) aan de leden-
administratie door te geven.
Ook blijken e-mailadressen vaak niet meer actueel of niet 
gevuld te zijn in ons ledenbestand. Het gemak van een e-
mailadres bleek in 2021 bij de Rabosupportactie, toen wij via 
de e-mail een herinnering konden sturen. Ook bij 
bijvoorbeeld het niet doorgaan van activiteiten bespaart dit 
veel werk in bellen en/of bezorgen. Wij sturen u begin 
februari een testmail. Mocht u dit mailtje ontvangen, dan 
hoeft u niets te doen. Ontvangt u geen mail en heeft u wel 
een emailadres  of wilt u de mail op een ander adres 
ontvangen, dan vragen wij u vriendelijk om ons dit via onze 
website (onder: ledenservice/aanmelden e-mailadres) te 
melden.  Wij zorgen voor verwerking in het ledenbestand. 
Via http://kbogennep.nl/?page_id=4189 kunt u deze pagina 
ook rechtstreeks bereiken. Bij voorbaat bedankt voor uw 
medewerking.

KBO ledenzaken

Kienen
De kienmiddag die gepland stond voor 25 januari komt 
i.v.m. de huidige coronaregels te vervallen. Noteer wel 
alvast de volgende datums waarop deze kienmiddagen 
hopelijk wel door kunnen gaan.
Data: 12 april;  14 juni; 13 september;  
22 november. Tijdstip 14.00 uur.  
Zaal is open vanaf 13.30 uur.

De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen zijn van groot belang voor het 
vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders 
lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkerings-
gerechtigden nog verder op. Dat is onaan-vaardbaar.

Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het 
wettelijk minimumloon van bij elkaar 7,5 procent in 2024 en 
2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die 
stijging niet wordt verwerkt in de AOW. In de door-rekeningen 
van het Centraal Planbureau (CPB) moesten wij daarnaast 
lezen dat het effect op het netto inkomen van mensen op het 
sociaal minimum ook volledig wordt wegbezuinigd.

De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de 
vorm van een verhoging van de ouderenkorting, is niet 
effectief.  Honderdduizenden ouderen met lage en midden-
inkomens zullen die compensatie niet of niet volledig kunnen 
verzilveren. Het koppelingsprincipe is  wel bewezen effectief 
en is ook een kwestie van beschaving.

Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-
nettokoppeling tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en 
het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent 
dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon 
volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in 
het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal 
minimum worden geschrapt.

Namens: (o.a.)
Vakbonden: FNV, CNV en VCP Seniorenorganisaties: KBO-
PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, NOOM, KBO 
Brabant en FASv + Organisaties voor patienten, mensen met 
een beperking en armoedebestrijding.
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Met ingang van 1 januari 2022 
bieden maatschappelijk werkers 
van Synthese laagdrempelige 
ondersteuning in de gemeente 
Gennep. Hier is geen verwijzing 

of indicatie voor nodig en is kosteloos. De afgelopen jaren 
waren mede-werkers van Synthese onderdeel van Team 
Toegang en nu vindt een ontvlechting plaats.
Situaties waarbij maatschappelijk werk kan ondersteunen:
• Een verbroken relatie of relatieproblemen (scheiding);
• Moeite met het verwerken van een verlies;
• Het vinden van een passende daginvulling;
• Last van stress, spanningen of somberheid;
• Geldzorgen en/of financiële vragen;
• Moeite met het leggen van sociale contacten (eenzaamheid);
• Zorg voor een naaste (mantelzorg);
• Conflict met de buren.
 Contactgegevens
Wil je met ons in contact komen? Dat kan op verschillende 
manieren:
• Stuur een email via teamgennep@synthese.nl;
• Bel met telefoonnummer 0485-843410;
• Rechtstreekse contactgegevens: Colin Weeink is te
    bereiken op 06 40 16 14 22 en c.weeink@synthese.nl.
   Karin Zwart is te bereiken op 06 33 04 03 35 en
    k.zwart@synthese.nl.

Synthese: steun van maatschappelijk werk
Cine Twins verwelkomt u graag voor de 
eerstvolgende voorstelling op dinsdag 8 
februari : BULADO  (Drama)
De elfjarige Kenza woont samen met haar 
vader Ouira en opa Weljo op een 
autosloperij in de binnenlanden van 
Curaçao. De twee mannen zijn elkaars 
tegenpolen: Ouira is een kordate, 
rationele politieagent, terwijl Weljo zich 
identificeert met de oorspronkelijke 

bewoners en de spiritualiteit van het eiland. Wanneer de 
relatie tussen Ouira en Weljo op de spits wordt gedreven, 
zoekt de eigenzinnige Kenza vastberaden naar haar eigen 
weg tussen de twee uitersten.
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); 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 parkeergelegen-
heid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Seniorenbios Malden (Di 08/02 15.45u)

Misschien heeft u het al gelezen. De wensbus heeft kort 
geleden een tweede bus in gebruik genomen. Eén van de 
meer dan 30 vrijwillige chauffeurs zal u graag bijna 
geluidloos en comfortabel vervoeren!
De Wensbus rijdt binnen gemeente Gennep (Gennep, 
Heijen, Ottersum, Ven-Zelderheide en de Milsbeek). Voor 
€1,50 enkele reis wordt u thuis opgehaald en bij een retourrit 
ook weer thuis afgezet.
De Wensbus rijdt buiten Gennep ook naar het Ziekenhuis 
(Beugen), zorgboerderij de Haartse Hoeve en  verpleeghuis 
Madeleine in Boxmeer. De ritten buiten Gennep zijn €2,50 
enkele reis (retour = 2x enkel). 
Wilt u familie of kennissen bezoeken? Wilt u boodschappen 
doen? Wij staan voor u klaar. Of het nu om 200m of om 5 km 
gaat dat maakt ons niet uit. Wel uiterlijk één dag vooraf 
bellen tussen 10.00u-12.00u met 06-14706405. We rijden op 
alle  werkdagen tussen 0800u en 18.00u een rollator is geen 
probleem. (Rolstoelen mogen we niet vervoeren)

Wensbus uitgebreid  

Nieuwe KBO jaargids is uit.
De KBO-jaargids 2022 is uit. De daarin gepubliceerde 
activiteiten en data zijn uiteraard altijd afhankelijk van de
door de overheid afgekondigde maatregelen m.b.t. Corona,
Bezoek daarom regelmatig voor het laatste nieuws onze 
website:  www.kbogennep.nl 

            2022 PME
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Inschrijfformulier 

Geheel verzorgde reis naar de Keukenhof op di 19 april. Vertrek Goede Herder 07:45u, terug 21.15u. De reis is inclusief 
vervoer, koffie+gebak op de  heenreis, rondvaart + lunch en toegang tot de Keukenhof + op de terugreis een 3 
gangendiner. De definitieve beslissing of de reis doorgaat wordt begin maart genomen. We moeten echter een idee hebben 
van hoeveel leden belangstelling hebben. De reis gaat door als er voldoende belangstelling is en er (in april) geen corona-
beperkingen meer zijn.  De prijs ligt tussen min. €75 en max. €80 euro afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Op de website en in de volgende nieuwsbrief staat het precieze bedrag vermeld. NB. Ook niet-KBO-leden kunnen (tegen 
een toeslag van €5.=) inschrijven. Er is plaats voor 60 personen.

Ik (wij) wil(len) graag deelnemen aan de Keukenhofexcursie van 19 april 2021 (max. 60 deelnemers)

Naam (1): ____________________________   Adres: _____________________________________________________

Postcode: __________. Telefoon: _______________   KBO-lid? Ja / Nee. evt. email:  ____________________________

———————————————————————————————————————————————————_——

Naam(2): __________________________________. Adres: ________________________________________________

Postcode: _____________  Telefoon: _____________    KBO-lid? Ja / Nee evt. email: ____________________________

U kunt het strookje vóór 15 febr, inleveren bij  Annie  Vorstenbosch,   Langeweg 62, 6591XV  Gennep, tel. 0485-513855, 
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. Eind februari weten we het exacte bedrag dat u dan kunt overmaken. Dit staat op de 
website en in de volgende nieuwsbrief. De reis wordt verzorgd door de Betuwe-express. Zij rijden uiteraard met in achtname 
van de dan geldende coronaregels. (vermoedelijk geldt dan nog een  mondkapjesplicht)

Keukenhofreis  di 19/04

Uit eten Chinees Buffet: “ All you can eat”    woensdag 16 maart 17.30u

All you can eat buffet” bij restaurant “Loong Foong” op de spoorstraat 137. 
Datum  woe. 16/03 Er is een uitgebreide keus uit een warm en koud buffet, sushi, grill, 
teppanyaki en desserts. Prijs van dit heerlijke buffet (zonder drank) is € 21,90 p.p.
(NB. Gelet op de Corona situatie kunnen we pas eind febr. definitef bepalen of deze activiteit kan doorgaan).
U dient het strookje vóór 15 febr, in te leveren  bij  Annie  Vorstenbosch,   Langeweg 62, 6591XV  Gennep, tel. 0485-513855, 
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. Bij doorgaan zijn wij uw betalening graag voor 8 maart overgemaakt.

naam(1) :_________________________________ adres: _______________________________ tel: ________________

             

naam(2) :_________________________________ adres: ________________________________tel: ____________

Kosten: € 21,90 p.p. niet-KBO-leden kunnen ook inschrijven. 
Svp overmaken op banknummer NL35 RABO 0140602283 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Chinees 16/3/2022


