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Inhoud  

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op di. 22 maart  2022. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 4 moet 
uiterlijk op vrijdag, 11  naart 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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Laten we hopen dat dit de laatste keer is 
dat we het met u over corona moeten 
hebben. Gelukkig is dat dit keer wat 
positiever omdat de beperkende maat-
regelen grotendeels zijn geschrapt, We 
kunnen weer volop activiteiten gaan 
plannen. Onze vaste activiteiten zijn alweer  
opgestart. Goed te weten dat we toch altijd 
nog wel enige voorzichtigheid in achtnemen 
zoals het ontsmetten van de handen en het  
geven van een boks ipv een hand!  We zijn 
blij dat we in deze nieuwsbrief weer 
activiteiten zonder “onder voorbehoud”  
kunnen aankondigen. Dus de reis naar de 
Keukenhof, waar veel animo voor is, gaat 
door op di. 19 april. Ook het gezellig samen 
uit eten  gaan kan na twee jaar onder-
breking gelukkig weer een keer. Op 16 
maart gaan we, nadat u hopelijk op die dag 
eerst uw stem voor de gemeenteraad heeft 
uitgebracht, genieten van een Chinees 
Buffet in restaurant “Loong Foong”.
Het bestuur is erg verheugd te kunnen 
melden dat Willemien Janssen zich op de 
jaarvergadering kandidaat zal stellen voor 
een plaats in het bestuur. Na een lange 
carriere in de gezondheidszorg. is zij 
kortgeleden met pensioen gegaan.
Willemien zal hopelijk de vacature kunnen 
invullen die ontstond na het vertrek van 
Franca van Os. Willemien zal namens de 
KBO zitting nemen in een gemeentelijke 
werkgroep die gericht is op positieve 

gezondheid en aanpak van eenzaamheid. Zij zal 
daar, dankzij haar ruime ervaring in de 
gezondheidszorg, een belangrijke behartiger van 
de KBO belangen kunnen zijn. 
Verder kunnen we melden dat er een landelijke 
campagne wordt gestart om nieuwe leden te 
werven. In deze nieuwsbrief leest u hier al meer 
over. Ook gaan we extra aandacht besteden het 
werven van leden omdat we ook voor 50+ leden 
veel kunnen betekenen. Bij deze doen we dan 
ook een beroep op u hier  een steentje aan bij te 
dragen. Kent u 50+-ers die nog geen lid zijn, 
nodig ze uit om KBO lid te worden. Immers, hoe 
meer leden hoe groter het gewicht van onze 
stem is. Dat geldt zeker in de politiek. Gelukkig 
ervaren we regelmatig dat politieke partijen veel 
waarde hechten aan het KBO geluid. 
Het bestuur hoopt  op dinsdag 1 maart een groot 
aantal van u op de carnavalssoos te kunnen 
ontmoeten. Ondanks dat de Waggelaars 
besloten hebben deze carnaval nog geen 
activiteiten te bezoeken hebben we grote 
behoefte aan het uitbrengen van een gemeen-
schappelijke toast nu dat weer mag!

Het komende jaar staan er weer een aantal 
middagen met kienen op het programma.
De eerste vindt plaats op di 12 april  
om 14.00u in de 
Goede Herder. 
De zaal is open vanaf 13.30u.

KienenKienen

Kienen                           1

Seniorenbios                 2

E-mail/contributie          3                         
Carnavalssoos              3                         
Veilig en fit fietsen         3                         
Belasting noodhulp       4                

St.-Jansbergexcursie    4                         
Veilig en fit fietsen         4                         
Ledenwerfactie              5                         

Ledenwerving (1)          4                

mailto:redactie@kbogennep.nl


KAPSALON ROMY – DI 8 maart 15:45 Drama 
De moeder van Romy moet heel veel 
werken; Romy gaat daarom elke dag na 
school naar haar oma toe. Oma Stine 
heeft het alleen erg druk met haar 
kapsalon en is bovendien nogal streng 
tegen Romy. Maar alles wordt anders als 
Romy ontdekt dat haar oma ook een hele 
andere kant heeft.
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 parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Ook dit jaar staan we weer klaar 
om u te helpen als u problemen 
heeft met uw PC, laptop, tablet of 
smartphone. Uiteraard binnen de 
g e l d e n d e c o r o n a r e g e l s - 
waaronder het houden van afstand en het niet hebben 
van  corona-klachten, bent u op maandagmiddag tussen 
13.30u en 16.00u weer welkom in de Goede Herder. U 
kunt zich op verschillende manieren aanmelden via: (1) 
de website van de kbo-gennep,  (2) aanmeldformulier dat 
in de Goede Herder ligt en (3) u kunt een e-mail sturen 
naarTon  Pelser (tonpelser@gmail.com).De kosten voor 
een middag zijn € 5,00 (inclusief koffie/thee). 
NB. Op de website van de KBO wordt bekend gemaakt 
als we ‘Hulp aan huis’ weer starten.

KBO-computerclub

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
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leden die nog 
mee willen naar de Keukenhof. De in de vorige nieuwsbrief 
(en op de website) beschreven reis vindt plaats op di. 19 
april. We vertrekken om 07.45u vanaf de Goede Herder en 
zijn na een compleet verzorgde dag  om 21.00u weer thuis. 
Compleet verzorgd betekent: busreis, stop met koffie + 
gebak, vaartocht, lunch, toegang keukenhof en afsluitend 
een 3 gangendiner. Introducees zijn welkom. Kosten 75.=. 
Iedereen die al heeft ingeschreven dient dit bedrag over 
te maken op bankrek. NL35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. 
KBO Gennep o.v.v. Keukenhofreis.

Keukenhofreis  datum: di 19/4

Seniorenbios Malden (di 08/03   15.45u)

Noteer in uw agenda: 25 februari 2022: Kessel
Parkeren: bij St. Stephanuskerk, nabij Kaiser Otto platz 12
Goch-Kessel. Graag vooraf telefonisch aanmelden
bij Ger Noij. tel. 0485 - 213404 of 06-15558679

Wandelen 50+  (vrij 25/02)

Lezing over uitvindingen woe 9/3 19.00u GH

Op de container 
staan zonnepanelen 
en water voorraad-
tanks. Het dorp heeft 
zo een paar kranen 
voor water.
De container is 
schoollokaal.

De juf haalt de 
schoolbankjes naar
buiten;  de 
binnenkant van de

roestende deuren zijn het schoolbord! 

Dagelijks worden er uitvindingen gedaan. Soms zijn het 
handigheidjes soms is het een oplossing voor een (nijpend) 
probleem. Er is een groep mensen die zich specialiseert in 
het bedenken van producten of het ontwikkelen van allerlei 
nieuwe technieken. We noemen ze “uitvinders”. In 
Nederland is er zelfs een vereniging waar je, mits je aan 
bepaalde criteria voldoet, lid van kunt worden: de “orde van 
uitvinders”. Theo v.d. Elzen is er lid van. Altijd op zoek naar 
verbeteringen of vernieuwingen. Na 20 jaar onderwijs en 20 
jaar bedrijfsleven stelde hij zijn kennis in dienst van het 
PUM-project(Programma Uitzend Managers) dat zich vooral 
richt op ontwikkelingslanden. Die lopen dagelijks tegen 
problemen aan die, gegeven de beperkte mogelijkheden,  
om creatieve oplossingen vragen. Dhr. v.d. Elzen ging  voor 
Nederland en de UNHCR (VN-instelling) op missie (>15x) 
naar landen in Afrika naar  Jemen en Suriname.
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Bij alle missies was steeds het uitgangspunt: Hoe kunnen 
we nieuwe technieken/producten/manieren van werken 
inzetten om lokale problemen op te lossen? Geen dure 
“high tech” oplossingen met ingewikkelde en/of dure 
apparaten  maar: Kijk wat het probleem is?, Welke 
mogelijkheden zijn er lokaal beschikbaar?  en Hoe kan de 
lokale bevolking worden ingeschakeld? Dat het daarbij 
vaak gaat om het verbeteren van basisvoorzieningen zal u 
wellicht niet verbazen. Zijn bij ons stroom en water een 
vanzelfsprekendhetd in die landen is dat zeker niet het 
geval.  Op een ander terrein, maar niet minder belangrijk,  
Hoe zorg ik dat we duurzame onderhoudssystemen 
opzetten waardoor apparaten langer en zonder problemen 
meegaan?
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We verzamelen om 10.30u op de parkeerplaats bij eethuis 
De Diepen Zwarteweg 60 Milsbeek. Daar drinken we eerst 
een kopje koffie. Rond 11.00u gaan we op pad. De 
excursie zal ongeveer 2 uur duren. In die tijd lopen we 
ongeveer 3,5 km op en rond de St.-Jansberg. Het 
hellende terrein is niet geschikt voor rollators. De IVN gids 
zal u tijdens de tocht het één en ander vertellen over het 
ontstaan van dit gebied, beginnend bij de (voorlaatste) 
ijstijd. Daarnaast komen de Romeinen en de slag in de 
Tweede Wereldoorlog voorbij. Natuurlijk vertelt de gids 
over de schitterende natuur in dit gebied en krijgt u iets te 
horen over het landgoed de St Jansberg en de 
geschiedenis van het landgoed en zijn bewoners. Rond 
13.00u bent u terug bij restaurant “De Diepen”. Daar 
wacht een heerlijke lunch met een appel-, spek- of 
rozijnenpannenkoek compleet met een consumptie (koffie, 
fris, bier, wijn). Het gehele arrangement kost € 15,=. Het 
inschrijfformulier treft u verderop in deze nieuwsbrief aan.

Wandelexcursie St.-Jansberg (do 24/03)

Aansluiten bij de lokale kennis  is belangrijk en levert soms 
ook verrassende oplossingen op die de bevolking zelf 
bedacht. De  laatste jaren ligt de interesse van dhr. v.d. 
Elzen in het lokaal opslaan van energie. Een onderwerp 
dat momenteel ook in onze samenleving op veel 
belangstelling kan rekenen. Bent u geïnteresseerd 
geraakt? Dan bent u op woe 9/3 om 19.00u welkom in 
de Goede Herder. Zaal open om 18.45u. (u hoeft niet in 
te schrijven) 

Koemest wordt in deze tank is gas omgezet om te koken

E-mailadres
Op 4 februari hebben wij een testmail verzonden naar alle 
leden met een e-mailadres in het ledenbestand. Hiermee 
werd duidelijk of deze e-mailadressen nog juist waren.

Heeft u geen e-mail ontvangen, dan hebben wij geen of 
een onjuist e-mailadres van u. Indien u bereid bent dit 
adres met ons te delen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit 
door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan door op 
de website van KBO Gennep onder ledenservice het 
overzicht aanmelden e-mailadres in te vullen en te 
verzenden.
Contributie
Voor de leden die nu nog per acceptgiro betalen, zal 
tegelijk met de verspreiding van de eerstvolgende 
nieuwsbrief ook een acceptgiro zijn bijgevoegd. Hierbij 
vindt u ook een brief met een machtigingsformulier. Omdat 
2022 het laatste jaar is dat met acceptgiro kan worden 
betaald, verzoeken wij u vriendelijk het machtigings-
formulier in te vullen en bij de soos of aan een van de 
bestuursleden af te geven. Het bespaart u veel werk en ons 
ook nog veel kosten.

Van de penningmeester: e-mail + contributie

Carnavals soos  (di 1 maart)

Veilig en fit blijven fietsen | Gennep

De dinsdag soos van 1 maart staat in het teken 
van carnaval. Helaas hebben de Waggelaars 
besloten met carnaval nog geen activiteiten te 
bezoeken, en zullen hier niet bij aanwezig zijn.  
Maar nu het weer mag willen wij toch graag op 

deze morgen een toost uitbrengen omdat dat op onze 
vertrouwde nieuwjaarsbijeenkomst niet mogelijk was. Het 
zou leuk om velen van u op deze soos te kunnen 
begroeten. NB.We zullen ook dit jaar weer een prijs 
uitreiken aan de persoon die zich het mooist heeft 
uitgedost! De zaal is vanaf 10.00 uur geopend.

Kom naar de informatiebijeenkomst op vrijdag 18 / 03!
Ook in fietsgemeente Gennep is het stalen ros een veel 
gebruikt vervoersmiddel. Mobiel blijven is echter geen 
vanzelfsprekendheid. Een kwart van de ouderen stapt nog 
dagelijks op de fiets, maar velen voelen zich soms 
belemmerd door onzekerheid, asociale weggebruikers en 
drukte in bijvoorbeeld het centrum van Gennep. Daarom 
organiseren “Gennep Doet Mee” en de KBO wederom het 
programma ‘Doortrappen’ en deze keer in Gennep-West. In 
één informatiebijeenkomst en drie trainingen proberen wij 
ervoor te zorgen dat u zich veilig en fit maar vooral ook 
zeker voelt op de fiets. De bijeenkomst en trainingen in 
Ottersum werden uitstekend bezocht. “We hebben veel 
nuttige tips gekregen”, zegt Ottersummer Gerrit Peters. De 
informatiebijeenkomst in Gennep-West, georganiseerd in 
samenwerking met Wijkplatform Gennep-West, vindt onder 
het genot van een kop koffie plaats op vrijdag 18 maart van 
10.30 - 12.00  bij de Goede Herder, Europaplein 1 Gennep. 
Wilt u deelnemen?
Inschrijven of informeren kan bij beweegmakelaar Maloe 
Janssen via maloe@gennepdoetmee.nl of 06-82756064 / 
Voorzitter KBO - Gerard van Thiel via 
g.v.thiel@hotmail.com of 06-50223430
Deelname = gratis!

mailto:maloe@gennepdoetmee.nl
mailto:g.v.thiel@hotmail.com
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            2022 PME

Wandelarrangement St.-Jansberg  donderdag 24 maart 2022
Datum: donderdag 24 maart 2022             Tijdstip: 10.30u         Plaats: eethuis De Diepen Zwarteweg 60 Milsbeek

Naam: …………………………………….……….adres………………………………………… tel.:…………………….…

Naam:………………………………………………adres:…………………………………….…..tel.:…......................……

Kosten: € 15,00 p.p. voor leden van KBO Gennep. S.v.p. overmaken op banknummer NL35 RABO 0140602283 t.n.v. KBO 
Gennep o.v.v. St-Jansberg. Strookje ingevuld inleveren  - voor  3 maart 2022- bij Annie Vorstenbosch,  Langeweg 62, tel. 
0485 513855 of via mail kan ook: coordinatorkbo@gmail.com  

Inschrijfformulieren 
===============================================================================

Wilt U iets voor ons doen?
Lees dan eens wat de leden op de flyer hiernaast te 
zeggen hebben. Wij kunnen, zeker in deze roerige tijden, 
nieuwe leden gebruiken.
Naast uw voordelen van een lidmaatschap is ook
 
         uw stem in de maatschappij 

heel erg belangrijk. In tijden dat de politiek onze 
doelgroep lijkt te vergeten is het belangrijk dat er een 
vereniging is die zich met hart en ziel inzet om de 
belangen van deze groep te verdedigen.
Daarbij geldt:

     meer leden betekent meer invloed!

Meer informatie treft u aan op pagina 5.

Veilig en fit blijven fietsen
Informatiebijeenkomst  vrijdag 18 maart 2022    Tijdstip: 10.30u  - 12.00u        Plaats: Goede Herder 

Naam: __________________________ Adres: ___________________________. tel._______________
(U kunt dit strookje ook in de brievenbus van de G. H. stoppen of uw naam mailen naar Gerard van Thiel)
Inschrijven of informeren kan bij beweegmakelaar Maloe Janssen via maloe@gennepdoetmee.nl of 
06-82756064 / Voorzitter KBO - Gerard van Thiel via g.v.thiel@hotmail.com of 06-50223430
Deelname = gratis!
Trainingen 
De trainingen vinden plaats op 1, 8 en 15 april van 10.00 – 11.30 in de Goede Herder.==============================================================================

Aangifte belasting
Voor wie er echt niet in slaagt
de belastingaangifte ingevuld te 
krijgen kan contact opnemen
met  de voorzitter van de KBO. In samen-
werking met Synthese probeert hij voor die 
noodgevallen een oplossing te vinden. Stuur 
uw e-mail s.v.p. naar
 voorzitter@kbogennep.nl.  
Voor de goede orde: het gaat om nood-
gevallen voor wie geen andere oplossing ziet.

mailto:coordinatorkbo@gmail.com
mailto:maloe@gennepdoetmee.nl
mailto:g.v.thiel@hotmail.com
mailto:voorzitter@kbogennep.nl
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