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PAASBRUNCH 2022
Op 2e paasdag, 18 april a.s. organiseert de KBO
een gezellige paasbrunch in de Goede Herder.
U bent van harte welkom, de zaal is open om 12.00
uur en de brunch begint om 12.30 uur.
Deelname: € 18,00 p.p. (incl. koffie en thee)
Inschrijven via het strookje verderop in dezenieuws-
brief. NB. Uw aanmelding moet 8 april binnen zijn.
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Dit is de eerste nieuwsbrief waar we, na
bijna twee jaar, het niet hoeven te hebben
over corona. Inmiddelsworden onze vaste
activiteiten weer goed bezocht. We
merken dat veelmensen erg opgelucht zijn
en het fijn vinden om elkaar weer te
ontmoeten. De eerste grote activiteit, de
carnavalssoos, werd druk bezocht en was
erg gezellig. Op 9 maart was er een lezing
over uitvindingen. We hadden deze lezing
bewust een keer in de avonduren gepland
omookhen, dieniet gepensioneerdzijn, de
mogelijkheid te bieden hierbij aanwezig te
zijn. De activiteitencommissie heeft het
gezellig samen-uit-eten na lange tijd weer
eens op het programma kunnen zetten.
Op 16 maart hebben we met 64 personen
genoten van een heerlijk buffet bij de
Chinees aan de Spoorstraat. Verder staan
er nog diverse andere leuke activiteiten op
in de planning zoals wandelen bij De
Diepen en daarna pannenkoeken eten;
een excursie naar "Teunesen zand en
grint", een bezoek aan het klooster in St.
Agatha, een geheel verzorgde (jaar-)reis
naar de Maasvlakte Rotterdam, en niet te
vergeten de reis naar de Keukenhof op 19
april. Daarnaast zijn we bezig met het
organiseren van een gezelligemiddagmet

muziek in de Goede Herder. Kortom, allemaal
activiteiten om naar uit te kijken! Verder kunnen we
melden dat we op 4 april een gesprek hebben met
Fonni Klösters, de dorps- en wijkondersteuner van
Gennep-Zuid, om na te gaan op welke manier we
nauwer kunnen samenwerken met Gennep-Zuid.
Overigens, ook met Gennep-West hebben we
goede contacten. Met de Zonnebloem is een
vervolggesprek geweest over eveneens een vorm
van nauwere samenwerking. De KBO heeft met de
redactie van Maas- en Niersbode een gesprek
gehad over een maandelijkse pagina voor ouderen
in de krant. Wij zijn verheugd dat de ledenwerf-
campagne,die landelijk is ingezet, ook bij onze
afdeling al tot nieuwe aanmeldingen heeft geleid.
Uiteraard begroeten we graag nog meer nieuwe
leden dus....Zo zie je maar de KBO staat niet stil
maar is altijd in beweging!

Van het Bestuur
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2

Agenda Goede Herder

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Wekelijkse vaste activiteiten:
Maandag: 13.30u - 16.00u Computerclub

Dinsdag: 10.30u - 12.00u Soos: kopje koffie+praatje
14.00u - 16.30u Koersbal (NB. 12/4: Kienen)
19.00u - 21.30u Koersbal

Woensdag: 09.30u - 10.30u Zingen

13.30u - 17.30u Bridgen

14.00u - 16.00u Jeu de Boules

Donderdag: 09.30u - 11.30u Schilderen

14.00u - 17.00u Soos / kaarten

20.15u - 00.00u Schaken

Vrijdag: -----

Wandelen 50+ (vrij. 25/03)

Noteer in uw agenda: 25 maart 2022: Nieuw Bergen.
Parkeren bij houten speeltuin Eendenmeer, Parkeerplaats
Eendenmeer (Oost) aan de Ceresweg
Graag vooraf telefonisch aanmelden

bij Ger Noij. tel. 0485 - 213404 of 06-15558679

Excursie Teunesen zand en grint (za 21/05)

Het is ruim 4 jaar geleden dat een aantal KBO-leden te gast
was bij de firma Teunesen Zand en Grint op de locatie “de
Banen”. De toen hoog gewaardeerde excursiewordt op 21mei
aanstaande herhaald. Inmiddels is er in het gebied, naast de
traditionele zandwinning, ook het nodige aan natuur-
ontwikkeling gedaan. Over beide aspecten krijgt u op deze
excursie iets te horen/ te zien.
Het Programma
13.30 uur: Ontvangst met koffie en gebak bij groeve
De Banen in Ottersum, adres Leembaan 10, 6596
MH Ottersum. Dit wordt u aangeboden door Teunesen
Zand en Grint
13.45 uur: Start presentatie door Gerda Franken
(Teunesen Z+G) en Fons Mandigers (Natuurmonumenten)
14.30 uur: Start excursie en indeling in twee groepen,
U kunt dan kiezen voor een:
Rondleiding op het terrein, waaronder de betreding van
de installatie met uitzicht over de omgeving onder bege-
leiding van Jan Hopman
Wandeling in het natuurgebied De Banen, waaronder
het dassencompensatiegebied onder begeleiding van
Fons Mandigers
16.00 / 16.15 uur: Afsluiting

Max. aantal deelnemers: 2x 15. Er zijn geen kosten aan
deze excursie verbonden. Inschrijven via het aanmeld-
strookje verderop in deze nieuwsbrief.
NB. Er is voldoende parkeergelgenheid bij de groeve, u
dient goed ter been te zijn en zorg a.u.b. voor passende
kleding en stevig schoeisel.

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een
rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in
besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt.
Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus
wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook als je in een
huurhuiswoont. In het bouwbesluit van2003 is het verplicht om
in nieuwbouw woningen rookmelders te plaatsen tijdens de
bouw. Woningcorporaties zijn verplicht om in woningen rook-
melders te plaatsen op iedere verdieping. De huurder dient
hieraan medewerking te verlenen. Als de huurder dit weigert
dan kan de woningcorporatie via een gerechtelijk bevel dit
afdwingen. Huiseigenaren dienen zelf rookmelders te
plaatsen.

Wanneer zijn rookmelders verplicht?

* 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht.
* Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis.
* Zowel koop- als huurwoningen én zowel bestaande- als
nieuwbouw moeten hieraan voldoen.

Rookmelders:
Let op! Rookmelders moeten
voldoen aan de EU regelgeving
EN 14604, herkenbaar aan
nevenstaand label.
Rookmelders zijn in iedere bouwmarkt, webshops, etc. te
verkrijgen. Kijk op: www.brandpreventiewinkel.nl voor
rookmelders.
Voor meer informatie over rookmelder bezoek een van
de onderstaande websites
- Rookmelders: www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder
- Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl
- Brandveiligheid: www.brandweer.nl

Vooraankondiging (1) Zomerschool/aspergediner

Dit jaar zullen er tijdens de zomervakantie in augustus weer
een aantal (4) activiteiten worden georganiseerd in het kader
van de “Zomerschool”. In de nieuwsbrief van april en mei
kunt u er meer over lezen.

Asperges
Begin juni organiseren we een
gemeenschappelijk aspergediner.
In de volgende nieuwsbrief meer!
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Seniorenbios Malden (di 12/4 15.45u)

THE GOOD LIAR – DI 12 april 15:45 Drama
Meesteroplichter Roy Courtnay kan
zijn geluk niet op wanneer hij de
welvarende weduwe Betty McLeish
online ontmoet. Wanneer Betty haar
huis en leven met hem deelt, betrapt
Roy zichzelf erop dat hij om haar geeft.
Een simpele zwendel verandert
daarmee in de meest verraderlijke
klus van zijn leven.
De film begint om 15.45 uur en op
vertoon van uw KBO-lidmaatschaps-
kaart 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 ACMalden. In de buurt is volop parkeer-

Norbertuswandeltocht (za 16/04)

EINDELIJK GAAT HET WEER GEBEUREN !!
Stichting Vrienden van Norbertus in Gennep organiseert op
16/04 weer de Norbertus Wandeltocht.

Graag nodigen wij iedereen uit mee te doen aan onze
Norbertus Wandeltocht op de zaterdag voor Pasen. U kunt
kiezen uit wandelingen van 5, 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer.
Onderweg is er een aantal rustplaatsen waar u desgewenst
iets kunt drinken of van een versnapering kunt genieten.
Startplaats en tevens eindpunt:
Restaurant van Norbertushof, Kleermakersgroes 20
Starttijden: 40 en 25 km vanaf 07.00 uur

20 en 15 km vanaf 08.00 uur
10 en 5 km vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur

(NB. 5 km tocht is ook geschikt voor rolstoelen)
Eindtijd wandeltocht: 16.30 uur

Kosten deelname: 5 euro per persoon.
De opbrengsten van de wandeltocht en de verkopen op de
rustplaatsen komen ten goede aan onze rolstoelbus. Met
deze rolstoelbus kunnen bewoners van de verzorgings-/
verpleegcentra en dagverpleging in Gennep uitstapjes
maken.

Vooraankondiging jaarreis 2022: Rotterdam

Op dinsdag 21 juni organiseren we een reis naar de haven van
Rotterdam. In Rotterdam maken we onder leiding van de
havengids een tour vanaf de Maashaven nabij het centrum
naar Maasvlakte 2. We zien en krijgen uitleg - inclusief
Rotterdamse humor - over de haven en de activiteiten die daar
plaatsvinden. Aangekomen inMaasvlakte 2 stappenwe in een
rondvaartboot. Na terugkomst bezoekenweFuturelandwaar u
degeschiedenis via filmsengrotemaquettes kunt bewonderen
toegelicht door de gids. U kunt daar ook lunchen.
Daarna (hopen) we een rondrit over één van de modernste
containerterminals ter wereld te kunnen maken. Rond 16.00u
vertrekken we weer huiswaarts. Onderweg stoppen we nog
voor een driegangenmenu. Alle details + inschrijven in de
nieuwsbrief van April. Er is plaats voor 50 - 60 personen.

Vooraankondiging excursie klooster St-Agatha

Noteer alvast in uw agenda: woe 11/5 (fiets-)excursie naar
het Klooster + de prachtige tuin. In de volgende
nieuwsbrief staat meer informatie en het aanmeldstrookje

pme 04-2022



4

Carnavalssoos (di 01/03)

Op 1 maart hebben we weer een carnavalssoos kunnen
houden.CVdeWaggelaars ontbrak helaas omdat zij eerder dit
jaar al besloten hadden dit jaar geen activiteiten te
ondernemen. Toch was het een gezellige bijeenkomst met
lekkere versnaperingen. Deze soos was ook de eerste
gelegenheid in dit jaar om samen eens het glas te heffen. De
bardames Lenie van Est, Mariet Albada en Leny van Gaal
gingen samen in beraad over wie de mooist verklede
deelnemer was. Zij vonden dat er niet één maar twee
soosdeelnemers er met hun kleding uitsprongen: Thea van
Bergen en Ans van Bree.

Beide dames mochten daarom de mooie prijs delen. Na de
prijsuitreiking en nog een drankje, ging iedereen aan het begin
van de middag huiswaarts. De eerste gezellige gemeen-
schappelijke activiteit van 2022 zat erop!

De 'Barcrew'
Lenie, lenie
en Mariet

Aanmeldstrookjes

Aanmeldformulier Teunesen Zand en Grint excursie
Zaterdag 21/05 13.30u - 16.30u. De Banen, Leembaan 10 Ottersum (er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden)

Naam: __________________________________. adres: _________________________________tel.: _______________

Naam: __________________________________. adres: ________________________________tel.: _______________
Dit aanmeldingsformulier is nog geen garantie op deelname. Er zijn 2 x 15 plaatsen beschikbaar. U hoort uiterlijk 1 mei
of u geplaatst bent. Mochten er meer dan 30 inschrijvingen zijn, worden de niet geplaatste personen op een wachtlijst
gezet. U dient dit aanmeldingsformulier uiterlijk 15 april in te leveren in de postbus van de Goede Herder of af te geven bij
Mevr. Annie Vorstenbosch, Langweg 62 Gennep. Mailen kan ook: coordinator@kbogennep.nl

Aanmeldformulier Paasbrunch, Tweede Paasdag 18 April
Naam …………………………………………………….., adres……………………………………tel.:………………...

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

Ik kom met ..................... personen.
Kosten € 18.00 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v.
Paasbrunch. (Dit strookje svp uiterlijk 8 april inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H.)
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De Papieren Brigade
Elke maandag binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur

Verzorgd door Gemeente Gennep en Synthese

De vrijwilligers van De Papieren Brigade bieden de helpende hand bij het ordenen van je administratie.
Vindt u het lastig om het overzicht te houden in de hedendaagse papierwinkel? Is het invullen van
formulieren te ingewikkeld?

De Papieren Brigade helpt. Indien nodig maken zij samen met u een overzicht van inkomsten en
uitgaven. Ook informeren de vrijwilligers u over financiële regelingen. Gezamenlijk gaan we op zoek
naar een oplossing die het beste past bij uw situatie.

Cursus Klik & Tik

Onder begeleiding van eenmedewerker organiseert BiblioPlus de online cursussen van ‘Klik & Tik’. Wilt u graag meer met de
computer doen, maar weet u niet goed hoe het werkt? Dan is ‘Klik & Tik. De basis’ iets voor u. Daarnaast wordt ook de online
cursus ‘Klik & Tik. Het internet op’ aangeboden. Dit programma leert u beter gebruik te maken van de mogelijkheden van
internet. Beheerst u debasisvaardigheden, dankunt udecursus ‘Klik&Tik.Samenop ’tweb’ volgen.Hierin staat socialemedia
als Facebook en Twitter centraal. Of de cursus 'Klik & Tik. Veilig online', waarin je meer leert over internetfraude en waar je
op moet letten om veilig te kunnen internetten.

Het doorlopen van de cursus duurt, afhankelijk van welke cursus u volgt, gemiddeld zes tot tien bijeenkomsten. De
cursussen kunnen aansluitend gevolgd worden en er kan voortdurend ingestapt worden. Kosten voor BiblioPlusleden zijn
€ 25,-, voor niet-leden € 35,-. Er is een maximum van 5 deelnemers.

Vanaf 29 maart op dinsdagmiddag en donderdagochtend in de bibliotheek

Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid gaat steeds vaker via de
computer. Dat kan lastig zijn. Niet iedereen beschikt over de vaardigheden om tot goede

en betrouwbare informatie te komen. Om inwoners daarbij te ondersteunen, opent BiblioPlus nu ook een Informatiepunt in
Bibliotheek Gennep. Bij het Informatiepunt kan iedereen terecht met vragen waar zij zelf geen antwoord op kunnen vinden.
Iets regelen met de overheid zoals DigiD, Mijnoverheid.nl of toeslagen gaat steeds vaker via de computer. Dat kan lastig zijn.
Onze informatiespecialisten helpen graag of brengen je in contact met de juiste partner.

KBO-computerclub elke maandagmiddag 13.30-16.00u

Naast de bibliotheek verzorgt de computerclub van de KBO
ook scholingen. Elke maandagmiddag bent u tussen 13.30u
en 16.00u welkom in de Goede Herder. Heeft u vragen,
problemen met uw PC, mobiel (Android/iphone) of iPad of
MacBook? U bent van harte welkom. Als u 's-maandags wilt
komen stuur dan uiterlijk op zaterdag daarvoor een mailtje
naar tonpelser@gmail.com, cooördinator van de
computerclub. Het is handig als u in uw mailtje vermeldt wat
uwilt bespreken. Een van onze specialisten kan zich dan alvast
voorbereiden! Kosten bedragen €5.= per middag.
Een kopje koffie is in de prijs ingbegrepen!

Kienen 12/04 14.00u in de
Goede Herder. Zaal open 13.30u

https://biblioplus.op-shop.nl/6038/de-papieren-brigade/28-03-2022

