De KBO St.Norbertus, presenteert zich graag als een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie voor en door senioren. De KBO probeert bij
te dragen aan een goed leven voor de senior van NU.
Het uitgangspunt daarbij is solidariteit en zorg voor elkaar. Met zo’n 850
leden behoort de KBO tot een van de grootste verenigingen van
Gennep. Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke Unie KBO/
PCOB en maakt deel uit van de KBO Limburg en de regio NoordLimburg
In dit boekje hebben wij geprobeerd alle relevante informatie voor
50-plussers bij elkaar te brengen. Bewaar dit informatieboekje dus goed,
het kan u mogelijk nog eens van pas komen. Let wel op, telefoonnummers, adressen en emailgegevens kunnen in de loop van het jaar
veranderen.

Huisvesting:
MFC ‘De Goede Herder’
Europaplein 1, 6591 AV Gennep
Telefoon: 0485-517489
Website: www.kbogennep.nl

Woord vooraf
Beste leden,
Toen we het jaar 2020 afsloten, was dit met het optimisme
dat we in 2021 corona achter ons zouden laten. Maar ook
in 2021 werden wij weer geconfronteerd met nieuwe
maatregelen om het virus de “kop” in te slaan. Het blijkt nog
steeds ingewikkeld het virus de baas te worden. Laten we
daar als senioren in elk geval ons best voor doen, zodat we
bij versoepelingen elkaar weer op een veilige manier
kunnen ontmoeten. Wat waren we verheugd dat we elkaar in de periode dat
er versoepelingen waren weer konden ontmoeten en activiteiten konden
worden ingepland. We konden in augustus met een volledig georganiseerd
programma met 2 volle bussen onze jaarlijkse reis maken naar Maastricht
voor een 4-sluizen-tocht.
De programmacommissie is tijdens de lockdown(s) steeds doorgegaan met
het plannen van activiteiten zodat na versoepelingen direct activiteiten
konden worden aangekondigd. Het jaar 2021 heeft voornamelijk in het
teken gestaan van de aanpak eenzaamheid. Op gemeentelijk niveau wordt
in een werkgroep waar diverse hulp-organisaties in vertegenwoordigd zijn
hier gezamenlijk over gesproken. Eenzaamheid speelt zowel bij jongeren
als ouderen. En dan met name bij ouderen die zelfstandig wonen, fysiek
beperkt zijn of in sociale of financiële armoede leven. Contact proberen te
leggen is de oplossing om mensen uit hun isolement te halen. Communicatie en samenwerking is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de
KBO.
Ook probeert de KBO haar stem te laten horen naar de politieke partijen om
inspraak te hebben op de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen
van maart 2022. Ook aan een nauwere samenwerking met de Zonnebloem,
gemeente, zorginstellingen en wijkraden besteedt de KBO veel aandacht.
Wat zal 2022 ons brengen? Voor de KBO weer een spannend jaar. Laten
we 2022 benoemen tot het jaar van nog meer samenwerken, waarbij we de
eenzame oudere proberen te betrekken en te binden. Ook hopen we dat
2022 een mooi jaar gaat worden, met een goede gezondheid voor al onze
leden.
Gerard van Thiel, voorzitter

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
De heer Gerard van Thiel, Kellerberg 24, 6591 ZS Gennep
 512787 email: voorzitter@kbogennep.nl
Secretaris:
Mevrouw Kitty van Gils, Nijmeegseweg 36, 6591 CH Gennep
 513673 email: secretaris@kbogennep.nl
Penningmeester:
De heer Harrie Frederix, Willem Boijeweg 143, 6591ZX Gennep
 513763 email: penningmeester@kbogennep.nl
Banknummer: NL35RABO0140602283
Vice-voorzitter:
De heer Frans Simons, Logterheuvel 5, 6591 HE Gennep.
 513333 email: ledenadministratie@kbogennep.nl
Lid:
Mevrouw Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591 XZ Gennep
 513855 of 06-17866438: email: coordinator@kbogennep.nl
Lid:
De heer Ger Michels, Langeweg 128, 6591 XZ Gennep
 519996 email: ger.michels@kbogennep.nl

De bestuursleden worden gekozen voor een
periode van vier jaar en zijn daarna twee keer
herkiesbaar.

De Contributie 2022
De contributie voor 2022 wordt met € 2,00 verhoogd en bedraagt dus
€ 22,00 per jaar.
Zoals afgesproken in de “Centrale van de KBO gemeente Gennep”
betalen leden die elders lid zijn van de KBO voor hun tweede lidmaatschap € 11,00 per jaar. De woonplaats is bepalend voor het eerste
lidmaatschap.
De leden, die de KBO gemachtigd hebben om de contributie automatisch van hun rekening af te schrijven, hoeven niets te doen. De
contributie wordt eind januari 2022 automatisch afgeschreven.
Leden die geen automatische incasso hebben afgegegeven, ontvangen
met het KBO/PCOB magazine van februari 2022 een contributienota
met een acceptgirokaart, met het verzoek om de contributie binnen 30
dagen na ontvangst van de nota te betalen.
Zijn er nog vragen dan kunt U bellen met de penningmeester, de heer
Harrie Frederix, telefoon: 0485-513763
Ledenadministratie
De heer Frans Simons, Logterheuvel 5, 6591 HE Gennep.
 513333 email: ledenadministratie@kbogennep.nl
Opzegging lidmaatschap.
Wilt u iets wijzigen of uw lidmaatschap beëindigen, dan willen wij dit
graag voor 1 december van het lopende jaar weten. Dit kunt u doorgeven aan de heer Frans Simons.
U wordt verzocht de ledenpas bij uw contactpersoon in te leveren bij het
beëindigen van Uw lidmaatschap.
Lid worden:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij dhr. Simons.
E.mail: ledenadministratie@kbogennep.nl
of het formulier op onze website www.kbogennep.nl invullen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
en ons Privacy beleid:
Het bestuur van KBO is verantwoordelijk voor een veilige privacy.
De basis van ons beleid ligt bij de volgende doelstelling:
de persoonsgegevens van onze leden zijn uitsluitend aan ons gegeven
om het goed functioneren als KBO mogelijk te maken. Zolang het binnen
de doelstelling van de KBO nodig is mogen wij de gegevens van U
opslaan, bewaren en aan anderen binnen de vereniging verstrekken.
Voor onze Ledenadministratie vragen wij en bewaren wij ook alleen de
noodzakelijke gegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.
Deze administratie wordt bewaard en opgeslagen op het Internet op een
beveiligde server onder toezicht van de Unie KBO.
Onze computers die wij gebruiken voor de ledenadministratie houden
wij goed beveiligd en up to date. Bij dat up to date houden vragen wij
Uw medewerking. Wij vragen dus om wijzigingen van Uw gegevens aan
ons door te geven.
Wij verstrekken ledenlijsten alleen bij noodzaak aan vertrouwde
personen binnen onze organisatie en wij hebben afgesproken dat die
lijsten na gebruik worden vernietigd. Wij verwijderen gegevens van
overleden leden en afgemelde leden uiterlijk binnen een jaar.
Foto’s op website, Facebook en infoblad of Info boekje:
onze leden zijn gewend om foto’s van activiteiten te bekijken via onze
informatie kanalen. Volgens de AVG is Uw toestemming nodig om U te
fotograferen. Wij gaan uit van die toestemming als uw activiteiten
gefotografeerd worden. Heeft U bezwaar hier tegen, laat het ons dan
even weten. Op onze website staat een verzameling van foto’s uit
voorgaande jaren, mocht U bezwaar hebben tegen deze foto’s laat ook
dat even weten.

Wist U dat...?
Als U lid wordt van de Rabobank, kunt u ons via
de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunen
door Uw stem op onze vereniging uit te brengen.
Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar heeft
het voordeel dat u regelmatig het magazine van de
bank ontvangt met de nodige informatie.
KBO Limburg
KBO Limburg is de organisatie voor de senior van nu. Het is een actieve
en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 36.000 leden.
Voor alle leden van alle afdelingen is er een collectieve ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door het Bondsbestuur. Ook
zijn alle kaderleden en vrijwilligers tijdens activiteiten en werkzaamheden voor de KBO verzekerd.

De contactpersonen

De KBO, afdeling St. Norbertus heeft haar ledenbestand in Gennep
ingedeeld in kleine wijken. In deze wijken of buurten zijn vrijwilligers
actief. Deze vrijwilligers vormen voor de KBO het hart van de organisatie. Maandelijks bezorgen zij bij de leden het KBO/PCOB magazine
met daarin de Nieuwsbrief.
Ons uitgekiende sociale netwerk van contactpersonen maakt het
mogelijk ouderen te bereiken en waar nodig te helpen. Wat kunnen deze
vrijwilligers voor U betekenen? Dat ligt helemaal aan uzelf. Wat kunnen
deze vrijwilligers U aanbieden? Veel. Zij nemen de tijd om naar U te
luisteren.

KBO WIJKINDELING
(……) betekent : Er zijn op dit moment geen leden in deze straat.

Marietje Noy
Rayon 1

Voorhoevepark 18
Email:
marietjemegens@gmail.com

6591 AJ Gennep 513494

Brugstr. vanaf. 129
Leerlooiersgroes oneven nrs
Spoorstraat
Voorhoevepark 6 met volgletter

Mariet Vissers

Wagenstraat 44

Rayon 2

(Brabantweg)
Groene Kruisstraat
Loodsstraat
(Stationsweg)
Wagenstraat
Bergstraat
Emmastraat
(Wilhelminaplein)

Tonny Huys

Weverstraat 2

Rayon 3

Kuipersgroes
Kleermakersgroes
(Houthakkersgroes)

Willemien van
Duuren

Julianalaan 22
email: jgvanduuren@ziggo.nl

Rayon 4

Bierbrouwersgroes
Brugstraat even 1 t/m 25
Brugstraat 26 t/m 128
Weverstraat
Burg.v. Banningstraat
(Kalboerstraat)
(Leerlooiersgroes even nrs.)
Touwslagersgroes

6591 ES
Gennep

513606

6591 AG
Gennep

513740

6591 AS
Gennep

511556

Mario Kamps
Rayon 5

Niersweg 17
Burg.Woltersstraat
(Davidlaan)
(Duivenakkerstraat)
(Europaplein)
Julianalaan
(Pr.Bernhardlaan)
Voorhoevepark
Zuidoosterlaan
(Spoorwegje)

Nelly Plas

Kollermolen 10
email:
gerardennellyplas@planet.nl

Rayon 7

Arendstraat
Eksterstraat
Fazantstraat
Korhoenstraat
Kraaienhof
Lijsterstraat
Merelstraat
Nachtegaalstraat
Pr. Hendrikstraat
Puttershof
Spechtstraat
Zwaluwstraat

Ben Basten

Pr. Beatrixstraat 31

Rayon 8

(Ervesestraat)
Looiseweg zonder nr.16
(Martinushof)
(Martinuspad)
(Niersdijk)
Picardie
Zandpoort

6591 CT
Gennep

0613333413

6591 TN
Gennep

513257

6591 EW
Gennep

512019

Lenie van Est

Kellerberg 59
email: l.vanest@home.nl

Rayon 9

van Brederodestraat
Burg. Gilissenweg
(Heidehof)
Heinsbergstraat
Israëlstraat
Kellerberg
Logterheuvel
(Logterveldweg)
Van Gelrestraat
Van Loonstraat

Lenie van Gaal

St. Martinusstraat 14.

Rayon 10

Pr. Beatrixstraat
Pr. Marijkestraat
St. Norbertusstraat
St. Martinusstraat
Steendalerstraat
Kruisstraat
Middelweg

Ria SmitsSimons

Langeweg 94

Rayon 12

6591 ZS
Gennep

519051

6591 GM
Gennep

517739

6591 XZ Gennep 513303

Dr. Ariënsstraat
Dr.Schaepmanstraat
Jasmijnstraat
Korenbloemstraat
Langeweg v.a. nr.65
(Norbertplein)

Henk Rutten

Molenstraat 15

Rayon 13

Bleekstraat
Brugstraat oneven 1 t/m 25
(De Gaest)
(De Poel)
(Genneperhuisweg)
(Haspel)
Houtstraat

6591 DJ
Gennep

514424

Vervolg Rayon 13

(Kloosterstraat)
Kromme Elleboog
(Jan Lindersplein)
(Maria Oord)
(Melkstraatje)
Molenstraat
Niersweg
Nieuwstraat
Oliestraat
(Poststeeg)
(Torenstraat)
(Vrijheidsplein)
Zandstraat
Zuidoostwal
Zuidwal

Bert Loeffen

Maasstraat 15

Rayon 14

(’t Straatje)
Achter de Hoven
Doelen
Ellen Hoffmannplein.
(De Genneper Molen)
(Kleineweg)
(Maaskempweg)
Maasstraat
Maasweg
Markt
(Niersstraat)
Nijmeegseweg
Noordwal
Ottersumseweg
(Stamelbergerdijk)
De Vang

Thea Martens

Kollermolen 26
email: theamartens@hetnet.nl

Rayon 15

Condorstraat
Dieseltram
Havikstraat
(Kampweg)
(Kalander)
Ketelhuis
Kollermolen

6591 BT
Gennep

513668

6591 TN
Gennep

512552

Vervolg Rayon 15

(Looiseweg 16)
Papierschepper
Perron
Rijssenbeeklaan
Sperwerstraat

Toos Beumeler

Picardie 127

Rayon 16

Leeuwerikstraat
Patrijssrtraat
Pr.Irenestraat
Pr. Margrietstraat
Roggestraat

Mientje Guelen

Ellen Hoffmannplein 18

Rayon 17

Heijenseweg
Logterberge
(Logterbos)
Moutstraat
(Zonlichtheide)

Resi Megens

Gr. Kruisstraat 48

Rayon 18

Dr.Nolensstraat
Lavendelstraat
Pater Celiestraat
Willem Boyeweg

Olga van Rens

Seringenstraat 54

Rayon 19

1e Dwarsweg
2e Dwarsweg
Anjerstraat
(Asterstraat)
Dr. Poelsstraat
(Hezeland)
Hoekweg
Langeweg t/m 64
(Randweg)
Seringenstraat
(Stiemensweg)
Struikheide

6591 JC
Gennep

512758

6591 CP
Gennep

516844

6591 GJ
Gennep

0628793599

6591 SC
Gennep

0626948915

Piet Nas
Rayon 20

Langeweg 86
email: piet@nas-online.nl
Ottersum:
’t Zand
Eikenwal
Grogterberg
(Ravensberg)
Roepaanstraat
Bonkelaar
de Kaar.
St.Jansstraat
Ven Zelderheide:
(De Steeg)
(Eindstraat)
Kleefseweg
(Antoniusstraat)
Heijen:
Erfsebosweg
(Heikampseweg)
Schaafsebosweg
Sleen
Sleeweg
Heesweg
Wethoudershof
Afferden
Pr. Hendrikstraat
Milsbeek
Laagland
Rijksweg
Zandheide
(Heiveld)
Gennep:
Horsestraat
Spechtstraat
Brugstraat

6591XZ
Gennep

516597

Algemeen reserves:

Wim Hermens, Beatrixstraat 3, Gennep, tel.: 0485 – 513624
Frans Thissen, Norbertusstraat 19, Gennep, tel. 0485 - 511290
e.mail: frthissen@ziggo.nl

Bezorging Nestor: Piet en Annie Nas
Langeweg 86,
6591 XZ Gennep
Tel: 0485-516597
De website van de KBO wordt uptodate gehouden door Pieter Lamers i.s.m.
Paul Mengelberg.
De nieuwsbrief die u regelmatig krijgt samen met het KBO/PCOB magazine,
wordt verzorgd door Paul Mengelberg.

Geplande Verschijningsdata
KBO/PCOB magazine 2022

Inleveren kopie
voor de nieuwsbrief

2

25 januari

14 januari

3

22 februari

11 februari

4

22 maart

11 maart

5

26 april

15 april

6

24 mei

13 mei

7/8

28 juni

17 juni

9

23 augustus

11 augustus

10

27 september

16 september

11

25 oktober

14 oktober

12/1

29 november

18 november

Wat kunt U verwachten van de KBO St. Norbertus?
De KBO biedt haar leden een ontmoetingsplek aan, voor veel acitiviteiten. Deze activiteiten vinden veelal plaats in MFC ‘De Goede Herder’
aan het Europaplein 1 te Gennep.

VASTE ACTIVITEITEN
KBO computerclub

In 2022 staan we wederom klaar om u te helpen met uw problemen met
PC, laptop, tablet of smartphone. Als corona het toestaat zijn we iedere
maandagmiddag weer te bereiken in MFC ‘De Goede Herder’ van 13.3016.00 uur. Op de website van de KBO kunt u de actuele situatie vinden.
U kunt zich aanmelden via:
• De website van KBO Gennep : http://kbogennep.nl onder
ledenservice-computerclub.
• De website van SeniorWeb : https://www.seniorweb.nl onder
cursussen-computerles-in-de-buurt-Gennep.
• Het aanmeldformulier, welke ligt in de standaard
in MFC ‘De Goede Herder’.
• Het sturen van een email naar tonpelser@gmail.com.
De kosten voor een middag zijn € 5,00 (inclusief koffie/thee).
Hulp aan huis zal op de website van de KBO worden bekend gemaakt
wanneer we daar weer mee zullen starten.
Hopelijk tot ziens en blijf gezond.
Koersbal
Koersbal wordt gespeeld op dinsdagmiddag en dinsdagavond. Er wordt
gespeeld in MFC ‘De Goede Herder’ waar U van harte welkom bent.
Voor inlichtingen:
op dinsdagmiddag: mevr. Toos Weijers,
 0485-516553 of 06-50590283
op dinsdagavond: mevr. Mientje Rutten,  0485-513645

De Soos
Elke dinsdagmorgen bent U van half elf tot twaalf uur welkom voor een
kopje koffie en een praatje in MFC ‘De Goede Herder’ aan het
Europaplein nr.1. Een team van vrijwilligers staat klaar om U een paar
gezellige uurtjes aan te bieden.
Zingen in de Goede Herder
Iedere woensdagmorgen wordt er van 09.30 uur
tot 10.30 gezongen in MFC ‘De Goede Herder’
o.l.v dirigent Steven Gerrits.
Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Wil Peeters, tel.: 0485 - 511392
Ria Bijlards, tel.: 0485 - 514247
Bridgen
Iedere woensdag van 13.30 uur tot 17.30 uur is er bridgen in MFC
‘De Goede Herder’ Heeft U interesse neem dan contact op met:
Tjerk v.d. Meer,  0485-512560 of
Jan Bindels,  06 22024630
Schilderen
Elke donderdag van 9.30 uur tot 11.30
uur in MFC ‘De Goede Herder’ wordt
er geschilderd. Heeft u interesse neem
dan contact op met:
linda.lucas@ziggo.nl
Soosmiddag
Kaarten, handwerken, spelletje rummikub of gezellig samenzijn op
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in MFC ‘De Goede Herder’
Schaken
Op donderdagavond wordt er geschaakt in
MFC ‘De Goede Herder’

Biljarten
Het is mogelijk om in de ruimte van het
GON te biljarten. Er wordt iedere dag
gebiljart in de ruimte van het GON. Je kunt
altijd vrijblijvend binnen lopen en bezien of
je in goed overleg eventueel bij een groep
kunt aansluiten.
De kosten om mee te biljarten zijn € 1,00
per dagdeel. Een dagdeel kan ‘s morgens,
‘s middags of ’s avonds zijn.
Je kunt ook lid worden van het GON, de
contributie daarvoor bedraagt € 15,00 per
jaar. Bij een lidmaatschap van het GON is
de bijdrage per dagdeel slechts € 0.50.
Voor een lidmaatschap van het GON kunt U contact opnemen met
de heer Bert v/d Bosch (06 – 40 40 87 75) of via de site van de GON
www.gongennep.nl
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Kienen in de Goede Herder
Het kienen is gepland op de volgende data:
dinsdag, 25 januari 2022
dinsdag, 12 april 2022
dinsdag, 14 juni 2022
dinsdag, 13 september 2022
dinsdag, 22 november 2022.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en het kienen begint om 14.00 uur.
De leesclub
Sinds enkele jaren is op initiatief van de KBO een leesclub van start
gegaan. De groep telt een aantal dames die plezier hebben in het lezen.
Boeken worden geleend bij de bibliotheek of digitaal gelezen.
Mocht je belangstelling hebben.
Informatie: Secretariaat KBO: 0485-513673

De kunstclub
Op initiatief van Birgit Holtermans heeft de KBO een kunstclub samengesteld. Je hoeft geen verstand van kunst te hebben om ervan te
genieten. Aan de hand van de plaatjes voert Birgit ons langs tijdperken
en kunststromingen. Schilderijen, architectuur, beeldhouwkunst en fotografie passeren de revue. Het gezelschap is erg enthousiast en denkt
na over een vorm van voortzetting van deze activiteit.
E-mail: birgit.holtermans@ganapja.nl
Overige activitetien in 2022:
Kerstviering
Paasbrunch/Pinksterbrunch
Barbecue
Carnavalsmiddag
BUITENACTIVITEITEN
Jeu de boules
Elke woensdagmiddag van mei t/m september van
14.00 tot 16.00 uur. Locatie De Goede Herder.
Informatie bij mevr. Mientje Rutten  0485-513645.
Wandelen 50+.
Alle wandeltochten: Vertrek om 09.00 uur bij MFC ‘De Goede Herder’,
Europaplein 1, 6591 AV Gennep. Buiten Gennep gaan we met de auto
en de kosten hiervoor zijn € 2,00. Afdragen aan de chauffeur voor het
meerijden Inlichtingen. Ger Noij,  0485-213404 of 06-15558679
Gepland staan:
Vrijdag, 28 januari 2022
Vrijdag, 25 februari 2022
Vrijdag, 25 maart 2022
Vrijdag, 29 april 2022
Vrijdag, 27 mei 2022
Vrijdag, 24 juni 2022
Vrijdag, 29 juli 2022
Vrijdag, 26 augustus 2022
Vrijdag, 30 september 2022
Vrijdag, 28 oktober 2022
Vrijdag, 25 november 2022
Vrijdag, 30 december 2022

Milsbeek (Diepen)
Kessel (Kerk)
Nieuw Bergen (Eendenmeer)
Afferden (De Zevenboom)
Aijen (Truckstop Arizona)
Oeffelt (Oeffelt-Beugen)
Wellerlooi (D’n Dikkenberg)
Reichswald (Oorlogskerkhof)
Groesbeek (De Horst)
Well (Reindersmeer)
Malden (zweefvliegveld)
Gennep

Avondvierdaagse 50+ Gennep
Dinsdag, 14 juni 2022
Donderdag, 16 juni 2022

woensdag, 15 juni 2022
vrijdag, 17 juni 2022.

Inlichtingen: mw. C. Kersten,  0485-517420
Norbertus wandeltocht
Zaterdag, 16 april 2022
Inlichtingen: mw. C. Kersten,  0485-517420
BEWEGEN VOOR OUDEREN
Gennep Vitaal
Met veel plezier actief zijn, dat is waar Gennep Vitaal voor staat. Voor
iedereen vanaf 50+ biedt deze stichting een uitgebreid pakket van sporten spelmogelijkheden op ieders niveau zowel binnen als buiten. Kijk op
de website van Gennep Vitaal. Onder het kopje activiteiten kun je zien
wat het best bij je past. Je ziet hier ook welke les, waar en wanneer wordt
gegeven. Voor deelname aan een activiteit bent je niet gebonden aan je
woonplaats. Je kunt in alle woonkernen deelnemen.
Informatie: www.gennepvitaal.nl
mailadres: info@gennepvitaal.nl
Gymnastiek in Pica Mare in Gennep
Dinsdagmorgen van 09.00 -10.00 uur
o.l.v. Olga Flintrop,  06-52670231.
Zwemmen en sporten
Heb je hartklachten en wilt U met andere hartpatiënten zwemmen onder
leiding van een deskundig zwemdocent, dan bent U welkom op
maandagmiddag om 12.00 uur of om 12.45 uur in Pica Mare. Wilt U als
hartpatiënt sporten in de zaal, dan bent U welkom op woensdagmiddag
om 14.00 uur of om 15.15 uur in gymzaal de Ratel in Gennep.
Contact voor zwemmen en sporten: Olga Flintrop,  06-52670231.

Yoga voor senioren
Yoga vindt plaats op:
Maandag van 09.00 - 10.00 uur
En van 10.30 - 11.30 uur.
Adres: Buurthuis “Vanons”, Gennep-Zuid
Docente: Dinie Hijmans.  06-57331716
Sportscholen in Gennep bieden aan senioren
speciale programma’s aan. Informatie hierover te
verkrijgen bij de sportscholen.

Ledenservice KBO “St. Norbertus”
Bijzondere voorzieningen

Ouderenadvisering
Onze ouderenadviseur (Henk Brinkman tel. 0485 512014) komt graag
bij u thuis om uw situatie en uw vragen te bespreken. Samen met hem
gaat u kijken hoe u tot een oplossing kunt komen. Deze moet passen bij
uw woon- en leefsituatie, dat is het uitgangspunt. U kunt daarbij denken
aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten
ondernemen, u veilig en prettig voelen in uw eigen omgeving. Hij weet
wat er binnen uw gemeente speelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg en
ondersteuning en de voorzieningen, waarvan u gebruik kunt maken. Hij
kan u als informeel cliëntondersteuner ook bijstaan als u een keukentafelgesprek heeft met de gemeente. De ouderenadviseur is er voor u!
De gemeente Gennep heeft in het kader van de maatschappelijke
ondersteuningstaak dorps- of wijk-ondersteuners aangesteld.
In Gennep-West is dat Roos van Otterdijk (T06-53583055) en
In Gennep-Zuid is Fonni Klösters (T06-19550723) actief.
In de Maas en Niersbode staat regelmatig de actuele bereikbaarheid
vermeld. De informatie op de pagina hiernaast geeft een duidelijk beeld
van wat zij allemaal doen.

Voor welke vragen kunt u aankloppen?
• Ik kan steeds minder goed zelf voor mijn eten zorgen, welke
oplossingen zijn daarvoor?
• Om langer thuis te kunnen blijven wonen, heb ik een
aanpassing in mijn woning nodig.
• Ik heb hulp nodig om mijn vervoer te regelen.
• Ik kan vanwege mijn gezondheid niet met alles meedoen, hoe
kan ik toch contacten blijven onderhouden?
• Ik kan mijn boodschappen niet meer zelf doen, welke oplossingen zijn er te vinden?
• Ik zorg dag en nacht voor een zieke, maar zou graag een
middag vrij zijn. Welke oplossingen zijn er?
Het nummer voor Service-, Juristenen Pensioentelefoon van KBO-PCOB is
030 - 3400 655.
Bel dit nummer voor vragen op het gebied van
wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische
zaken.
Maandag t/m donderdag 10.00 - 13.00 uur Servicetelefoon
Woensdag 13.00 - 15.00 uur Pensioentelefoon
Donderdag 13.00 - 15.00 uur Juristentelefoon

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis via KBO-PCOB

Senioren kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij
Zilveren Kruis. U kunt die verzekering afsluiten als u lid bent (of wordt)
van KBO of PCOB.

Een aantal voordelen op een rij:
- 3% korting op de basisverzekering
- 10% korting op aanvullende verzekeringen
- 10% korting op de tandartsverzekering
- 25% korting op het pakket Extra Vitaal
- € 35,- vergoeding verplichte rijbewijskeuring
- 6 extra behandelingen fysiotherapie (vanaf aanvullend pakket 1 ster)
- 24 uur extra vervangende mantelzorg en 1 uur extra ondersteuning
van een mantelzorgmakelaar (vanaf aanvullend pakket 2 sterren)
Tevens krijgen nieuwe KBO-PCOB leden € 20,- korting voor het
lidmaatschap in het eerste verzekeringsjaar.
Wilt u meer weten of hebt u vragen over deelname aan het KBO-PCOB
collectief, ga dan direct naar de website: www.zk.nl/kbo-pcob of bel:
071-7510056

Inkomstenbelasting belastingjaar 2022

Op dit moment heeft KBO Gennep geen belastinginvullers.
KBO is bezig met het zoeken naar belastinginvullers voor onze regio.
Het lijkt dat dit gaat lukken.
Adviseur Brandveiligheid
Ook is er een adviseur op gebied van brandveiligheid.
Dhr. P.Lamers,
 06 53698612
Email: hjp.lamers@home.nl

Medische keuring rijbewijs 75-plus

KBO Limburg kan u van dienst zijn bij het kiezen van
een keuringslocatie voor het verlengen van het rijbewijs.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een keuringslocatie te vinden.
KBO Limburg wil u daar graag bij helpen om een goede keuze te maken.
KBO Limburg is op de hoogte van de plaatsen waar gekeurd wordt en
kijkt naar een voor u gunstige afstand naar de locatie. Ook weten zij wat
een keuring u gaat kosten, de beschikbaarheid van de locaties en of er
wel of geen korting wordt gegeven.

Op de site www.kbolimburg.nl vindt u hierover de volgende informatie:
KBO-leden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief voor de
verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers. Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 0475-381740. Op vrijdagmiddag is
KBO Limburg gesloten.
Natuurlijk staat het u vrij om zelf, zonder tussenkomst van KBO,
een keuringslocatie te zoeken en een afspraak te maken.
Er zijn dan meerdere mogelijkheden, zo kunt u bijv. contact opnemen
met Regelzorg: www.regelzorg.nl of zoeken op de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Ook kunt u contact opnemen met uw eigen huisartsenpraktijk of het
Groene Kruis, www.groenekruisleden.nl
Denk eraan dat de prijzen van de keuringen sterk uiteen kunnen lopen
en ook als u het zelf regelt kunt u op sommige plaatsen voor de korting
in aanmerking komen.
Vergeet niet de benodigde Gemeentelijke papieren te regelen.
Het Bestuur

Overige belangrijke informatie
VPTZ (Vrijwillige Paliatieve Terminale Zorg) Noord-Limburg.
Wanneer je in je vertrouwde omgeving wilt sterven?

Contact

De coördinatoren zijn bij toerbeurt 24 uur per dag bereikbaar
op het telefoonnummer: 06-55790271.
www.vptznoordlimburg.nl email: info@vptznoordlimburg.nl

Sociaal domein (voorheen: WMO)

Meedoen. Dat is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO). Alle inwoners van de gemeente Gennep moeten kunnen deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven
en wonen. Voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke
of psychische beperking is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zij hebben
vaak hulp nodig. Die krijgen ze meestal van mensen uit hun naaste
omgeving. Maar zo nodig kunnen zij ook rekenen op ondersteuning
vanuit de gemeente via het Zorgloket.

Welke WMO-voorzieningen zijn er?
•
•

•
•

In onze gemeente kunt U met vragen op het gebied van zorg
en welzijn terecht bij het “TEAM TOEGANG” in het gemeentehuis aan het Ellen Hoffmanplein 1 in Gennep
Voor problemen in uw persoonlijke leefsituatie gaat een medewerker samen met U op zoek naar een passende oplossing.
Telefoon: 0485 - 494141, openingstijden ma. t/m do. Van 8.30
tot 12.30 uur, vr. tot 12.00 uur.
Ingeval van nood 112 bellen, of voor psychische nood bellen
naar: 077 - 3550222.
Wilt U graag ondersteuning bij uw aanvraag, dan staan de
hiervoor genoemde ouderenadviseurs voor U klaar, U vindt hun
telefoonnummers in dit informatieboekje.

De ouderenverpleegkundige
Binnen de zorgketen van de Noordelijke Maasvallei is de ouderenverpleegkundige hét aanspreekpunt bij geheugenproblemen.
Inzet en betrokkenheid
De ouderenverpleegkundige, ook wel casemanager genoemd, is een
speciaal opgeleide verpleegkundige die u met advies, informatie en
voorlichting kan bij staan.
Hij of zij ondersteunt u en uw naasten bij (vermoeden van) dementie
waarbij (zorg-)coördinatie of casemanagement nodig is. In Nederland
heeft iedereen met een vorm van dementie recht op een casemanager.

De ouderenverpleegkundige werkt vanuit de principes van positieve
gezondheid: Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van
mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en
het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of
ziekte zelf. De ouderenverpleegkundige kent de mogelijkheden op het
gebied van ondersteuning en zorg in uw regio en stemt hulp- en
zorgverlening op elkaar af.
Verwijzing
Als er sprake is van geheugenproblemen is een verwijzing van de
huisarts niet altijd nodig. U of een naaste kan ook bellen en wordt dan
via het nummer 0900–8803 in contact gebracht met één van de
ouderenverpleegkundigen in uw gemeente. Als u daarvoor toestemming geeft, neemt de ouderenverpleegkundige contact op met de
huisarts.
Aan de inzet van een ouderenverpleegkundige zijn geen kosten verbonden, financiering vindt plaats vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW)
en valt buiten het eigen risico.
Werkwijze
De ouderenverpleegkundige komt bij u aan huis. Zij of hij gaat samen
met u en uw directe naaste inventariseren wat er in uw situatie nodig is
aan hulp of begeleiding en maakt in overeenstemming met u een zorgplan. Zij of hij geeft onder andere informatie over de aandoening, voert
ondersteunende gesprekken en kan u helpen bij het aanvragen van
zorgvoorzieningen en hulpmiddelen. De ouderenverpleegkundige is op
de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. De ouderenverpleegkundige en uw huisarts werken nauw samen en als u daarvoor
toestemming geeft bespreken zij minimaal 2x per jaar uw situatie. De
ouderenverpleegkundige blijft een vast aanspreekpunt voor u en uw
naasten, zolang u thuis woont.
Samenwerkende partijen
De ouderenverpleegkundigen maken deel uit van het Ketenteam
Noordelijke Maasvallei, een samenwerkingsverband tussen diverse
zorg- en welzijnsorganisaties en de afdeling van Alzheimer Nederland

en de gemeenten Land van Cuijk en Gennep. Deze organisaties willen
de zorg voor ouderen optimaliseren door een gezamenlijke visie op
positieve gezondheid, afstemming en samenwerking.
Contact
Algemeen telefoonnummer Pantein: 0900-8803;
vraag naar de ouderenverpleegkundige
Postadres:
DKT ouderenverpleegkundigen
ZC Symfonie
Weijerstaete 1,
5831 ZZ Boxmeer
Email:
Gennep:

ovkgennep@pantein.nl

De ouderenverpleegkundige
Het aanspreekpunt bij al uw vragen over
geheugenproblemen en de casemanager bij dementie.

Gemeentelijke regelingen
Samen eten
Restaurant Norbertushof. Voor ouderen is het mogelijk om in het
restaurant van zorgcentrum Norbertushof, Kleermakersgroes 20 een
maaltijd te gebruiken. Graag vooraf reserveren via tel. 0485 - 844 111.
Het restaurant is geopend van 09.00 - 17.00 uur. Tussen 12.00 - 13.30
uur kunt u een warme maaltijd nuttigen.

Wensbus (vervoer) Vervoer tegen laag tarief.
Hoewel het merendeel van onze passagiers wat ouder is, is de wensbus
bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Gennep, jong of oud. De
Wensbus rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep.
Daarnaast zijn er enkele bestemmingen buiten onze gemeente die ook
zijn opgenomen in ons rijgebied. Hiertoe behoort het “Maas Ziekenhuis”
in Beugen en zorgcentrum “Madeleine” in Boxmeer. Doel is het leefbaar
houden van de kleine kernen of wijken door het bieden van maatwerk
vervoer.
•
•
•
•

Bestel de bus (minimaal) 1 dag van tevoren
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 uur – 12 uur
De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen
probleem
Voor vaste dagen/vaste tijdstippen kun je als vaste passagier
ingepland worden tot 3 maanden van te voren.

Het telefoonnummer voor de wensbus is: 06-14706405.
Website: www.wensbusgennep.nl

Synthese Gennep

Van aandacht voor elkaar naar zorgen voor én met elkaar. Dit doen we
samen met de inwoners van de gemeente Gennep.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Heeft u een hulpvraag of een probleem, dan kunt u kosteloos en
vertrouwelijk een gesprek aan gaan met een maatschappelijk werker.
Wij bieden ondersteuning op het gebied van verlies en rouw, geld en
werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld of als u niet lekker in uw vel
zit. Dit doen we door individuele gesprekken of groepswerk.

De Papierenbrigade

Bent u het overzicht kwijt in uw persoonlijke administratie? Dan kunnen
wij u ondersteunen. Deskundige vrijwilligers bieden kosteloos, praktische ondersteuning afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ons uitgangspunt is het terugkrijgen en behouden van de regie over uw
(financiële) administratie. Wilt u zich aanmelden? Gebruik daarvoor het
formulier op onze website.
Ga naar www.synthese.nl, klik op het kopje “wat doen we” en kies
vervolgens “thuisadministratie” of neem contact met ons op via het
e-mailadres:papierenbrigadegennep@synthese.nl.

Opbouwwerk

Heeft u een idee om de leefbaarheid te verbeteren of om onmoeting met
mensen onderling te bevorderen, neem gerust contact met ons op. Denk
aan het opknappen van een speeltuin of het opzetten van een
wandelclubje om mensen uit hun isolement te halen. Daarnaast
adviseren wij dorps- en wijkraden bij projecten waar zij mee bezig zijn.
Een activiteit in uw wijk of dorp zorgt voor verbinding, ontmoeting en
saamhorigheid.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via de onderstaande mogelijkheden.
• Website: www.synthese.nl klik op het kopje “medewerkers” en
kies vervolgens “Gennep”.
• E-mail: teamgennep@synthese.nl.
• Telefoon: 0485 - 843410

Andere belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer
(spoedeisende hulp)

0900-8880

Politie-Brandweer en Ambulance

112

Politie geen spoed

0900-8844

Huisartsenpraktijk Gennep

0485-512317

Huisartsenpraktijk Ottersum

0485-512717

Huisartsenpraktijk Milsbeek

0485-517000

Telefonische hulpdienst

0800 -7000

Gemeente Gennep

0485-494141

Maasziekenhuis Pantein Beugen

0485-845000

Pantein, regio Gennep

0485-844100

Wensbus

06-14706405

Regiotaxi reserv.nr.

0900-0699

Thuiszorgwinkel Pantein

09008803 keuze 4

Uitleenpunt voor hulpmiddelen Pantein 088-0071100
Unie KBO: Algemeen
op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

030-3400600

Servicetelefoon (€ 0,10 p.m.)
op maandag t/m donderdag
van 10.00 - 13.00 uur

030-3400655

Provinciale KBO Roermond

0475-381740

