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Bestuur en leden van KBO-Gennep zijn
erg aangedaan door het overlijden van
Kitty van Gils. Zij overleed maandag 4
april op 73 jarige leeftijd. Kittywas jaren
onze steun en toeverlaat bij het plannen
en uitvoeren van onze activiteiten. Als
secretaris van onze afdeling verzorgde
Kitty onze administratie tot in de
puntjes.

Het is nog heel onwerkelijk en niet te bevatten dat
Kitty niet meer in ons midden is. Of je nu op de soos
kwam, kienen, en de vele activiteiten die
georganiseerd werden, Kitty was altijd van de
partij. We hebbenwel eens de opmerking naar Kitty
gemaakt van, als jij er niet bent gaat het echt niet
door. En nu is ze er nietmeer bij,maar Kitty zou niet
anders willen dan dat we alles voortzetten zoals het
was. En dit gaan we ook zeker doen met Kitty in
gedachten. Want het zal nog heel lang duren
voordat dit verlies echt is “ingedaald”. Wij wensen
de kinderen, kleinkinderen en naaste familie heel
veel sterkte en kracht toe met het verlies van Kitty.

Het bestuur.

Het bestuur, de contact-personen en
leden van onze KBO zullen haar vreselijk
gaan missen. Wat Kitty voor de KBO heeft
betekend is niet te beschrijven.Zij was
altijd aanwezig met haar geweldige inzet
en de nodige humor.

In memoriam 1

Van het Bestuur

De maand april is weer bijna voorbij en corona
gelukkig achter ons. Heel gek maar we praten niet
meer over corona. Alle activiteiten zijn weer
gestart of het nooit anders geweest is. Met name de
soos op dinsdag en donderdag wordt gelukkig weer
druk bezocht. Je merkt dan ook dat iedereen echt
weer opgewekt is elkaar te kunnen ontmoeten om
gezellig met elkaar te kunnen kletsen. Ook hebben
we in april weer enkele leuke activiteiten gehad.
Zoals de bijeenkomst over een presentatie veilig
fietsen. Deze presentatie die in samenwerking met
de gemeentewerd gehoudenwas druk bezocht.Ook
werd er toelichting gegeven over veilig fietsen tijdens
het fietsen met eigen fiets op het binnenterrein.
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Agenda Goede Herder

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

Dinsdag: 10.30u - 12.00u Soos: kopje koffie+praatje
14.00u - 16.30u Koersbal (NB. 14/6: 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: -----

Jaarexcursie: Haven Rotterdam (di 21/06)

Vooraankondiging (1) Zomerschool/aspergediner

uw id of paspoortnummer opgeeft. (Dit is een veilgheidseis
voor bezoekers van de terminal). Na het bezoek aan de
terminal gaat het weer richting Rotterdam. Daar neemt de
gids afscheid en wij rijden richting huis. Onderweg is er nog
een stop voor een goed verzorgd 3-gangenmenu. Rond 21.00u
zijn we terug in Gennep. U kunt terugzien op een mooie en
informatieve dag. Prijs van deze dagreis is € 75.=.
In verband met de rondrit over het beveiligde haventerrein
hebbenwe uw id-/paspoortnr./rijbewijsnr. nodig. U dient dit
document op de dag zelf ook bij u te hebben. De reis staat
open voor KBO-leden. De inschrijving loopt tot 20 mei. Niet-
leden zijnwelkomals er nog plaats is. Max. aantal deelnemers
50.

Op dinsdag 21 juni brengen we een bezoek aan de haven van
Rotterdam. De bus vertrekt om 07.45 vanaf de Goede Herder.
Met een tussenstop voor koffie met gebak arriveren we rond
10.30 inRotterdam.Daar komtdegids indebusdieonsdiedag
zal begeleiden. Het is iemand met een uitgebreide kennis van
de haven die er vele jaren heeft gewerkt en er informatief en
met de nodige (Rotterdamse) humor over kan vertellen! We
beginnen in de oude zeehaven, de Waalhaven, nabij het
centrum van de stad. Via een van de zgn. distriparken waar
producten klaargemaakt worden voor de markt, de Botlek, de
Maaslaentkering, Europoort, Maasvlakte I arriveren we bij het
bezoekerscentrum Futureland op Maasvlakte II. Daar ligt een
rondvaartboot te wachten die ons in een uur de voornaamste
activteiten van de jongste havenuitbreiding vanRotterdam laat
zien. We zien zeer nabij de grootste containerschepen die
Rotterdam kan ontvangen. Na de rondvaart heeft u een pauze
waarin u op eigen gelegenheid iets kunt drinken of eten in het
bezoekerscentrum van Futureland. Ook kunt u de
tentoonstelling bezoeken. Daarna rijden we per bus naar de
nieuwste containerterminal van Rotterdam. Daar worden
containers geheel automatisch gelost en geladen. Hopelijk
kunnen we het terrein weer op (tijdens Corona was dat niet
mogelijk). Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u vooraf

Op 2e paasdag hebben we met een grote groep genoten van
een heerlijke paasbrunch in de Goede Herder. En dan als
topper van de maand zijn we met een groep van 54 personen
naar de Keukenhof in Lisse geweest. Deze reis werd
gecombineerd met een rondvaart van 1,5 uur op de nabij
gelegen plassen met een uitgebreide lunch. Na de rondvaart
hebben we van 14.00 uur tot 16.30 uur de Keukenhof bezocht
met 7 miljoen tulpen, krokussen, hyacinten, lelies en andere
bolgewassen.Onderwegnaar huis hebbenwegenoten vaneen
heerlijk diner. Een dag waarover nog lang wordt nagepraat.
Ook voor de maand mei staan weer enkele leuke activiteiten
gepland, zoals eenexcursie naar TeunissenZandenGrint.Ook
brengen we in mei een bezoek aan het klooster met
rondleiding in St. Agatha. En wat natuurlijk ook niet mag
ontbreken is asperges etenbij deOld-Inn. Enwat is het fijn dat
de programmacommissie zonder belemmering activiteiten
kan plannen die ook doorgang kunnen vinden.Ookwordt er dit
jaar weer een Zomerschool georganiseerd in augustus. Ook
hier heeft de programmacommissie de activiteiten al
gepland. Meer hierover volgt in de volgende nieuwsbrieven.
Zoals iedereen merkt de KBO staat zeker niet stil maar is
steeds actief in beweging!

Wandelen 50+ (vrij. 29/04)

Noteer in uw agenda: 29 april 2022: Afferden.
Parkeerplaats Zevenboom, Kapelstraat 38 5851AT Afferden
en dan nog 380m de Kapelstraat volgen het bos in.
Graag vooraf telefonisch Ger Noij.
tel. 0485 - 213404 of 06-15558679
(Voor meerijders geldt een bijdrage van 2,50)
(nb. 27 mei - de volgende -vertrekt uit Bergen)
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Hobbyclub zoekt nieuwe leden

Oproep voor de themamiddag "Wonen" (nov)

In november willen we graag een themamiddag organiseren
over het onderwerp "Wonen".We zijn drukmet de invulling van
de middag bezig. In ieder geval zal de gemeente van de partij
zijn. Mocht u nog ideeeën/wensen hebben mbt de invulling:
stuur dan een mailtje naar redactie@kbogennep.nl of een
briefje in de brievenbus van de Goede Herder mag ook!

pme 05-2022

De hobbyclub is al 25 jaar een vaste activiteit van het GON.Op
dit moment dreigt een tekort te ontstaan aan deelnemers
terwijl het geweldige ontspanning is voor mensen die niet
achter de spreekwoordelijke "geraniums willen zitten"! Bij
het bewerken van hout maken we gebruik van pallethout en
hout dat over is. Hierdoor werkt onze club niet alleen
duurzaammaar is zij ook kostendekkend terwijl er zeer fraaie
productenworden gemaakt. In de overdekte galerij achter de
GoedeHerder kunt u het gehele assortiment bekijken. Ze zijn
overigens ook te koop tegen zeer schappelijke prijzen!Nb.We
staan open voor andere ideeën bv werken met metaal,
keramiek etc.Maar onze grootstewens is op ditmomentmeer
leden! Heeft u interesse? Wilt u een leuke tijdbesteding
hebben? Kom dan op donderdagochtend eens langs. Vanaf
09.00u uur kunt u ons achter de Goede Herder vinden!

Zomerschool (augustus)

In het kader van de "Zomerschool" zijn er inmiddels 3
activiteiten vastgelegd. Op do 4/8 (+evt. vr. 5/8)is er een buffet
bij de Mouter; op woe 10/8 staat er huifkartocht op het
programma in de omgeving. Er is plaats voor 40 personen en
4 rolstoelgebruikers. Op 24/08 komen bierliefhebbers aan hun
trekken tijdens een bezoek aan 'BrabantHop' in Wilbertoord.
Daar komt u alles te weten over de hopteelt, essentieel
onderdeel in de productie van bier. In de nieuwsbrief van juni
krijgt u nadere informatie + een inschrijfmogelijkheid.

Op woensdag 11mei organiseren wij een rondleiding in het
klooster en tuin in St Agatha. Om 13.30u verzamelen bij het
poortgebouw, waar we eerst koffie drinken. Na een inleiding
over de geschiedenis v/h klooster loopt u rond met een gids.
Ook brengt u een bezoek aan het kerkje met de pas
gerestaureerde raam van St Maurits uit de 17 eeuw. Tenslotte
mag u op eigen gelegenheid wandelen in de tuin. Het meest
bekende onderdeel van het kloostercomplex. Waar onder
ander de oudste tulpenboom staat van Nederland. Enmet een
beetje geluk staat hij dan in bloei. Het is mogelijk om per fiets
vanaf de Goede Herder te rijden (vertrek 12.45u) of op eigen
gelegenheid per auto te reizen. Kosten € 4,=, Koffie € 2,=

E(Fiets-)Excursie St.Agathaklooster (woe 11/05)

U kunt ook per mail
contact met ons op-
nemen. Stuur uw mailtje
naar Jan van den Elzen
(Jan.vd.elzen@hotmail.com).
Wellicht zien wij u
binnenkort!

Hobbyclub zoekt nieuwe leden

Aspergediner bij de Old-Inn (di 31/05 of woe 01/06)

Seniorenbios Malden (di 17/05)

Op dinsdag 31/5 en/of woensdag 1/6 organiseren we een
aspergediner bij de Old Inn. Het menu: aspergesoep vooraf
gevolgd door heerlijke asperges + aardappeltjes. Het toetje
bestaat uit Heldro ijs met verse aardbeien. Kosten van dit
smakelijke diner: € 23,50. Er is plaats voor 30 personen.
Gezien de vermoedelijke belangstelling hebben we 2 dagen
gereserveerd: di 31/5 en woe 01/06. U kunt uw keuze
aangeven op het aanmeldstrookje. Om het indelen (voor ons)
makkelijk te maker kunt u die keuze ook aan ons laten, zet in
dat geval een vinkje in het 3e hokje! Begintijd: 17.30u

Voorlichtingsavond over beroerte (wo 11/5)

Dinsdagmiddag 17mei 2022 om 15.45
uur draait de indrukwekkende film The
Father. In deze film zoekt Anne (Olivia
Colman) opnieuweenverzorgster voor
haar dementerende vader Anthony
(Anthony Hopkins), die steeds weer
alle hulp afwijst. Zij wil zeker zijn dat er
goedvoorhemgezorgdwordtwanneer
zij er niet is.

VoorAnthony is nietmeer duidelijkwat echt is enwat zich in zijn
hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en
voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet
meer zo vertrouwd. 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.

5 daagse reis Bitburg 5 t/m 9 september
5-daagse reis KBO naar Bitburg. Maandag 5 t/m vrijdag 9
september. Kosten € 475,00 toeslag 1-persoonskamer €
60,00 (indien nog beschikbaar). Er is nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.Vol is vol.
Inlichtingen / Opgeven bij Marjory van der Spek,
tel. 0485-516614, marjoryvanderspek@outlook.com

mailto:marjoryvanderspek@outlook.com
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Verslag wandeltocht de Diepen (do 24/03)
Donderdag 24 maart konden we eindelijk de wandelexcursie maken die in beginsel
in januari gepland stond. Deze kon echter door de coronamaatregelen toen niet
door gaan. Een geluk bij een ongeluk zeggen ze wel eens, want het was deze dag
een bijzonder prachtige dag. De zon scheen en aan de bomen en struiken kon je al
goed zien dat de lente begonnenwas.We verzamelden bij “de Diepen” in Milsbeek.
Na de koffie zijn we aan onze excursie begonnen. Er waren 15 deelnemers, die
onder 2 gidsen werden verdeeld. We begonnen eerst met het bekijken van het
vliegend hert, de grootste kever in Nederland, die de gids Martien Holthuysen
gevonden had in het bos. In de maanden juni en juli heb je veel kans om deze kever
tegen de schemering te zien aan de rand van het bos.De gidsen wezen ons
vervolgens waar loopgraven waren geweest tijdens de 2e wereldoorlog en waar de
landingen van de parachutisten had plaats gevonden. Al lopende kwamenwe op het
landgoed waar baron Verschuer gewoond had. Er zijn nog restanten van de tuin, de
moestuin en een mammoetboom. We liepen ook langs de ijskelder van de baron.
Al lopende langs de 3 vijvers en door het prachtige bos arriveerdenwe na 2 uurweer
bij “de Diepen” waar we nog een heerlijke pannenkoek hebben gegeten. Het was
een zeer interessante excursie op een zonnige dag.

Woensdag 11 mei organiseert Maasziekenhuis Pantein een voorlichtingsavond over beroerte. Verschillende specialisten van
Pantein vertellen deze avond over wat een beroerte is en hoe je de signalen kunt herkennen. Het voorkomen van een beroerte
is dan ook een belangrijk thema deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van een beroerte en wat kun je zelf
doen om de kans op een beroerte zo klein mogelijk te maken? Bijgevoegd vindt u de poster over deze avond. Alle informatie
en het aanmeldformulier vindt u op onze website: Voorlichtingsavond Alles over beroerte (maasziekenhuispantein.nl)

Voorlichtingsbijeenkomst over een beroerte Maasziekenhuis (woe 11/05)
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Kienen (di 21/03)

Onder leiding van het ervaren duo Ab en Ger werd er op 12
april weer een kienmiddag gehouden. Ervaren wel, maar nog
niet met de digitale kienapparatuur die voor het eerst in onze
soos werd ingezet, wat een valse start tot gevolg had.

Van de ongeveer 40 deelnemers waren wel 2 mannen
aanwezig! De oproep voor meer mannen is daarom nog niet
echt een succes te noemen. Toch werd het een gezellige
middag waarbij voor leuke prijzen was gezorgd. Met name de
lokalemiddenstand kan zich verheugen opmeer klandizie. Er
waren echter ook minder positieve geluiden. Een wat
onwennige starterwas behoorlijk gefrustreerd omdat toen hij
de kaart bijna vol had, uit de zaal van verschillende kanten
ineens klonk: ‘Kien!’. Gevolg was dat hij weer vooraan kon
beginnen met het dichtleggen van de kaarten. En met hem
vele anderen. Dank gaat uit naar de organisatoren van dit
evenement. Onder het genot van een drankje en paaseieren
werd deze middag voor allen een succes. Zonder vrijwilligers
lukt het niet. De volgende keer hopen wij met foto’s.

Die volgende keer is Di 14/06 om 14.00u
in de Goede Herder. De zaal gaat open om
13.30u. Pss.heren.....jullie worden hierbij
nogmaals van harte uitgenodigd!

Fietsen: doortrappen (vr 01/04)
Op vrijdag 1 april organiseerdeGennep Doet Mee en de KBO
Doortrappen in Gennep-West. Met het programma wordt
beoogd mensen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Een
groep van 18 enthousiaste deelnemers werd deze dag door
fietsdocent Daan Steenman van Fietsloket Nijmegen
meegenomen in het verhaal van Doortrappen. De deelnemers
van Doortrappen kregen naast adviezen over situaties in de
omgeving ook persoonlijke tips. Zo werd beoordeeld of de fiets
past bij de eigenaar, welke startsnelheid gehanteerd kan
worden en welke hulpmiddelen helpen bij het veiliger fietsen.
Veel senioren maakten gebruik van de mogelijkheid deel te
nemen aan de bijeenkomsten. Zo werd Doortrappen eerder in
Ottersum ook uitstekend bezocht. “Doortappen krijgt vervolg”,
zegt Maloe Janssen van Gennep doet Mee, “In juni gaan we
naar Ven-Zelderheide

https://www.maasziekenhuispantein.nl/agenda/voorlichtingsavond-alles-over-beroerte/
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Paasbrunch (ma 18/04) Keukenhofreis (di 19/04)
Op tweede paasdag hebbenwemet 50 personenweer kunnen
genieten van een heerlijke paasbrunch die gehouden werd in
de Goede herder. Na een welkomstwoord van de voorzitter
en een bakje koffie of thee werd de soep uitgeserveerd door
de vaste bediening. Daarna kon per tafel gekozenworden uit
verschillende soorten brood met diverse beleg,
champignonroomsaus, vlees, diverse vruchten en natuurlijk
het vertrouwde paasei. Aan het einde van de brunch ging de
voorzittermet een volle bakmet chocolade Paaseieren langs
de tafels. Rondhalf 4 ging iedereenheel tevredenenmet een
volle maag weer huiswaarts Fijn, dat we weer een brunch
konden organiseren. Op naar de volgende!

Met 54 deelnemers redenwe richting Lisse waarbij we diverse
files moesten omzeilen. Na een tussenstop voor koffie en
gebak, bereikten we rond 11.45u de boot in Lisse voor een
ruim 1,5 uur durende rondvaart door het prachtige
polderlandschap. Daarna ging het richting Keukenhof. Het
park lag er schitterend bij en werd druk door toeristen
bezocht. We genoten van de vele prachtige tulpensoorten, de
hyacintenendekasmet vele orchideeeën.Om16.45uginghet
richting huis. Onderweg nog een 3-gangenmenu en kort na
21.00u draaide de bus,na een zonnige dag, met 54 tevreden
deelnemers het Europaplein op!
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Aanmeldformulier St-Agatha-excursie, woe 11 mei 13.30u
Naam ………………………………………, adres................…………………………...... tel.:
………………..............
Kosten € 4.00 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. St-
Agatha-excursie . Dit strookje svp uiterlijk 5 mei inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H.

Aanmeldformulier Aspergediner, di 31/05 of woe 01/06 17.30u

Naam ………………………………………, adres................…………………………...... tel.:………………..............
Kosten € 23,50 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v.
Aspergediner . Dit strookje svp uiterlijk 15 mei inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H
Voorkeurdatum: di 31/05 woe 01/06 ik heb geen voorkeursdatum
Mailen kan ook: coordinatorkbo@gmail.com

Aanmeldformulier Havenreis Rotterdam, di 21juni (07.45-21.00u)
Naam ……………………………… adres................…………………………..............tel.......………………..............

e-mailadres: ................................................................. ID/Paspoortnr/Rijbewijsnr:...........................................
evt. 2e persoon:

Naam: ................................................ Adres:.......................................................... tel..........................................

e-mailadres: ................................................... ID/Paspoortnr/Rijbewijsnr:...........................................

Kosten € 75.00 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v.
Rotterdamreis . De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. (Dit strookje svp uiterlijk 15 mei inleveren
bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H.) Mailen kan ook: coordinatorkbo@gmail.com

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? Of wilt u scholing in het bedienen van uw pc/laptop
of telefoon: U bent van harte welkom.

Als u 's-maandags wilt komen, stuur dan uiterlijk op zaterdag
daarvoor eenmailtje naar tonpelser@gmail.com, cooördinator
van de computerclub. Het is handig als u in uwmailtje vermeldt
wat u wilt bespreken. Een van onze specialisten kan zich dan
alvast voorbereiden! Kosten bedragen €5.= per middag. Een
kopje koffie is in de prijs ingbegrepen!

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 om200mof om5 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)

De wensbus, ook voor u!KBO-computer club: elke ma 13.30-16.30 G.H.


