
website: www.kbogennep.nl 1

KBO nieuwsbrief nr. 2022-06

Juni 2022 redactie@kbogennep.nl

Inhoud

Komende activiteiten
Brandmelders 1

van het bestuur 1

Wandelen 50+ 2
Jaarreis haven Rotteram 2

Seniorenbios 3

Het volgende KBO/ PCOB magazine verschijnt op di. 28 juni 2022. De kopij voor nieuwsbrief nr. 7/8 moet uiterlijk op
vrijdag18 juni in ons bezit zijn.Ukunt deze sturen naar redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brievenbus vandeGoede
Herder. KBO-Gennep of bij mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591XV Gennep (tel.0485-513855)

Zomerschool 3

Wandelen Avond4daagse 2

Van het Bestuur

Rikker's gevraagd 2

Het verheugt ons te kunnenmelden dat de
vaste en geplande activiteiten weer druk
bezocht worden na bijna twee jaar heel
beperkt dit te hebben kunnen doen. Op
een zonnige dag hebben we 11 mei een
rondleiding gehad in het klooster en tuin
van St. Agatha , wat bijzonder interessant
was. Een excursie op zaterdag 21 mei aan
Teunissen zand en grint was een groot
succes. Ook het thema uit eten wordt
weer druk bezocht. Op 31 mei en 1 juni
gaan we in twee groepen van ruim 30
personen asperges eten bij de Old-Inn.
Ook voor de jaarexcursie op 21 juni naar
de Maasvlakte in Rotterdam is veel animo.
De programmacommissie verdient
complimenten omdat er bij elke uitgave
van de nieuwsbrief nieuwe activiteiten
gemeld kunnen worden. Het bestuur is
verheugd dat de samenwerking met de
Zonnebloem, Gennep West en Zuid steeds
meer gestalte gaat krijgen. De
Zonnebloem heeft hun gasten met
vrijwilligers uitgenodigd om onze
kienmiddag op 14 juni te bezoeken.Met de
wijkondersteuners van Gennep West en
Zuid is de afspraak gemaakt dat nieuwe
bewoners in hun wijk een informatiepakket

krijgen over de KBO. Wij hopen op deze wijze dat
het ledenbestand zal toenemen. Ook met de
gemeente staat met de 5 afdelingen gezamenlijk
een overleg gepland op 22 juni. De afspraak met de
gemeente is dat we de vragen die we aan de
gemeente willen stellen voor 1 juni moeten
insturen, zodat ze zich daar op kunnen
voorbereiden. Bij deze doen we dan ook een oproep
aan een ieder die vragen heeft voor de gemeente dit
voor 1 juni te melden bij het secretariaat van de
KBO. Na het overlegmet de gemeente volgt dan een
terugkoppeling. Het bestuur probeert op dezewijze
iedereen op de hoogte te houden over wat er zich
allemaal afspeelt bij de KBO. Maar een ding is zeker
we staan niet stil maar blijven actief in beweging.

ReminderReminder: rookmelders per 1/7 verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht inNederlandomeen
rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je
huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute
doorheen loopt. Ook als je in een huurhuis woont. In
het bouwbesluit van 2003 is het verplicht om in
nieuwbouw woningen rookmelders te plaatsen
tijdens de bouw.Woningcorporaties zijn verplicht om
in woningen rookmelders te plaatsen op iedere
verdieping. (zie het volledige artikel uit de
nieuwsbrief van mei of kijk op de KBOwebsite
(nieuwsbrief mei).
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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
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)

Wandelen 50+ (vrij. 27/05)

Noteer in uw agenda: 27 mei 2022: Aijen (Bergen)
Parkeerplaats bij Truckstop Arizona, Aijerdijk 1,5854 AJ PL
Bergen. Graag vooraf telefonisch Ger Noij.
tel. 0485 - 213404 of 06-15558679
(Voor meerijders geldt een bijdrage van 2,50)
(nb. 24 juni - de volgende -vertrekt uit Oeffelt)

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de excursie
naar de Rotterdamse haven op dinsdag 21 juni. Deze
compleet verzorgde reis kost € 75.-. Meer informatie in de
nieuwsbrief van mei of online hier:
https://kbogennep.nl/?page_id=28.

Wij zijn er weer en gaan de avondwandelingen weer orga-
niseren. Afgelopen jaren is er steeds meer nadruk gelegd
op meer bewegen. Hoe fijn zou het zijn om het met meer-
dere wandelaars dit te gaan doen. En die mogelijkheid
willen wij jullie bieden. Door mooie routes te maken door
de gehele gemeente Gennep, en vooral op plaatsen waar u
mogelijk nog nooit bent geweest.
Wij als comité doen er alles aan
om er weer een mooie week van
te maken. Noteer vast de datums
wij zorgen dat de organisatie weer
tip top in orde is. De startplaats:
De Goede Herder in Gennep.
Inl: C. Kersten. Tel:06- 559 25 833
Mail: chpm.kersten@gmail.com

Rikken op de donderdagmiddagsoos:donderdag

Op de donderdagmiddag-
soos werd altijd het
kaartspel rikken gespeeld.
Elke week was een heel
enthousiast clubje op de
soos hiervoor aanwezig. Om

diverse reden zijn een aantal van deze personen afgevallen.
Om te kunnen rikken moet je met 4 personen zijn. Bij deze
doen wij dan een oproep om personen die graag rikken zich
aan te melden zodat er een nieuw clubje samengesteld kan
worden. Deze rikmiddag die plaats vindtmet een natje en een
droogje is van 14.00 uur tot 17.00 uur en altijd erg gezellig.
Wie interesse heeft om het clubjeweer voltallig temaken kan
een briefje "Rikken" met naam, telefoonnummer in de
brievenbus doen van de Goede Herder of een e-mail sturen
naar coordinatorkbo@gmail.com

Nog meer wandelen! 14-17/06 Avond4daagse 18+

Kienen in de Goede Herder Di. 14/06

Op di 14/06 is er vanaf 14.00u
weer kienen in de Goede Herder
Naast KBO-leden zijn ook alle leden

van de Zonnebloem van harte welkom De zaal gaat open
om 13.30u. Pss.heren.....jullie worden hierbij nogmaals
van harte uitgenodigd!

SeniorenBios: Hors Normes di 14/6

HORS NORMES– DI 14 JUNI 15:45
Drama Al meer dan twintig jaar runt
Bruno een opvang voor autistische
kinderen die nergens anders terecht
kunnen. Wanneer ouders en zorg-
instellingen het echt niet meer weten,
geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede
vriend Malek leidt met zijn organisatie
jongeren uit moeilijke buurten op tot
begeleiders van deze kinderen.

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.

mailto:chpm.kersten@gmail.com
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pme 06-2022

Zomerschool (augustus)

In het kader van de "Zomerschool" zijn er inmiddels vier acti-
viteiten vastgelegd.
Op do 4/08 (+ evt. vr. 5/08)is er een buffet bij de Mouter
bestaande uit: soep, kipsate met stokbrood, rauwkost en
frietjes en ter afsluitng nog een toetje. Kosten: € 22,50.
Op woe 10/8 staat er een huifkartocht op het programma in
de omgeving. Er is plaats voor 40 personen en 4 rolstoelge-
bruikers. Vooraf is er een lunch in de Goede Herder.
Op woe 17/08 start er een fietsexcursie gepland naar het
sluis- en stuwcomplex in Sambeek. En tot slot:
op za 27/08 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. Inschrijven kan via de nieuwsbrief nr. 7
van juli/augustus.

OOGG : door samenwerken meer mogelijkheden
OOGG ?? Deze afkorting zegt u waarschijnlijk
niets maar het staat voor: "Ouderen Overleg
Gemeente Gennep". Het is een
samenwerkingsverband tussen de KBO van
Gennep - Heijen - Milsbeek - Ottersum en de
oudervereniging van Ven-Zelderheide. Van

oudsher zijn de inwoners van de verschillende kernen die tot
de gemeente Gennep behoren gewend om zaken zelf te
regelen. Dat is goed en moet ook vooral zo blijven.
Schaalvergroting is in lang niet alle gevallen een voordeel
voor de inwoners. Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook genoeg
situaties waarin de belangen van de verschillende ouderen
verenigingen parallel lopen. In zulke gevallen kan
gezamenlijk optreden juist een voordeel opleveren. Het
OOGG is dan ook opgericht om in juist die situaties de
krachten te bundelen. Denk in dit verband maar eens aan
zaken als huisvesting, zorg- en subsidieverlening. Ook op het
gebied van activiteiten voor ouderen is het zinvol om samen
te werken. Kortgeleden hebben de activiteitencommissies
van de verschillende kernen overleg gehad. Doel is om meer
te gaan samenwerken. Dat gebeurt om verschillende
redenen. Soms organiseert een collega verenging een
activiteit die ook interessant is voor leden van naburige
verenigingen denk aan bijv. een lezing of presentatie. Het kan
echter ook zijn dat een bepaalde activiteit een minimum
aantal deelnemers vereist dat voor één vereniging moeilijk
haalbaar is. Door samen te werken wordt het wellicht wel
mogelijk. In dat verband kunt u denken aan excursies en
reizen. Kortgeleden kon u in deze nieuwsbrief een bericht
lezen over de door KBO-Milsbeek georganiseerde reis naar
Bitburg. Een aantal Gennepse KBO-leden heeft zich daarvoor
ingeschreven.

Ook in deze nieuwsbriefmakenwe reclame voor een activiteit
van KBO-Milsbeek. Doel van de samenwerking is dat we elkaar
niet gaan beconcurrerenmaar dat we elkaar versterken zodat
u kunt kiezen uit een groter aanbod! Het initiatief is nog pril
maar de deelnemende activiteitcommissies zijn positief
gestemd. Begin september komen de commissies weer bij
elkaar om de programma’s van elke KBO vereniging voor de
tweede helft van 2022 naast elkaar te leggen. We kijken dan
naar de momenten waarop we iets voor elkaar kunnen
betekenen!

Koken met kinderen: vrijwilligers gezocht!

Sinds dit jaar is het Smaakcentrum geopend in het
Ontmoetingscentrum en de keuken van Norbertushof. Het
Smaakcentrum is bedoeld voor kinderen uit de hoogste
groepen van het basisonderwijs. Zij bezoeken het
Smaakcentrum tijdens schooltijd (’s ochtends) en gaan zelf
aan de slag in de keuken. Ook krijgen ze theorieles over
gezondeten en ze sluiten deochtend afmet een gezamenlijke
en zelfbereide maaltijd. Voor Smaakcentrum Gennep zoekt
de stichting nog vrijwilligers. Het gaat hierbij vooral om
mensen die willen assisteren in de keuken op
maandagochtend of donderdagochtend. Ook zoekt het
Smaakcentrum nog een locatie coördinator die (soms) de
boodschappen doet en alles in goede banen leidt. Meer
weten? Kijk op www.smaakcentrum.nl Interesse? Laat het
weten aan Esther Horsten, via esther@smaakcentrum.nl of
telefoon 06 51493512 (zie ook Maas & Niersbode van 17 mei
jongstleden)

Bij aankomst hebben we eerst de tuin
bezocht, daarna werden we door een
boeiend vertellende gids (vrijwilliger)
rondgeleid in het klooster en de kapel
Met als hoogtepunten:
- de tuin met een verhaal over het
ontstaan en het gebruik van de tuin.

- verhalen over diverse periodes van
gebruik en bewoning door de kruisheren
- documentatiecentrum met boeken,

kaarten en religieuze attributen

- Erfgoedcentrum Nederlandse klooster

kloosterleven met kasboeken, foto's, films, kronieken etc.

- bezoek kapel met Mauritsraam en luisterend naar repetitie

van een koor
Interesse en excursie gemist?
Elke vrijdag is om 14:00 uur een inlooprondleiding zonder
reservering.

Dit is zeer de moeite waard!

Verslag excursie klooster/tuin St-Agatha (11/5)

http://www.smaakcentrum.nl/
mailto:esther@smaakcentrum.nl
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Kalboerhof Gennep

Vanaf 2018 is een vijftal oudere enthousiaste inwoners
van Gennep bezig op een woonhof te realiseren aan de
Kalboerstraat.

Nu zijn we, zonder landelijke vereniging Knarrenhof,
verder gegaan met wooncorporatie Destion, om
ongeveer 20 levensloopbestendige en duurzame
woningen te gaan realiseren. Een woonhof met een
gezamenlijke Kalboerkamer en een hoftuin, voor de
Gennepse senior vanaf 50 jaar die zich aangesproken
voelt bij Naoberschap (burenhulp).

Op4mei jl. is de koopovereenkomst tussende gemeente
Gennep en wooncorporatie Destion getekend. Eind mei
brengt het college van burgermeester en wethouders
het ontwerpbestemmingsplan in procedure. De
verwachting is dat dit in de tweede helft van 2022 kan
worden afgerond en de gemeente de vereiste
omgevingsvergunning kan afgeven.

Ondertussen benadert de initiatiefgroep de personen
die zich in de afgelopen jaren hebben aangemeld. Het is
de bedoeling om op korte termijn in een CPO (collectief
particulier opdrachtgeverschap), samen met het
bouwteam Destion aannemer en de architect, met de
geïnteresseerden keuzes te maken voor wat betreft het
beeldkwaliteitsplan en de persoonlijke indeling van de
woningen. De eventueel niet particulier verkochte
woningen zullen door Destion worden verhuurd.

Nol van Est, voorzitter van de initiatiefgroep

KBO-Milsbeek: Busreis Vilsteren 16 juni

Vertrek 8.45u bij het Trefpunt in Milsbeek richting
Dalfsen waar we aan boord gaan voor een prachtige
tocht door het Vechtdal. Tijdens deze boottocht zienwe
o.a. de monumentale sluis van Vilsteren. Aan boord
koffie met vlaai. Nadat we zijn ontscheept gaan we aan
tafel voor een goed verzorgde koffietafel. Rond 14.00
uur een mooie videopresentatie om een indruk te geven
van de landgoederen van Vilsteren. Daarna gaanwemet
een gids een mooie rondrit maken en brengen we nog
een bezoek aan de kerk. Om 16.00 uur gaan we aan de
terugreis beginnen en staat er in Milsbeek een lekker
diner te wachten. Dit alles voor de prijs van € 75,00
Opgeven voor 5 juni. Vol is Vol. Marjory van der Spek
Tel: 0485-516614 of 06-44778268

marjoryvanderspek@outlook.com

Leuk om met de kleinkinderen te ondernemen!

Tijdens de Landelijke Archeologiedagen is het leuk om
op zaterdag 18 en zondag 19 juni naar Museum Het
Petershuis in Gennep te komen. Vooral voor jongeren is
er een actief programma, waarin je in de praktijk
meemaakt hoe een echte archeoloog te werk gaat. In de
museumtuin is een zandbak. Net zo als bij echte
opgravingen in een archeologisch veld wordt die bak
verdeeld in secties. In iedere sectie liggen de scherven
van een bord. Als je alle scherven hebt opgegraven en
geborsteld, ga je ze wassen en drogen. Daarna loop je
met al die puzzelstukjes naar de kelder van het oude
stadhuis. Daar is de werkplaats van de Gennepse
archeoloog. Op die plekword je verteld hoe de scherven
weer aan elkaar kunnenworden gelijmd. En zodra het je
is gelukt om er weer een compleet bord van temaken ga
je er mee naar de Kenniskeuken. Die is onder de
bibliotheek. De Stichting Erfgoed Gennep maakt dan
een scan van jouw bord; die plaatsen ze op hunwebsite,
met jouw naam erbij. Maar natuurlijk ook met alle
gegevens die je ondertussen – net als een echte
archeoloog – over het bord hebt verzameld, zoals: waar
je het hebt gevonden, hoeveel scherven het waren, wat
de kleur was, of er versieringen op zaten, waar je het
hebt gerestaureerd. Van die dingen! Want als
archeoloog werk je natuurlijk heel zorgvuldig! En wie
weet? Misschien komt jouw bord wel een tijdje in een
vitrine van het museum te staan!
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/kom-schatgraven-in-gennep/
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Uitnodiging
voor de ledenvergadering van de KBO “St. Norbertus” op vrijdag 24 juni 2022 in de Goede Herder
aanvang 14.00 uur.

Agenda.

1. Opening door de voorzitter Gerard van Thiel.

2 . Goedkeuring notulen van de vergadering 28 september 2021

De notulen van 28 september 2021 liggen ter inzage in de Goede Herder en zijn te lezen op

de website www.kbogennep.nl.

3. Mededelingen.

4. Behandeling van het jaarverslag 2021.

Jaarverslag ligt ter inzage in de Goede Herder en is te lezen op de website.

5. Behandeling van het financieel verslag 2021.

Financieel verslag ligt ter inzage in de Goede Herder.

6. Verslag van de kascontrolecommissie.

Nieuw te benoemen lid van de kascommissie.

7. Bestuurssamenstelling.

Het bestuur doet de voordracht om Willemien Janssen te benoemen als nieuw bestuurslid.

Leden kunnen ook een kandidaat voordragen, mits deze voordracht zeven dagen voor de vergadering

en ondertekend door minstens tien leden van onze afdeling bij het secretariaat is ingediend.

8. Rondvraag

http://www.kbogennep.nl

