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Aanvragen eenmalige energietoeslag
Het is zover. Gennepse minima kunnen de
eenmalige energietoeslag aanvragen. Inwoners die

een uitkering van de
gemeente ontvangen
of inwoners die een
traject binnen de
schuldhulpverlening
lopen, krijgen de

energietoeslag automatisch. Voor andere inwoners
met een laag inkomen is het vanaf nu mogelijk om
de toeslag zelf aan te vragen. Dit kan online tot 31
oktober 2022. Aanvragen kan via de volgende link:
www.gennep.nl/eenmalige-energie-toeslag. Op
deze pagina staat ook aanvullende informatie.
Wanneer je 21 jaar of ouder bent, woont in de
gemeente Gennep en een inkomen hebt tot 120%
van de bijstandsnorm, kom je in aanmerking voor de
eenmalige energietoeslag. Dit is een bedrag van €
800,- netto. Het is natuurlijk mooi wanneer zoveel
mogelijk minima kunnen profiteren van deze
toeslag.
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De vakanties staan voor de deur. Voor de
KBO betekent dit: tijd voor de
"Zomerschool". Ook dit jaar organiseren
we weer verschillende activiteiten in de
maand augustus. Meer daarover verderop
in deze nieuwsbrief. De kunstclub onder
leiding van Birgit Holtermans is na twee
jaar weer bij elkaar geweest. Op 2 juni
hebben ze op een mooie zonnige dag het
Kröller Müller museum bezocht. Met 47
deelnemers bezochten we op 21 juni de
Rotterdamse haven. Een fantastische dag!
Meer daarover in de de volgende
nieuwsbrief. Op 24 juni hielden we de
ledenvergadering. Willemien Janssen is
op deze vergadering toegetreden tot het
bestuur. Therese Hoen heeft aangeboden
om voorlopig het secreta-riaatswerk op
zich te nemen, waarvoor wij haar zeer
erkentelijk zijn. Wij wensen Willemien en
Therese heel veel succes. De samen-
werking met de Zonnebloem krijgt steeds
meer invulling. Op 14 juni hebben een
aantal gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem deelgenomen aan een
gezellige kienmiddag. KBO en de
Zonnebloem streven ernaar meer
activiteiten te combineren. Leden van
beide verenigingen kunnen daarvan
profiteren. Op 22 juni hebben wij met de
5 afdelingen in de gemeente Gennep een
overleg gehad met de gemeente.

Daarwas denieuwewethouder, Dhr. FrankPubben,
bij aanwezig.Ter voorbereiding op deze
vergadering hebben de 5 afdelingen 13 vragen
ingediend. Deze vragen zijn in dit overleg uitvoerig
behandeld. In de volgende nieuwbrief komen we
daarop terug. Het bestuur wenst iedereen die er in
de vakantiemaanden op uit trekt veel plezier en
“zonnige ”dagen toe en blijf vooral gezond!

Informatiepunt bieb 6
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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: vervalt tot sept.
19.00u - 21.30u Koersbal

Woensdag: 09.30u - 10.30u Zingen: vervalt tot sept.

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: vervalt tot sept.

Vrijdag: -----

Wandelen 50+ (vrij. 29/07)

Noteer in uw agenda: 29 juli 2022: Wellerlooi,parkeren bij
camping D'n Dikkenberg Paaldijk 2 Wellerlooi. (Vanaf de
minicamping de Paaldijk +/- 500m richting bosrand).
Graag vooraf telefonisch Ger Noij.
tel. 0485 - 213404 of 06-15558679 \
(Voor meerijders geldt een bijdrage van 2,50)

Zomerschool 2022: 4 activiteiten
Na een door corona afgedwongen pauze van 2 jaar kunt u nu
weer inschrijven op een of meer van de actviteiten die in het
kader van de "zomerschool" worden georganiseerd.
Op do. 4/08 (+ evt. vr. 5/08) organiseren we een buffet. Vanaf
17.30ubent uwelkomvoor eenbuffet bij café "deMouter". Dat
bestaat uit soep, kiptsaté met stokbrood, rauwkost en frietjes.
Ter afsluiting is er nog een toetje. Kosten€ 22,50.Opgaven via
het strookje op pag. 4 van deze nieuwsbrief. Zowel op 4/08 en
evt. 5/08 kunnen 30 mensen intekenen.

Mocht er een tweede rit komen dan zijn die deelnemers vanaf
14.00u welkom in de Goede Herder voor koffie/thee met iets
erbij. Kosten? 0,00 Het wordt u aangeboden door de KBO!
Over de huifkar: Er zijn 40 veilige zitplaats-en, 2 bankjes aan
elke tafel. De opstelling is zoals in een trein. Er is een klep aan
de achterzijde met een lift-installatie, zodat ook (4)
rolstoelen aan boord kunnen. Inschrijven: via het strookje op
pag. 4.

Opwo10/08 is er eenhuiftochtkar in de omgeving.Om12.00u
bent uwelkomvoor een lunch in deGoede herder . Om13.30u
staat de huifkar van Mat Loonen klaar. U kunt gaan genieten
van een tocht in de omgeving. Er kunnen max. 40 personen
mee. Zijn er veel meer aanmeldingen dan rijdt Matt om
15.00u nog een keer.

Op wo 17/08 staat een (fiets-)excursie gepland naar het
sluis- en stuwcomplex in Sambeek. Deze sluis werd in het
kader van de kanalisatiewerken in de periode 1920 -1930
aangelegd. Door het rechttrekken van de bochten werd deze
regenrivier beter bevaarbaar voor vrachtschepen. Na 1958
zijn er, naast de bestaande sluizen, extra sluizen aangelegd
om het groeiende aantal schepen sneller te kunnen schutten.
Het schutten van de boten levert een interessant schouwspel
op dat men het beste kan bekijken van de Sambeekse kant en
daar fietsen of rijden we ook naar toe! De excursie start daar
om 14.00u . Vertrek met fiets 13.00u van de Goede Herder.
Kosten € 3.= Inschrijven: verderop in deze nieuwsbrief. De
excursie duurt een uur. (max. 2 x 15 personen)

Op za 27/08 komen bierliefhebbers aan hun trekken tijdens
een bezoek aan 'BrabantHop' inWilbertoord. Daar komt u alles
te weten over de hopteelt, essentieel onderdeel in de
productie van bier. Tijdens de hoptour wordt in geuren,
kleuren en smaken uitgelegd hoe men hiermee begonnen is,
hoe het allemaal werkt, waarom er zo weinig hoptelers in
Nederland zijn en lopen we met een Brabants Hoppenbiertje
in de hand tussen de 6,5mhoge hopranken door. De tour duurt
1,5 uur. Uiteraard kunt u na afloop een bierpakket of
hoppakket kopen om thuis na te genieten. Kosten: € 7,50 p.p.
(€ 2,50 meerijdt vergoeding). Max. 30 personen. Inschrijven:
op pag. 4 van deze nieuwsbrief. Het begint om 14.00u
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pme 07/08-2022

Op zaterdag 21 mei togen ruim 30 leden van de KBO naar de
Leembaan in Ottersum. Op die locatie wint het bedrijf al vele
jaren zand en grind dat daar ooit door de Rijn is afgezet. Het
zand wordt door baggeren maar vooral zandzuigen aan de
oppervlakte gebracht. Op het terrein aan de Leembaanwordt
het in de nabijheid opgezogen zand/grind op verschillende
(natuurlijke) manieren gesorteerd. Hoewel voor de meeste
leken al het zand één pot nat is, is dat geenszins het geval.
Afhankelijk van de toepassing (beton, metselzand,
ophoogzand etc.) mengen de medewerkers van Teunessen de
gewenste samenstelling.

Het meeste zand wordt via grote vrachtwagens naar de haven
van Heijen getransporteerd. Een beetje binnenvaartschip
transporteert zo'n 1000 ton zand (= een kleine 700 m3 bij
droog zand). Veel zand wordt in de regio gebruikt omdat het
nu eenmaal kostbaar is over ver te transporteren. Naast het
winnen van grondstoffen is gebiedsontwikkeling van de
plekken waar zand en grind worden gewonnen een steeds
belangrijker thema geworden. Voormalige zand en grind
putten worden herontwikkeld in natuur- of recreatie-

gebieden of buffer-
gebieden voor het
bergen van water.
De deelnemers konden
na een centrale presen-
tatie door Gerda
Franken kiezen voor een
rondleiding met Jan
Hopman langs de

installaties of een wandeling met Fons Mandigers,
gebiedsmanager van Natuurmonumenten. We zagen
imposante - maar gelukkig stilstaande- transportbanden,
steenbrekers en sorteermachines maar ook een wand met
vele nesten van oeverzwaluwen. Het was een interessante
middag

Excursie for Farmers Heijen woe 21/09
Excursie naar " For Farmers" in Heijen. ForFarmers,
hoofdkantoor in Lochem, is een internationale onderneming
die complete en vernieuwende voer-oplossingen biedt voor de
(biologische) veehouderij. Met een afzet van circa 10 miljoen
ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in
Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland,
België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft
circa 2.500medewerkers. Deomzet bedroeg in 2021 circa€2,7
miljard. For Farmers richt zich op de continuïteit van het
boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de
agrarische sector. Maatwerk zorgt voor een beter rendement,
een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Tijdens
het bezoek aan ForFarmers krijgt u na een introductiefilm een
rondgang door het bedrijf waarbij u in de praktijk kunt zien op
welke manier For Farmers de eerder genoemde doelen voor
haar klanten wil bereiken. Hoe wordt uit verschillende
onderdelen hoogwaardig en duurzaam voedsel samengesteld.
De excursie begint om 14.00u bij de ingang van het bedrijf aan
de Hoofdstraat (verlengde van de Heijenseweg). Er zijn geen
kosten aan deze excursie verbonden. Er is plaats voor 20
geiïnteresseerden.

Verslag excursie Teunessen zand en grind

Op 24 augustus vindt na afsluiting van de zomeractiviteiten
weer onze traditionele BBQ plaats op de binnenplaats van de
Goede Herder. De middag zal opgeluisterd worden door ons
zeer vertrouwde muzikant Jan Hoesen. Hij gaat er zeker voor
zorgen dat we er een gezellige middag hebben, met hopelijk
goedweer zodatwe niet naar binnen hoeven uit tewijken! De
middag begint aan om 16.00 uur. Bij aanvang wordt gratis
koffie en thee geserveerd, en krijgt ieder een
consumptiemunt. De kosten voor deze middag bedragen € 20
per persoon.

Hopelijk kunnen we na twee jaar weer rekenen op een grote
opkomst zoals we elk jaar gehad hebben. Inschrijven via het
strookje op pag. 4 van deze nieuwsbrief

Jaarlijkse BBQ wo 24/08
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Buffet bij de Mouter do. 4/8 of vr. 5/08 aanvang 17.30u
Aanmeldformulier buffet bij café" de Mouter", do 04/08 en evt. 05/08 aanvang: 17.30u

Naam 1: ..........................................., adres..........................................tel : .........................

Naam 2: ................................................. adres: .............................................tel.: ............................

Kosten € 22,50 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. de Mouter.
Dit strookje svp uiterlijk 1 juli inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H
Voorkeurdatum (vink aan) do 4/08 of vr 05/08 ik heb geen voorkeursdatum
(niet - KBO leden welkom, KBO leden hebben wel voorrang!) Zowel op 4 als 5 augustus kunnen max .30 mensen
worden geplaatst. Aanmelden voor 20 juli.

Huifkartocht + lunch wo. 10/08 12.00u (max. 40 personen)

Excursie stuw-/sluizencomplex Sambeek wo. 17/8 (max. 30 personen)

Aanmeldformulier huifkartocht door omgeving Gennep op woensdag 10 augustus

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

Deze tocht en lunch wordt aangeboden door de KBO-Gennep . Dit strookje svp uiterlijk 15 juli inleveren bij
Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H Er kunnen max. 40 personen + 4 rolstoelers inschrijven.
Het begint om 12.00u met een eenvoudige lunch in de Goede Herder. De tocht begint om 13.30u begint en
eindigt om 15.00u. Aanmelden voor 20 juli. (Bij overintekening is 2e tocht mogelijk, wij delen u in)

Aanmeldformulier excursie stuw-/sluizencomplex Sambeek woensdag 17 augustus

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

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

Kosten € 5.= p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Sambeek -
10/08. Dit strookje svp uiterlijk 15 juli inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H
(niet - KBO leden welkom, KBO leden hebben wel voorrang!) Er kunnen max .2 x 15 mensen inschrijven.
De excursie start om 14.00 op de dijk bij de sluis. Om 13.00u vertrekken fietsers vanaf de Goede Herder.
Excursie BrabanthopWilbertoord za. 27/08 aanvang 14.00u (max. 30 personen)

Aanmeldformulier excursie bij For Farmers Heijen. (ingang Hoofdstraat, Heijen) 14.00u - 15.30u

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

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

Kosten: geen. Dit strookje svp uiterlijk 20 juli inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H

Excursie "For Farmers" wo. 21/09 aanvang 14.00u (max. 20 personen)

Aanmeldformulier excursie Brabanthop zaterdag 27 augustus in Wilbertoord. Tijd: 14.00u - 15.30u

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

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

Kosten € 7,50 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Brabanthop-
27/08. Dit strookje svp uiterlijk 20 juli inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H
(niet - KBO leden welkom, KBO lden hebben wel voorrang!) (max. 30 personen)

Jaarlijkse BBQ wo. 24/0 14.00u locatie: Goede Herder

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

Naam: ................................................, adres: .................................................. tel.: .......................
Kosten €20,00 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. BBQ 24/8.
Dit strookje svp uiterlijk 10 aug. inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. Goede Herder.
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Ik ben Luca Jilesen, 19 jaar oud uit Beugen en studeer
Sportkunde op de HAN in Nijmegen en zit momenteel in mijn
derde leerjaar. Ik loop stage bij de organisatie Zwemkanjers in
Gennep. De organisatie Zwemkanjers bieden verschillende
activiteiten aan in het water waaronder ook Hydrotherapie
(bewegen inwarmwater) enAquavitaal, dit is erg geschikt voor
ouderen en mensen met een vorm van reuma. Ons zwembad
bevindt zich op de begaande vloer van zorgcentrum
Norbertushof aan de Kleermakersgroes in Gennep. Een
kleinschalig privé zwembadmet de afmetingen van 12,5 meter
bij 1.40 diepte met een zeer aangename watertemperatuur
van 31 graden Celsius. Tijdens mijn stage moet ik onderzoek
gaan doen naar ouderen en/of mensen met een vorm van
reuma. Ik ben dan ook bezigmet de onderzoeksvraag; ‘Is er een
verschil tussen demanier vanwerving bijmensenmet een vorm
van reuma (60-80 jaar) die 1x in de week actief zijn in het
zwembad en mensen met een vorm van reuma (60-80 jaar) die
niet actief zijn in het zwembad?

Onderzoek onder mensen met reuma

In het voorjaar beginnen de vogels te fluiten, de bloemen
bloeien en de asperges komen uit de grond.
Tijd voor een aspergemenu dus.De activiteitencommissie had

met het team van de Old
Inn een mooi menu
samengesteld: Asperge-
soep, asperges met ham,
ei, krieltjes en een
heerlijke salade. En als
toetje een ijsje met
slagroom en aardbeien.
Door de vele intekeningen

op dit menu werd besloten twee avonden te houden: dinsdag
31mei enwoensdag 1 juni. In totaal hebben 63 deelnemers van
deze avond genoten! Met dank aan het team van de Old Inn die
dit etentje zo heerlijk en gezellig verzorgd heeft.

NOMADLAND– DI 12 JULI 15:45
Drama
Wanneer Fern haar baan, huis en al
haar bezittingen kwijtraakt, besluit ze
als hedendaagse nomade door
Amerika te trekken. De film begint om
15.45 uur en op vertoon van uw KBO-
lidmaatschap geldt een geredu-ceerd
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
parkeergelegen-heid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Seniorenbios: Nomadland di 12/07

Verslag aspergediner Old inn Ik ben dus opzoek naar ouderen en/of mensen met een vorm
van reuma die nog niet sporten/bewegen en dit wel willen
gaan doen.

Mijn vraag is dan ook of er mensen zijn die momenteel niet
of nauwelijks sporten/bewegen en waar deze
beweegactiviteiten in het water geschikt voor zou kunnen
zijn. Graag zou ik met deze personen in contact komen en
een gesprekwillen voerenmet als doel omzeuit te nodigen
voor een proefles Aqua vitaal of Hydrotherapie. U kunt uw
belangstelling kenbaarmaken aan: info@zwembaddegroes.nl
of bellen naar het telefoonnummer:06-83506522

Kunstkriebels
Na twee jaar stilstand door Corona en na een aantal vergeefse
pogingen om weer te starten, kon de Kunstclub dit voorjaar
toch nog twee activiteiten plannen.
Op 7 april was er een presentatie over de geschiedenis en het
ontstaan van de collage. Via Chinese knipkunst, naar
Middeleeuwse iconen en Victoriaanse adellijke plakboeken,
belandden we in de 20e eeuw. Door de DADA beweging en
kunstenaars als Picasso, Braque en Matisse werd de collage
een volwaardige kunstvorm. En in de huidige tijd wordt alles
wat bij elkaar gemonteerd is gerekend tot collage.
Evenals voorgaande jaren hebben we het activiteitenjaar
afgeslotenmet een excursie. Die voerde ons op 2 juni naar het
Kröller Müller Museum. Het was een prachtige zomerse dag,
waardoor we volop konden genieten van de beeldentuin en de
mooie natuurlijke omgeving. Met gevaar voor eigen leven
beklommen we de “Jardin d’émail” van Jean Dubuffet, maar
dat was zeker de moeite waard! Na een lekkere lunch in het
buitenrestaurant hebben we binnen nog een bezoek gebracht
aan de “Van Gogh Galerij”. Onderweg daar naar toe zagen we
nog diverse werken die een mooi beeld geven van de
ontwikkeling van de Moderne kunst, eind 19e en begin 20e

eeuw. Verder was er nog een exposite van een hedendaagse
kunstenares, die een jaar lang de omgeving van het museum
in kaart heeft gebracht en daarbij van alles heeft verzameld.
Dit leverde fascinerende beelden op. Ondanks het korte
seizoen kunnen we
terugkijken op twee
geslaagde activiteiten.
Vanaf oktober plannen
we weer nieuwe
bijeenkomsten op een
aantal donderdag-
ochtenden. Zodra de
data bekend zijn, zullen
we ze via de nieuwsbrief
en de website doorgeven.Voor informatie kun je terecht bij
Birgit Holtermans. mail: kunstkriebels@ganapja.nl telefoon:
06 41512854

http://www.cinetwins.nl
mailto:kunstkriebels@ganapja.nl
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