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Hoewel veel leden nog op vakantie zijn,
hebben we in het kader van de zomerschool al
weer enkele succesvolle activiteiten kunnen
afsluiten! Op 4-5 augustus hebben 2 groepen
(60 personen) genoten van een buffet bij de
Mouter. Dank aan eigenaresse Anita voor het
keurig verzorgde buffet. Op 10 augustus
namen 40 leden deel aan een lunch in de
Goede Herder gevolgd door een huifkartocht
door de omgeving. Via de Heijense bossen,
naar Siebengewald en via Duitsland weer
terug! Dank aan de dames die de heerlijke
lunch verzorgden en aan Math Loonen voor
zijn veilige rijden! Op 17/08 moesten we
wegens dreigend onweer de Sambeek-
excursie naar een latere datum verschuiven.
Tot slot van deze zomer staat er voor 24/08
nog een heerlijke en goed verzorgde BBQ,
inclusief muzikale omlijsting gepland en voor
27/08 nog een excursie naar Brabanthop!
Kortom, er viel heel wat te beleven in de
afgelopen vakantie. Dank aan de activiteiten-
commissie. De nauwere samenwerking met
het GON en de Zonnebloem leidt ertoe dat we
meer activiteiten samen ondernemen. Voor
13 september staat er een Kienmiddag
geplandenop4oktober organiserenwe samen
een Molukse middag met zang, dans en
tussendoor heerlijke hapjes.

Nog meer samenwerking: op 2 september
komen leden van de activiteitencommissies
vande5OOGG-afdelingenbij elkaar omo.a. na
te gaan op welke manier gezamenlijk
activiteiten kunnen worden ondernomen.
Bij deze nieuwsbrief is een enquêteformulier
bijgevoegd. Deze kan overigens ook online
worden ingevuld. De antwoorden op deze
enquêtemoeten ons helpen bij het verbeteren
van onze dienstverlening. De schriftelijke
versie kunt u tot 15 september inleveren in de
brievenbus van de Goede Herder. De online
versie staat via een link op de website van de
KBOGennep.nl. Het wachtwoord van de
enquête luidt: KBO-Gennep-2022. Over de
uitslag van deze enquête wordt u in de
volgende nieuwsbrief geïnformeerd.

Degenen die zich hiervoor op hebben gegeven
worden om 13.30 uur verwacht bij de Goede
Herder. Vanaf daar vertrekken we dan met
auto's naar Wilbertoord. Meerijders betalen
€ 2,50 aan de chauffeur.

Meerijden Brabanthop za. 27/08

0p di 13/09 is er vanaf
14.00u weer kienen in de
Goede Herder. Naast KBO-
leden zijn ook alle leden

van de Zonnebloem van harte welkom!

Kienen di. 13/09 14.00u
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Agenda Goede Herder
Wekelijkse vaste activiteiten:
Maandag: 13.30u - 16.00u: Computerclub (vanaf 5/9)

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: -----

Wandelen 50+ (vrij. 28/08)
Noteer in uw agenda: 28 aug. 2022: Wandelen vanaf de
parkeerplaats bij het Reichswald oorlogskerkhof
(Grunewaldstrasse = weg naar Kleef)
Graag vooraf telefonisch melden bij Ger Noij.
tel. 0485 - 213404 of 06-15558679
(Voor meerijders geldt een bijdrage van 2,50)
(nb. 30/9 wordt er in Groesbeek op de Horst gewandeld.)

Op woensdag 14/09 is er een
excursie naar korenmolen "De
Reus" in Ottersum, De molen
werd in 1846 en 1847 gebouwd
nadat de molen in Gennep was
afgebrand. De molen brandde
daarna zelf af, maar werd
direct weer opgebouwd. De

molen bleef tot 1951 opwindkracht in gebruik enwerd daarna
enkele malen gerestaureerd. De roeden van de molen zijn
ruim 27 meter lang en zijn voorzien van het Oudhollands
hekwerk met zeilen. De molen is ingericht met één koppel
maalstenen.De molen heeft forse afmetingen en wordt
daarom "deReus" genoemd:dekapzolder heeft eenmiddellijn
van 5 meter. Op 14/9 bent u om 13.00u welkom afhankelijk
van het aantal inschrijvers (max.30) zijn er 1 of 2 molenaars
aanwezig om u uitleg te geven. De excursie vereist wel dat
u trappen kunt lopen(!). Er zijn geen kosten aan de excursie
verbonden. U kunt zich aanmelden via het strookje op pag. 4.

Excursie For Farmers (21/09) (is volgeboekt)
Deelnemers aan de excursie naar " Form Farmers" worden op
21/09 verwacht bij de poort om 13.45u aan de Heijenseweg.
De excursie is gratis en duurt ongeveer 1.30u
Zorg a.u.b. voor passend schoeisel (gewoon degelijk!)

Energietoeslag (herhaling + aanvulling)

Maandag: van 14.00 tot 16.00 (papierenbrigade)
Dinsdag: van 14.00 tot 17.00 (informatiepunt)
Donderdag:van 10.00 tot 13.00 (informatiepunt)
Heeft u inhoudelijke vragen over de energietoeslag? Stuur
dan een mail naar energietoeslag@gennep.nl.
Daarnaast heeft ook dhr Eric Corstjens zich bereid
verklaard om, als het invullen van de aanvraag problemen
opwerpt, u daarbij te helpen. U kunt hem telefonisch of
per e-mail bereiken: tel. 0637470520 of eric@corstjens.nu

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen.
Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt
aan de energierekening. Daaromkrijgen huishoudensmet een
laag inkomen eenmalig een energietoeslag, m.i.v. juli,
€1300.= netto. Aanvragen hiervan kan tot enmet 31 oktober
2022. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u op de
volgende tijdstippen terecht bij 'de Papierenbrigade' en het
Informatiepunt in de bibliotheek:

Binnen de Molukse gemeenschap in Gennep is ooit het idee
ontstaan om een opvang voor ouderen op te richten. Zo’n 10
jaar geleden werd de ouderenopvang van Molukse en Indische
ouderen opgericht met als kartrekker Tina Mokkink-
Lekatompessy. Zij is nog steeds de voorzitter van deze
vereniging. Iedere dinsdag is er in het wijkgebouw Tjengkeh
Muda (naast ’t Hökske) aan de Prinses Margrietstraat een
activiteitendag. De bezoekers kunnen meedoen aan
verschillende activiteiten zoals spellen, verhalen lezen en
vertellen, geheugentraining, bewegen op muziek en muziek
maken. Er wordt ook gekookt door vrijwilligers en de lunch
bestaat uit warm eten uit de eigen keuken. We treden ook op
met zang en dans bij zorgcentra of andere evenementen in de
regio en laten ook typische Molukse of Indonesische kleding
zien. Bij optredens wordenwe vaak begeleid door demuziek/
trommelgroep Tifagroep “Tahuri” die op typische Molukse
trommels slaat. De ouderenopvang heet sinds een aantal
jaren Sagiso, dat is de naam van een witte orchidee die in
Zuidoost-Azië bloeit en dus ook voorkomt in de Molukken.
Optreden bij KBO afdeling Gennep op 4 oktober
Sagiso is heel graag uw gastgever op a.s. dinsdag 4 oktober.
We hopen dan een leuke Moluksemiddag te kunnen verzorgen
samen met u van 14.00 tot 17.00 uur. Die middag ziet er
globaal als volgt uit:

Inloop met koffie/thee en koek

Welkomstwoord en voorstelronde

Zang/ dans / modeshow/
Pauze met voor een ieder 3 verschillende hapjes

Zang
Afsluiting

Sagiso (Molukse middag) di 4 okt. 14.00u

Excursie molen " de Reus", wo 14/09, Ottersum
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Drama:Het leven van de zevenjarige Davidmet
Koreaans-Amerikaanse roots verandert
drastisch als zijn vader in de jaren '80 besluit om
met het gezin te verhuizen naar het landelijke
Arkansas. Daar jaagt hij de Amerikaanse droom
na met behulp van een eigen boerderij. 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).

.

Stadswandeling KBO bestuursleden te gast

Aanmelden Molukse middag:
via strookje elders in deze nieuwsbrief. Kosten €5.=. Er zijn
100 plaatsen beschikbaar. De activiteit staat open voor
KBO-leden en leden van de Zonnebloem.

rond de vergadertafel om
informatie uit te wisselen en
om samen te werken als het
gaat om belangenbehartiging.
De stadswandeling onder
leiding van drie enthousiaste
Gennepse stadsgidsen maakte
het mogelijk elkaar eens op een andere manier te leren
kennen en te spreken.

Op vrijdag 21 oktober rijdt de museumbus naar het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht. Het betreft een gecombineerde
rit met een andere groep. De KBO heeft 31 plaatsen
toegewezen gekregen. De Museum Plus Bus rijdt, dankzij een
sponsoring door de Vriendenloterij, gratis voor bepaalde
groepen. Voorwaarde is dat de deelnemers 70 jaar of ouder
zijn. Begeleiders behoeven niet aan dit leeftijdscriterium te
voldoen. De bus vertrekt om08.45u vanaf het Europaplein. Op
de heenweg plannen we een koffie (plas)stop in. Rond 11.00u
komen we in het museum aan. Tussen 12.00u en 13.00u is er
een rondleiding. Na de rondleiding krijgt u een kop koffie in
het museumrestaurant Ipanema aangeboden. U kunt daarna
daar ook - voor eigen rekening - lunchen. U dient dat bij uw
aanmelding op te geven. Er zijn 3mogelijkheden1). 12uurtje:
2 rijk belegde broodjes, kop soep en koffie/thee of glas melk

(€12.=), 2). Kop soep
€6,75 of 3). Stuk
verse vlaai van
Bakkerij Hermans
€4,50. Om 15.00u
vertrekt de bus weer
richting Gennep.
Tussen 17.00-18.00u

bent u weer terug op het Europaplein. Over het
Bonnefantenmuseum: Het is een museum voor beeldende
kunst en vooral bekend vanwege de wisselende hedendaagse
kunsttentoonstellingen, collecties middeleeuwse
beeldhouwkunst en Zuid-Nederlandse schilderkunst.

Museumbus Bonnefantenmuseum vr. 21/10

Met maar liefst 57 personen
hebben we deelgenomen
aan het buffet dat door De
Mouter aan de deelnemers
werd voorgeschoteld.
Vanwege de grote animo
was het buffet verdeeld
over twee dagen: 4 en 5
augustus. Hierdoor was er

voldoende ruimte voor iedereen. Het menu bestond uit een
driegangenmenu: een grote kom soep vooraf, een
hoofdgerecht bestaande uit friet, saté en salade en ijs na. Het
waren twee heel gezellige avonden en als je nog ruimte had
voor een vierde gang, dan liep je gewoon nogmaals langs het
buffet voorwat extra’s. Zo keerdenwe tevredenenwelgevuld
weer huiswaarts!

Buffet de Mouter 4/5 aug.

Senioren cinema Malden 13/09

Op 4 augustus wandelden een kleine dertig senioren door het
mooie centrum van Gennep. Het waren de bestuursleden van
twaalf KBO afdelingen uit de regio ‘de Kop van Noord
Limburg’, van Molenhoek tot Wellerlooi. Deze afdelingen
vormen samen de KBO regioraad en treffen elkaar regelmatig

Rabo Clubsupportactie 2022: stemmen van 5 t/m 27/09!
Ook dit jaar houdt de Rabobank haar actie Rabo Clubsupport
om verenigingen te ondersteunen. Hoe meer Raboleden
stemmen op de KBO des te hoger is de steun die de KBO
ontvangt. Stemmen kan in de periode van 5 september tot en
met 27 september als je lid bent van de Rabobank. Bent U nog
geen lid en beschikt u over een Rabo bankrekening, dan kan
dit alsnog. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Volg voor het
stemmen de volgende stappen:

Na inloggen op je Rabobankrekening, klik op ‘service’ ,
vervolgens op de knoppen ‘lidmaatschap’ , ‘Clubsupport’ en
‘stemmen’. Nadat je 3 stemkeuzes hebt gemaakt uit de
ingeschreven organisaties klik je op ‘stempunten indienen’ en
zijn de stemmen uitgebracht.

Je vindt de KBO onder ‘KBO Gennep’ in de categorie
‘samenleving’. Stemmen kan 3x en wel 3x op een
verschillende vereniging.
Heeft u een gezamenlijke (en/
of-) rekening (op naamvan u en
uwpartner) dan kunnen beiden
3 stemmen uitbrengen (eerst
uitloggen).
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Molukse middag 4 oktober Goede Herder di 4 oktober 14.00u - 17.30u , zaal open 13.45u

Naam ............................................. Adres.......................................... Tel : .........................

Kosten: geen (evt. vrijwillige bijdage voor de molenstichting wordt op prijs gesteld. s.v.p. overmaken op banknummer

NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. de Reus). Dit strookje svp uiterlijk 5 sept. inleveren bij Annie

Vorstenbosch of in brievenbus v.d. Goede Herder. U kunt uw aanmelding ook mailen naar Annie: email:

coordinator@kbogennep.nl

Excursie korenmolen " De Reus", Ottersum, wo. 14/09 13.00u Ottersumseweg 16A

Aanvraag plaatsing Museumbusreis naar het Bonnefantenmuseum Maastricht vrijdag 21 oktober

Naam ............................................., Adres.......................................... Tel: ........................

Uw geboortedatum: .........................
Kosten: geen. Dit strookje is nog geen definiteve boeking! U krijgt uiterlijk 20 september te horen of uw aanvraag is
gehonoreerd. U kunt nu alvast een lunch/kop soep etc. reserveren en na toewijzing ook betalen. De lunches moeten
14 dagen vooraf worden geboekt. Keuzes: (A) 12-uurtje €12.= ; (B) Kop (dag-)soep €6,75 of (C) stuk verse vlaai
bakkerij Hermans €4,50. Uw keuze: A, B, C of Niets: ____________. Na toewijzing uw bedrag overmaken op
banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Museumbus. Dit strookje svp uiterlijk 10 sept.
inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. Goede Herder. U kunt uw belangstelling ook mailen naar
Annie: email: coordinator@kbogennep.nl

Na 2 jaar noodgedwongen onderbreking door corona is Vocalgroup Goldies weer volop aan het
zingen. Grootse plannen staan op stapel voor de nabije en iets verdere toekomst. Dit staat op
Youtube. De link is https://youtu.be/RaOHxQ2-ntg Iedereen kan zingen. Om zoveel mogelijk
mensen kennis te laten maken starten we vanaf oktober met een introductiecursus van enkele
weken. In deze cursus komt de basis van het zingen in een koor aan de orde. Dankzij deze cursus
kun je dan bepalen of zingen in een koor iets voor jou is. Kosten zijn er niet aan verbonden. Voor
meer informatie zie onze website http://vocalgroupgoldies.nl

En dan volgen de optredens bij diverse activiteiten in Nederland en het nabije Duitsland met in gedachte een grootse viering
vanhet 10-jarig bestaan in 2025. Kortom:VocalgroupGoldies, eenactief zanggezelschap voor 55+. Kijk eens geheel vrijblijvend
op de website of informeer bij de secretaris, Janny de Wolff, e-mail: j.dewolff@home.nl, telefoon 0485 – 51 19 74 (of bij de
dirigent, Ernst Lamers, telefoon 06 – 23 62 91 87. Graag tot ziens!

Vocalgroep Goldies stoomt door!

Omdat wij de verenigingen die gebruik maken van de Goede Herder een warm hart toedragen, zouden wij het op prijs stellen
dat deze verenigingen de tweede en derde stem krijgen. Maar u bent natuurlijk vrij om uw eigen vereniging te kiezen. Deze
verenigingen zijn ‘Wandelen tussen Maas en Niers’ die elk jaar de Avondvierdaagse in Gennep organiseert en het
‘GON Gennep e.o.’ dat activiteiten organiseert voor de gehandicapte leden.

Komt U er niet uit, raadpleeg dan de site https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport of loop op maandagmiddag binnen bij
de PC-Club in de Goede Herder. Nogmaals: stemmen kan tussen 5/9 en 27/09.

Naam: .......................................... Adres:...................................... Tel.:.....................................

Wil graag deelnemen aan de Molukse middag op dinsdag 4/10 in de Goede Herder. Kosten deelname: € 5.= overmaken
op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. 4 oktober). Dit strookje svp uiterlijk 5/09
inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. Goede Herder; U kunt uw aanmelding ook mailen naar Annie:
email: coordinator@kbogennep.nl. Er zijn in totaal 100 plekken beschikbaar.
nb. Bij overintekening worden plaatsen toegewezen. Let op! omdat ook de Zonnebloem mee doet: bent u lid van beide
verenigingen. dient u zich slechts via één vereniging aan te melden!

https://youtu.be/RaOHxQ2-ntg%22%20%5Ct%20%22_blank
http://vocalgroupgoldies.nl
mailto:j.dewolff@home.nl
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

