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KBO nieuwsbrief nr. 2022-10

redactie@kbogennep.nl
van het bestuur
Hiermee willen wij bevestigen/uitdragen dat
De herfst nadert en de dagen zijn alweer een onze leden er voor ons echt toe doen.
stuk korter. De behoefte elkaar te ontmoeten Kermissoos di. 11/10 14.00u Goede H.
neemt zeker niet af en daarom hebben we
Di 11/10 is er vanaf 14.00 uur een kermisverschillende activiteiten voor u gepland. Op 4
middag m.m.v. het seniorenorkest uit
Inhoud
oktober is er een “Molukse middag” met zang,
Heijen. (Geen ochtend soos!)
van het bestuur
1 dans en lekkere hapjes. Velen hebben zich
ingetekend. Met de kermis organiseren wij een Alzheimercafé ma. 17/10 19.00u
Komende activiteiten
Alzheimercafé
1 gezellige middag i.p.v. een kermissoos/ Thema: Hoe gaat het u als mantelzorger?
Kermissoos
1 ochtend. Vanaf 14.00 uur zal het senioren- Waar? Bibliotheek: Ellen Hoffmannplein 2
orkest van Heijen een optreden verzorgen. Op
Samenwerking OOGG
1
Sinds lange tijd is er gelukkig weer een
21 oktober bezoeken ruim 30 leden met de
Agenda Goede Herder
2
museumbus het Bonnefantenmuseum in Alzheimercafé in Gennep. Deze avond staan
Wandelen 50+ +artikel 2 Maastricht. Op 8 november is een interessante we stil bij wat we geleerd hebben in
Themamiddag wonen
2 middag over het onderwerp “Wonen” (door en coronatijd. Wat viel weg? En wat kwam terug?
Leesclub
3 voor ouderen). In de volgende nieuwsbrief Hoe zorg je goed voor jezelf? Waar kun je
Seniorenbios
3 wordt nog een knutselmiddag in november terecht voor hulp? We hopen u te
Moluksemiddag 4/10
3 aangekondigd. Uiteraard is er op 14/12 de verwelkomen en praten er samen over.
Excursie Sambeek
3 kerstviering in Pica Mare. Op 30/11 is er een Aanmelden hoeft niet, toegang is gratis en
Museumbus 21/10
3 geheel verzorgde reis naar de kerstmarkt in de koffie staat klaar!
Münster. Deze reis en een in januari - naar
Kunstclub
4
Holiday Ice - is het resultaat van samenwerking Overleg KBO-activiteitencommissies.
Kerstmarktreis Münster 4
tussen enkele activiteitencommissies. De Op 2/9 hebben de activiteitencommissies van
Holiday on Ice 6/1/23
4 eerste gemeenschappelijke activiteit met de
Gennep, Ottersum en Milsbeek om tafel gefoto activiteiten aug/sept Zonnebloem was een groot succes. Dat gold
zeten met als doel te kijken naar de manieren
Excursie molen de Reus 4 ook voor de kienmiddag van 13/09. Inmiddels
waarop men elkaar kan versterken. In een zeer
Brabanthop /BBQ /huifk.4 hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met
constructieve sfeer konden al een aantal
de
bibliotheek,
het
GON
en
een
afspraken worden gemaakt. In de praktijk
Inschrijfformulieren
ouderenverpleegkundige uit de regio Gennep
Themamiddag wonen
5 over samenwerking. Uitgangspunt daarbij is betekent dit dat met name op het gebied van
reizen/uitjes en lezingen we - door samen te
Excursie Sambeek
5 dat we oog hebben en houden voor de belangen
van alle senioren, maar het belang van onze werken - u méér kunnen aanbieden. De eerste
Kerstmark Münster
5
leden niet uit het oog verliezen.
resultaten zijn in deze nieuwsbrief al te zien!
Holiday on Ice 6/1/23
5
Oktober 2022

Het volgende KBO/ PCOB magazine verschijnt op di. 25 oktober De kopij voor nieuwsbrief nr. 11 moet uiterlijk op
vrijdag 14 oktober in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brievenbus van
de Goede Herder. KBO-Gennep of bij mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591XV Gennep (tel.0485-513855)
email: coordinator@kbogennep.nl
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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:

-----

Wandelen 50+ (vrij. 30/09)

Noteer in uw agenda: 30 sep. 2022: Wandelen vanaf de Duitse
parkeerplaats
bij
de
T-kruising
Ketelstraat
en
Grafwegenstrasse.(= 260m vanaf Ketelstraat 21 in Groesbeek). Graag vooraf telefonisch melden bij Ger Noij.
tel. 0485 - 213404 of 06-15558679 (Voor meerijders geldt een
bijdrage van 2,50)(nb. 28/10 gaan we naar het Reindersmeer)
15 jaar wandelen met Ger!

15 jaar geleden kreeg ik het idee om één keer in de maand met
een groep ouderen te gaan wandelen. Op 27 april 2007 was
het zover. We zijn begonnen met 4 personen: Leida van de
Mortel,Truus Goertz, Annie Vreede en ondergetekende. De
eerste tocht was in Gennep. Toen we onder de Maasbrug
liepen vroeg een van de dames mij of ik koffie bij me had?
Nee, helaas maar...dat probleem was vanaf de 2de tocht
opgelost! Voortaan zorgde ik voor de koffie voor onderweg.
Momenteel bestaat onze groep wandelaars uit gemiddeld 16
personen. Twaalf keer per jaar zet ik een tocht uit die met
veel plezier wordt gelopen. We zijn in bijna alle omliggende
plaatsen geweest: Malden, Arcen, Beek-Ubbergen, Kessel, de
Hamert en in Afferden waar we altijd bij Anja koffie met vlaai
nuttigen. (Theehuis De Appelgaard) De laatste tocht van het
jaar is altijd in Gennep. We lopen dan een rondje met als
stopplaats de gemeentewerf waar we koffie drinken en wat
eten (oliebol of kerstbrood!).

Daarna gaan we terug naar de Goede Herder waar we het jaar
afsluiten met een goed glas glühwijn. Enkele statistische
getallen: In die 15 jaar hebben we in 164 tochten ongeveer
1800 kilometer afgelegd. In totaal hebben er zo'n 1400
wandelaars deelgenomen. Een mooi resultaat! Als u nu denkt:
Dat wil ik ook wel! Dan bent u van harte welkom. We lopen
iedere laatste vrijdag van de maand. Het vertrek is om 9 uur
bij de Goede Herder. De tocht, die we in groepsverband
lopen, is steeds ongeveer 10 km lang. Rond 12 uur zijn we dan
weer thuis. Namens de groep, met een sportieve
wandelgroet, Ger Noij.
Themamiddag 'Wonen' op Di 8/11 in de Goede Herder
Op dinsdag 8 november aanstaande organiseert de KBO van
14.00u – 17.00u een themamiddag over “Wonen”. In nauwe
samenwerking met de gemeente Gennep besteden we die
middag aandacht aan een aantal onderwerpen die betrekking
hebben op het wonen door ouderen.
Tijdens deze middag ligt het accent op drie onderwerpen:
Bouwkundig:
Hoe kun je bouwkundig een huis “levensloop” geschikt
maken. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk in hun
eigen huis blijven wonen. Dat vergt vaak een aantal
aanpassingen omdat de oudere bewoner(s) vaak last krijgt van
een of meer fysieke beperkingen. Bij het bouwkundige aspect
gaat het vooral om: Wat is mogelijk? Verbouwen, splitsen,
samenvoegen, aanbouwen, kangoeroe wonen etc. etc. Wat
kost het? Hoe regel je zoiets? Wat mag en kan vergunningtechnisch wel en wat kan niet? Hoe kijkt de gemeente naar
initiatieven op dit gebied?
Sociaal:
Ouder worden in je eigen woning betekent - naast aanpassing
van je woning – ook aanpassing van je manier van leven.
Hierbij komen zaken van zeer uitlopende aard om de hoek
kijken: van hulp bij het schoonmaken tot hoe zorg ik dat ik
veilig in mijn woning kan leven en hoe voorkom ik dat ik
vereenzaam? Er bestaan diverse initiatieven op dit terrein
maar welke? En welke route moet je bewandelen om die hulp
te krijgen?
Verduurzaming:
Op welke manier kun je je woning meer verduurzamen? Welke
gezondheidswinst valt daarbij te behalen. Een betere
verwarming, isolatie en/of ventilatie kost geld maar levert
vaak naast geld ook gezondheid op. Wat betekent veilig,
behaaglijk en gerieflijk wonen eigenlijk? Hoe bereik je zoiets?
Welke mogelijkheden zijn er? En waarvoor is subsidie
mogelijk? De drie genoemde thema’s worden toegelicht door
specialisten uit de (lokale) praktijk. Doel van deze middag is
vooral u wegwijs te maken in de vele mogelijkheden die er
op deze 3 terreinen zijn en hoe u dat kunt realiseren.
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Natuurlijk geldt dat bijna elke situatie anders is en dat er
steeds naar op maat gesneden oplossingen moet worden
gezocht. Het lijkt vaak ingewikkeld en soms is het dat ook
maar vaak ook niet! Voor deze middag geldt vooral: Voor wie
de weg kent, is het bereiken van het doel: zo lang mogelijk in
je eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, een
stuk eenvoudiger! tip:
kijk ook eens op de site:
www.lekkerblijvenwonen.nl Inschrijven via het strookje op
pag. 5 dat is nodig i.v.m. de beschikbare ruimte in de G.H.
Leesclub
Maar weinig leden weten dat de
KBO ook een leesclub heeft. De
club bestaat al sinds 2016 en in
die zeven jaar hebben de acht
leden van de club al heel wat
letters verorberd. We komen 6x
per jaar in de Goede Herder bij
elkaar en delen onze mening en gedachten over het gelezen
boek. De boeken kunnen voor een kleine bijdrage bij de
bibliotheek worden geleend. Die zorgt er dan voor dat er in de
leesperiode voldoende exemplaren beschikbaar zijn. De
boekenkeuze maken we samen en het lukt telkens weer om
voor elk wat wils te vinden. Onze leesclub leest sinds
afgelopen jaar geen papieren boeken meer, alleen nog eboeken, maar nodig is dat natuurlijk niet. De huidige KBO
leesclub is vol, met 8 leden zitten we aan onze taks. Maar dat
betekent niet dat er geen tweede club zou kunnen worden
gevormd. Wanneer er 4 of 5 mensen zijn die belangstelling
hebben, wil het bestuur helpen om deze nieuwe club van de
grond te krijgen. Als je belangstelling hebt, stuur dan een mail
naar secretaris@kbogennep.nl

Sagiso (Molukse middag) 4 /10 14.00u -17.00u

Op dinsdagmiddag 4 oktober verzorgt de Molukse
gemeenschap een gevarieerde middag voor leden van de KBO
en Zonnebloem in de Goede Herder. Er is muziek, er is
dansdemonstratie en een modeshow. In de pauze wordt een
aantal heerlijke hapjes geserveerd. Voor deze middag kon u
zich inschrijven via de nieuwsbrief van september.
De middag begint om 14.00u, zaal open om 13.45u en eindigt
rond 17.00u.
Excursie stuw-/sluiscomplex Sambeek 19/10 (herhaling)
Op wo 17/08 gooide dreigend onweer roet in het eten. We
doen een nieuwe poging op 19 oktober! Iedereen die zich voor
17/08 had aangemeld is automatisch geplaatst voor deze
excursie. Wilt of kunt u dan niet mee, meld dit dan svp voor
5 oktober bij Annie Vorstenbosch. U krijgt uw geld dan terug.
Had u de vorige keer geen tijd en wilt u nu wel mee? Geen
probleem. Schrijf u in m.b.v. het strookje op pag. 5
Over dit complex
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 € 5.= Inschrijven:
verderop in deze nieuwsbrief. De excursie duurt een uur.
(max. 2 x 15 pers.)

Senioren cinema Malden 11/10 15.45u
Drama: De gescheiden vijftiger Aharon is
gestopt met werken om zich volledig te
wijden aan de zorg voor zijn autistische zoon.
Samen leiden ze een harmonisch leven. Uri is
echter bijna volwassen en zijn moeder vindt
dat het tijd is dat hij begeleid gaat wonen.
Aharon gelooft niet dat een ander zijn zoon
beter zal begrijpen en wil zelf zijn fulltime
voogd blijven. Onder toenemende druk van
zijn ex-vrouw en een maatschappelijk werker stemt hij
uiteindelijk in. Op weg naar het instituut krijgt Uri echter een
driftbui, waardoor Aharon besluit er samen vandoor te gaan.
Uri is immers duidelijk nog niet klaar voor een scheiding. Of is
het Aharon die zijn zoon niet kan loslaten? 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).

Museumbus Bonnefantenmuseum vr. 21/10
Op vrijdag 21 oktober rijdt de museumbus naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Het betreft een gecombineerde rit met een andere groep. Degenen die een bevestiging
van hun aanvraag ontvingen kunnen een lunch reserveren
in het museum. Er zijn 3 mogelijkheden 1). 12 uurtje: 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. Maak svp vóór 1 oktober het bedrag over
naar nl35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep ovv
"lunch". De bus vertrekt om 08.45u vanaf de Goede Herder.
Met een koffiestop (eigen rekening) komt u kort na 11.00u in
het museum aan. Om 15.00u vertrekt de bus weer richting
Gennep. Tussen 17.00u-18.00u bent u weer terug op het
Europaplein. (de inschrijving is inmiddels gesloten)
pme 10-2022
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Kunstclub (steeds op een donderdag vanaf 10.45u)
Vanaf oktober start weer een nieuwe serie bijeenkomsten van
de KBO Kunstclub. Op de planning staan 5 bijeenkomsten met
een
presentatie
plus
een
afsluitende
excursie.
De nieuwe data zijn: 6-10- 2022, 10-11- 2022, 12-012023,
16-02-2023,
23-03-2023,
20-04-2023.
De presentaties vinden plaats in het kleine zaaltje van De
Goede Herder, van 10.45 tot 12.15 uur. Tijdens de
presentaties laat ik verschillende thema’s en stijlen zien uit
de beeldende kunst en kunstgeschiedenis. Ik laat verbanden
zien tussen diverse werken en bespreek ook de invloed van de
maatschappelijke ontwikkelingen op de kunst. En er is altijd
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de kunst die we
zien. De precieze invulling van het programma is nog niet
bekend, maar het wordt zeker weer een afwisselende reeks
van bijeenkomsten. Naar aanleiding van de besproken
thema’s wordt er bekeken welke excursie er bij aansluit. Op
dit moment is er nog plek voor maximaal twee nieuwe
aanmeldingen. Kosten zijn €45,- voor 6 bijeenkomsten.
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op via:
birgit.holtermans@ganapja.nl
of
06-41512854.
Met
vriendelijke en kunstzinnige groeten! Birgit Holtermans

Holiday on Ice vr. 6/01/2023
In samenwerking met KBOMilsbeek bieden we op 6 januari
een reis aan naar een voorstelling
van Holiday on Ice in Maastricht.
Op 6 januari 2023 vertrekken we
om 12.45u, aanvang show 15.00 uur. Terugreis om 18.00 uur.
De kosten voor de reis en zitplaats 1e rang bedragen
€ 75,- Indien je mee wilt uiterlijk 24 oktober aanmelden bij
Cor Derks, Kamilleweg 24, Milsbeek tel. 0485-516903 of
aanmelden via de mail: corderks@hotmail.com Zie ook
aanmeldstrookje pag 5.
Foto's
activiteiten
afgelopen
Dus.... van
dezediverse
reis aanmelden
bij Marjory
en tijd
niet bij Annie!

Brabanthop
Wilbertoord op
zaterdag 27/8.
Interessant,
leerzaam en ook
lekker proeven!

Kerstmarktreis naar Münster wo 30/11 08.15u - 21.30u
De afgelopen jaren was het niet mogelijk maar dit jaar
gelukkig wel! Een reis naar een van de mooiste en meest
gezellige Kerstmarkten in Duitsland. Niet Keulen of
Düsseldorf maar Münster. Deze stad, met veel historie, kent
maar liefst 5 verschillende kerstmarkten met in totaal 300
kraampjes. Gezellige kraampjes, leuke winkels en typisch
Duitse kerstspecialiteiten maken deze kerstmarkt tot een
onvergetelijke belevenis. We vertrekken op woensdag 30
november om 08.15u vanaf de Goede Herder. Op de heenreis
is er een stop met koffie en gebak bij het v.d. Valk Hotel in
Gladbeck. Om 11.45u bent u in Münster. Daar kunt u op eigen
gelegenheid “dwalen” over de verschillende kerstmarkten.
De terugreis begint om 17.15u. Er is een afsluitend diner in
Babberich waarna we uiterlijk om 21.30u weer voet zetten op
Gennepse bodem. Kosten (afh. van het aantal deelnemers
€51- €55).Deze reis wordt ook aangeboden aan KBO-leden in
Ottersum, Milsbeek en Heijen.

10/8 Huifkartocht
met Math Loonen
door de omgeving
van Gennep.
Vooraf een lunch
in de G.H. Het was
zonnig, 30 graden
en genieten!

BBQ 24/8
Drukbezocht,
heerlijk gegeten
prima bediening!

Excursie molen
De Reus, Ottersum
op 14/09
Molenaar Peter
Pouwels vertelt
interessante wetenswaardigheden over
de molen en het
molenaarsvak.
pme 10-2022
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Aanmeldstrookje voor de reis + voorstelling van Holiday on Ice te Maastricht op vrijdag 6 januari 2023

Aanmeldformulier voor de reis naar een voorstelling van Holiday on Ice op vrijdag 6 januari te Maastricht.
Vertrek 12.45u, voorstelling 15.00u en bus vertrekt terug om 18.00u. Thuis rond 20.15u. Kosten: € 75.=
Naam: .................................................., Adres:..............................................., Tel.:.......................

Naam: ..................................................., Adres: ............................................... Trl:........................
Neem s.v.p. contact op met Cor Derks om te boeken (0485-516903).
Zijn e-mail adres: corderks@hotmail.com Hij geeft u het banknummer waarop u het geld kunt storten. Aanmelden
vóór 25 oktober! (niet - KBO leden welkom, KBO leden hebben wel voorrang!)
Evt. strookje afgeven bij Cor Derks Kamilleweg 24, Milsbeek.
Aanmeldstrookje voor Kerstmarkt reis naar Münster op woensdag 30 november

Aanmeldformulier voor de geheel verzorgde Kerstmarktreis op 30 november. (zie pag. 2)
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers tussen €51 en €55 (wordt op 25 oktober op de KBO website
gepubliceerd maar staat ook in de volgende nieuwsbrief!)
Naam: .................................................., Adres:..............................................., Tel.:.......................
Naam: ..................................................., Adres: .............................................., Tel. :........................
Als het precieze bedrag bekend is, rond 25 oktober, dit geld graag overmaken op banknummer:NL 35 RABO 0140 6022 83
t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Münster 30/11. Dit strookje svp uiterlijk 15 oktober inleveren bij Annie Vorstenbosch of in
brievenbus v.d. Goede Herder.(niet - KBO leden welkom, KBO leden hebben wel voorrang!) Deze reis wordt ook
aangeboden in Ottersum en Milsbeek (Annie Vorstenbosch tel.0485-513855)
Aanmeldstrookje voor de themamiddag 'Wonen' op di 8 november Goede Herder 14.00u - 17.00u

Aanmeldformulier Themamiddag Wonen di 8 november 14.00 - 17.00u in de Goede Herder (zie pag. 4)
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze middag. Lever dit strookje svp voor 15 oktober in.
Dat kan in de brievenbus van de Goede Herder, u kunt Annie ook mailen: coordinatorkbo@gmail.com
(Annie Vorstenbosch tel.0485-513855)
Naam: .................................................., Adres:..............................................., Tel.:.......................
Naam: ..................................................., Adres: .............................................., Tel:........................
Aanmeldstrookje voor de (hernieuwde) excursie naar het stuw-/sluiscomplex te Sambeek op woe 19/10

Aanmeldformulier excursie stuw-/sluizencomplex Sambeek woensdag 19 oktober (Herhaling)(zie pag. 3)
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 10 oktober inleveren bij Annie Vorstenbosch (email coordinatorkbo@gmail.com) of in de 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
14.00u op de dijk bij de sluis. Bij goed weer per fiets: 13.00u vertrekken fietsers vanaf de Goede Herder. Wilt u meerijden
of heeft u nog plaats in uw auto: meld dit even bij Annie Vorstenbosch. Mocht u vorige keer hebben ingetekend en betaald
hebben, hoeft u uiteraard niet opnieuw te betalen, MAAR wilt of kunt u dit keer niet mee, geef dit dan even door aan Annie.
U krijgt dan uw inschrijfgeld van de vorige keer retour. (Annie Vorstenbosch tel.0485-513855)

