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Kerstmarktreis woe 30/11: ter herinnering
De bus vertrekt om 08.30u vanaf de Goede
Herder. Graag om 08.20u aanwezig. We rijden
eerst naar het van der Valk Motel in Gladbeck
voor koffie met gebak. Aankomst Münster
11.45u, Vertrek Münster 17.15u, Via hotel
Babberich waar u een 3 gangen diner wacht
terug naar Gennep. Aankomst +/-21.45u.

Kerstmarktreis 30/11 1
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Dit is al weer de laatste nieuwbrief van 2022.
Maar voordat we 2023 inluiden staan er nog
twee leuke activiteiten op het programma.Op
30 november gaanwemet een volle bus van 60
personen naar een kerstmarkt in Münster. Dit
belooft een mooie dag te worden. En op 14
december sluiten we het jaar af met een
kerstviering in Pica Mare. Ook dit belooft met
een mooi programma en heerlijk kerstdiner
een fijne middag te worden waar we naar uit
kunnen zien. In 2023 beginnenwehet jaarmet
een bijzondere nieuwjaarsreceptie waarover
je meer leest in deze nieuwbrief. Voor 2022
heeft de activiteitencommissie weer volop
kunnen plannen zonder rekening te hebben
hoeven houden met corona. Het verheugt ons
om te melden dat alle activiteiten die zijn
geweest in 2022 druk werden bezocht. Met
name voor de reisjes was veel animo. Voor
2023 heeft de activiteitencommissie tot juni
al weer leuke activiteiten gepland, waar in de
nieuwsbrieven melding van zal worden
gemaakt. Ook is het leuk te melden dat de
samenwerking met de 5 activiteiten-
commissies van de afdelingen in de gemeente
Gennep prettig verloopt. Op 3 december
komen de 5 afdelingen weer bij elkaar om
activiteiten af te stemmen en te bezien waar
ze gezamenlijk op kunnen trekken. Ook heeft
er op 16 november een bespreking met
afgevaardigde van het bestuur namens de 5

afdelingen en de gemeente plaats gevonden
op het gemeentehuis. In dit overleg zijn
diverse onderwerpen die op de agenda
stonden, besproken en er zijn afspraken over
gemaakt. Dit geeft nogmaals aan dat de KBO
open staat voor een goede samenwerking met
diverse/verschillende partijen. Ook 2023 zal
weer in het teken staan van samenwerking.

We sluiten 2022 af met iedereen hele fijne
feestdagen en een mooie jaarwisseling toe te
wensen namens het bestuur.

Kienen 22/11 4
Overleg contactpersonen 4
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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. 30/12)

Noteer in uw agenda: 30-12: Wandelen vanaf de
GoedeHerderwaarnaafloopookdeafsluiting van
het wandeljaar plaatsvindt. Graag vooraf tele-
fonisch melden bij Ger Noij. Tel. 0485 - 213404 of
06-15558679 (Voor meerijders geldt een bijdrage van 2,50)
(nb. 27/01 gaan we wandelen ).

De wonderde wereld van dementie (di 17/01)
Het langzaamkwijt raken vande realiteit bij
Alzheimer. Onverwachte gedragsverander-
ingen bij vasculaire dementie (= storing in
de bloedvoorziening in de hersenen)
problemen Hallucinaties bij Lewy Body

Door een aantasting van de hersenen zijn mensen met
dementie niet of onvoldoende in staat om controle op hun
eigen gedrag te hebben. Het hangt daardoor heel erg af van
hun omgeving, of ze zich goed voelen of niet goed voelen.
Hoe ga je om met mensen met dementie, met hun vaak
onbegrepen gedrag? Dat kan voor de mensen om hen heen
soms heel lastig zijn.

Daarom nodigen wij u graag uit voor een middag over
“OMGAAN MET MENSEN MET DEMENTIE.”

Op deze middag nemen wij u op een interactieve manier
(voorgespeelde praktijksituaties) mee naar de wondere
wereld van dementie.----------------------------------------------
Wij helpen u om beter te begrijpen wat er gebeurt in dat
hoofd.Wij helpen u om uit te zoeken, hoe u het beste om kunt
gaan met iemand, die dementie heeft. Wij staan stil bij wat
er nog wel kan. Wij nodigen u uit om hier met elkaar over te
praten. U bent van hartewelkomopdinsdagmiddag 17 januari
van 14.00u - 16.00u in de Goede Herder. Inschrijven svp via
het strookje op bladzijde 4. NB. de bijeenkomst staat ook
open voor leden van zusterverenigingen. Mocht er een
overtekening van het aantal beschikbare plaatsen zijn, zal er
een tweede bijeenkomst worden georganiseerd. We zien uw
aanmelding graag voor 16/12 tegemoet.

Uw mening telt
In september heeft het bestuur een
enquête gehouden onder de KBO
leden. We willen u een aantal
belangrijke conclusies en
hoogtepunten niet onthouden.

- De uitstapjes en de uit-eten-rondes scoren het hoogst. Ook
jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals de kerst-
bijeenkomst en de barbecue in augustus worden goed
bezocht. Ook de themabijeenkomsten zoals we die van de
afgelopen maand over wonen, zijn heel gewild.

- Over de manier waarop de leden worden geinformeerd is de
uitslag heel duidelijk. De maandelijkse KBO nieuwsbrief die
u ook nu leest, wordt door 100% van de antwoorders gelezen.
Deze nieuwsbrief blijkt dus hèt middel bij uitstek te zijn om
de leden te bereiken. Ook het jaarboekje en de
seniorenpagina in de Maas- en Niersbode laten goede
leescijfers zien.

Het landelijk magazine KBO-PCOB blad, de vroegere Nestor,
wordt door veel leden gewaardeerd. Het bestuur vindt het
daarom belangrijk dat, mocht op 25/11 worden besloten om
de KBO te verlaten, we ook in de toekomst ook een goed een
magazine kunnen aanbieden. Dat zou het blad 50+ kunnen
worden dat 11x vp.jr. verschijnt.

Gelukkig kunnen we in 2023 weer een nieuwjaarsreceptie
houden! U bent op 3 januari vanaf 10.00uwelkom in deGoede
Herder om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
Tijdensdezebijeenkomst staanweook stil bij de geschiedenis
van de Goede Herder. Het MFC (multifunctionele centrum)
werd in het najaar van 2012 geopend. Vele activiteiten
vonden er plaats en diverse clubs vonden er hun thuis. De
nieuwsjaarreceptie is een mooi moment om ook eens om te
kijken.

Nieuwjaarsreceptie (di 03/01 10.00u)

-Het lezen en bekijken van de verschillende internetpagina’s
is een ander verhaal. Naar de landelijke KBO-PCOBwebsite en
naar de website van KBO Limburg wordt nauwelijks gekeken.
Die zullenwe in de toekomst dus niet gaanmissen. Onze eigen
KBO Gennep website wordt wel regelmatig bezocht. Daarop
is ook steeds actuele informatie te vinden.aaaaaaaaaa
-Bij de diensten blijken de leden vooral gebruik te maken van
de korting bij de opticiën, de rijbewijskeuring en de bioscoop.
Het bestuur gaat voor de toekomst dit aanbod behouden en
wellicht uitbreiden met nieuwe plaatselijke aanbiedingen.
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Verslag afgelopen activiteiten

Bezoek stuw sluiscomplex Sambeek 19/10
Woensdag 19 oktober
hebben 13 KBO leden
genoten van hun excursie
naar het sluizencomplex
Sambeek-Afferden. Om
de rivier deMaas het hele
jaar door bevaarbaar te
maken zijn er tussen
Maastricht en Grave 7
stuw/sluis complexen

gebouwd tussen 1915 en 1942. Sambeek/Afferden was in 1929
klaar. Lith was de laatst gebouwde. Alle complexen bestaan
aan de rechterkant, stroom afwaarts gezien, uit een stuw en
aan de andere kant de sluis. Behalve bij Grave, waar het
precies andersom is, één van de redenen voor het stuwongeluk
in 2018 waarbij een schip in dichte mist tegen de stuw aan
voer. (en een deel van de Maas leegliep)

Meer verhalen volgen. Aan de Limburgse kant van de Maas
liggen 2 stuwen die het water pijl op 11 meter 20 houden.

De 3 sluizen, de grootste is bijna 100 jaar oud, zorgen voor de
doorvaart.Het verschil inwaterhoogte is 3,5meter. Tussende
stuw en de sluis ligt sinds het begin een vistrap.

Het zand van het uitgraven van de 2 kleine sluizen is in
Vortum, nederzetting bij een doorwaadbare plek, gestort.
Daarom vind je daar zoveel grind in de grond. Gids Nico
Goossens liet een boek rondgaan met foto’s van het complex
door de jaren heen, de bouw, hoogwater, laagwater, hoe het
werkt enz. Naast het complex is in de jaren ‘80 een
atoombunker gebouwd, als schuilplaats voor de sluis
medewerkers. Diezelfde medewerkers hadden een huurhuis
op de dijk, ‘de Bult’.Over enkele jaren worden de sluizen
automatisch bediend en zijn de huizen op de dijk verkocht. De
grond is nog wel van Rijkswaterstaat.

Aan het eind van de leerzame verhalen werd het ook
ineens druk in de sluis.Meerdere schepen van verschillende
grootte kwamen van beide kanten aanvaren. Een leerzame
middag die door de fietsers werd afgesloten met een kop
koffie in het centrum van Boxmeer.

Vrijwilligersdiner ma 31/10

De dank was er de afgelopen (cornona-)jaren niet minder om
maar om begrijpelijke redenen kon er toen geen bijeenkomst
worder georganiseerd waarop het bestuur de meewerkende
leden kon bedanken. Dit jaar was dat gelukkig wel mogelijk.
Zo'n 50 enthousiaste leden konden van een heerlijk buffet
genieten nadat Gerard een woord van dank had uitgesproken
voor hun inzet. De bestuursleden namen met verve de
bedienende taak op zich! Als volleerde obers serveerde men
de drankjes! Nietmeer dan logisch dat we vanaf deze plek het
bestuur danken voor hun grote inzet!

Aankondiging: Lezing over de bevrijding van Gennep 10/2

Op 10 feb 2023 zal Roel Dekkers gediplomeerd slagveld gids en
militair historicus, een lezing verzorgen over Operation
Veritable endaarin debevrijding vanGennep.Gennepwerd op
12 feb 1945 bevrijd door de 51st Highland Divisie tijdens
Operation Veritable, Roel zal in zijn lezing terug gaan naar de
aanleiding voor deze operatie, de voorbereiding en de
uitvoering van de operatie die op 8 feb 1945 van start ging. Aan
dehandvan tekeningenopoorlogskaartendie gebruiktwerden
door de geallieerde bevelhebbers en originele foto’s uit die
tijd zal hij ingaan op hoe Gennep bevrijd werd. Het zal u ook
duidelijk worden dat Operatie Veritable de eerste aanzet was
voor het verdere verloop van de bevrijding van Nederland.

Op 25 november is er in een extra ledenvergadering in
meerderheid beslist het lidmaatschap bij KBO Limburg
definitief op te zeggen.Op 24 juni is er almet goedkeuring van
de leden een Pro forma opzegging gedaan. De reden is de hoge
afdracht aan KBO Limburg voor dienstenwaar nauwelijks door
onze leden geen gebruik van wordt gemaakt. Besloten is om
met ingang van 1 januari 2023 rechtstreeks aan te sluiten bij
de landelijke Unie KBO-PCOBmet een afdracht die beduidend
lager is. Voor de leden verandert er nagenoeg niets omdat het
magazine KBO/PCOB ook vanaf januari verstrekt wordt. Ook
de voordelen van een KBO lid blijven van toepassing. En de
belangenbehartiging blijft gewaarborgd. Van de extra
ledenvergadering volgt nog een uitgebreid verslag waarin de
ontwikkelingen bij de KBO extra zullen worden toegelicht

Mededeling van het bestuur (vrij. 25/11)
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pme 12-2022

Lezing : De Wondere wereld van Dementie. Een interactieve lezing over Dementie en Altzheimer
Datum: 17 januari 14..0 - 16.00u in de Geode Herder

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

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

Er zijn max. 50 plekken beschikbaar. Deze activiteit wordt aan aangeboden aan leden van naburige verengingen,
Plaatsen worden naar rato verdeeld. Bij overintekening wordt een herhalingsbijeenkomst gepland. Dit strookje inleveren
in de witte brievenbus van de Goede Herder uiterlijk 16 december!; u kunt uw gegevens ook mailen naar Annie.
Het adres / tel. nr. staat onderaan pagina 1 van deze nieuwsbrief

Op dinsdag 8 november hebben circa 50 KBO-leden de
themamiddag “wonen” bezocht. Deze middag kwam tot
stand in samenwerking met de gemeente Gennep .

Doel van deze middag was: hoe kunnen ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun huis.
Deskundigen van de gemeente gaven een presentatie over
wonen, verduurzamen en zorg. Op bouwkundig gebied
werd er uitgelegd wat je zoal kan doen. Er werd veel
gesproken over de mantelzorgwoning. Hierover waren
veel vragen. Verder kwamen o.a. aan bod het splitsen van
de woning, kangoeroewoning, aanbouwen aan de woning,
verbouwen van de garage. Kortom er zijn veel mogelijk-
heden om je veranderende woonbehoefte aan te passen.
Het verduurzamen van de woning was ook een item waar
veel aandacht voor was. Zekermet de hoge energieprijzen
van tegenwoordig. Overleg contactpersonen: 25jr- jubileum Bert Loeffen

Kienen. (di 22/11)

Op 18 november hadden we overleg met de contactpersonen. Na
afloop van dit overleg werd Bert Loeffen in het zonnetje
gezet.Bert is ruim 25 jaar contactpersoon geweest. Gedurende
25 jaar heeft Bert het magazine rondgebracht en contacten
onderhouden met zijn wijk. De voorzitter bedankte Bert hier
hartelijk voor. Met een bloemetje voor zijn vrouw Bets en een
envelop voor Bert werd er onder het genot van een drankje nog
gezellig nagepraat.

Op 22 november heeft er weer een kienmiddag plaats
gevonden in de Goede Herder. Ook leden van de zonnebloem
waren hierbij aanwezig. Het was een grote opkomst waarin
leuke prijzen werden verdeeld. Iedereen was erg enthousiast
en heeft hiervan genoten. In de pauze werd er een drankje
geserveerd. Nadat in de laatste ronde 2 hoofdprijzen waren
uitgereikt aan tweemaal een volle kaart ging iedereen zeer
tevreden huiswaarts. Naar de volgende kienmiddag wordt
alweer uitgekeken.

Kortom veel items die om aandacht vragen. Er werden veel
vragen gesteld waaronder ook kritische(!). Het was een volgens
de deelnemers zeer nuttige bijeenkomst die voor herhaling
vatbaar. is.

De presentatie van de gemeente is beschikbaar op ons website.
Kijk voor de link op de voorpagina van de website.

Themamiddag wonen (08/11)

Zonnepanelen, isoleren van je woning, het aanvragen van
subsidies, het kwam allemaal aan de orde.Ook kwam het
sociale aspect aan de orde, waarbij gesproken werd over
welke voorzieningen je vooraf al kunt treffen. Waar kun je
noodzakelijke zorg aanvragen?

Wegens plaatsgebrek staat de aankondiging van de film "Hope" in de seniorenbios op 13/12 15.45u op onze website


