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Komende activiteiten

Kerstdiner. 

De middag begint om 14.00u 
(zaal open om 13.30u) en duurt
 tot 19.00u.
Tijdens deze middag is er een 
optreden van 
- Mia Dekkers, met Brabantse liedjes, 
  verhalen en gedichten. 

(de inschrijving heeft al 
  plaatsgevonden) 

Kerstmiddag + diner in Pica Mare (reminder)

Kerstworkshop dinsdag 17 december
Op dinsdag 17 december kan er weer geknutseld 
worden.  We gaan allemaal weer een schitterend 
kerststuk in elkaar zetten. Tussen 13.30 en 16.00 
uur hebben we tijd om er voor te zorgen dat 
iedereen met een mooie creatie naar huis gaat. Dit 
alles wordt vooral een gezellig samenzijn onder het 
genot van een kopje koffie of thee met een plak 
kerststol of suikerbrood. De kosten van de 
workshop bedragen € 12.50 en vind plaats in De 
Goede Herder. U kunt zich aanmelden via het 
bekende strookje vóór 12 december.  Er is plaats 
voor maximaal 25 personen. Waar nodig is zullen 
wij jullie helpen: Mariet van Thiel, Elsemiek 
Mengelberg, Franca van Os.

Voorlichting apotheek Niersstad  vr. 17 jan.

Wanneer u in de apotheek komt krijgt u vaak 
een doosje medicijnen mee van 
de apothekersassistente, maar 
achter de schermen gebeurt veel 
meer om te zorgen dat u uw 
medicijnen veilig kunt 
gebruiken. 
Daarnaast heeft de apotheek ook een 
belangrijke rol in het voorkomen van 
gezondheidsproblemen op de lange termijn. 
Zou u willen weten wat de apotheek voor u kan 
doen om te zorgen dat u uw medicatie goed en 
veilig kunt gebruiken? 
Bent u benieuwd waar u op moet letten bij uw 
medicatie wanneer u ouder wordt?
Wilt u graag weten wat de apotheek kan doen 
om te zorgen dat uw gezondheid zo goed 
mogelijk blijft en u waar mogelijk te 
ontzorgen? 
Kom dan naar de informatiebijeenkomst over 
de zorg die de apotheek voor u levert! De 
antwoorden op deze en wellicht uw eigen 
vragen krijgt u op vrijdagmiddag 17 janauri 
van 14.00u - 16.00 in de Goede Herder. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
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Het volgende KBO/PCOB magazine verschijnt op 28 januari 2020. De volgende KBO-Gennep nieuwsbrief (nr. 2020/1)
28/01/2020. De kopie moet uiterlijk vrijdag 17/01 in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar redactie@kbogennep.nl of 
inleveren in de brievenbus v.d. Goede Herder. Coördinator KBO-Gennep: Annie Vorstenbosch, Langeweg 6591 XZ Gennep.

- Gospelkoor "Feel Free”.
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Komende activiteiten  V
Het jaar 2019 loopt ten einde…..

Carnavalsmiddag

 

Op zondagmiddag 16 februari 
organiseren de KBO-Gennep, De Zonnebloem Gennep, 
Het GON Gennep en de carnavalsvereniging de 
Waggelaars een gezellige carnavalsmiddag voor hun 
leden van 13.30u - 16.00u  in de Goede Herder

Carnavalssoos

Op dinsdagmiddag 25 februari, carnavalsdinsdag, is er  
van 10.30u - 12.00u een carnavalsoos in de Goede Herder. 
Een drankje, carnavalsmuziek én een bezoek van de prins 
van de Waggelaars staan garant voor een sfeervolle 
gebeurtenis! Bij deze bent u hiervoor uitgenodigd!

In de maand december worden er aan veel mensen 
cadeautjes gegeven. Kent u iemand die ouder is dan 50 
jaar en nog geen lid is van de KBO Gennep? Geef een 
cadeaucheque van € 20,- voor een lidmaatschap voor 
2020. U geeft daarmee de ontvanger van de cheque de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de zeer vele 
activiteiten van onze afdeling.  Voor de vele activiteiten 
zie www.kbogennep.nl.  Na een jaar is de ontvanger 
van de cheque vrij om een lidmaatschap bij de KBO af 
te sluiten. Waardecheques met inschrijfformulier zijn 
verkrijgbaar bij 
Frans Simons 
Logterheuvel 5 
Gennep. Je kunt 
Frans hier ook 
telefonisch voor 
benaderen tel.513333. 

Bij voldoende belangstelling organiseren we op 21 april een reis 
naar de Keukenhof. Vertrek 08.00u G.H. terug 21.15u. 
Reis is inclusief toegang tuin én diner op de terugreis. Kosten: 
KBO-leden betalen €55.=, niet leden van de KBO betalen €60.=. 
Deze reis staat ook open voor KBO-leden uit Heijen, Ottersum, 
Milsbeek en VenZelderheide. KBO-leden uit Gennep hebben tot 
25 februari voorrang bij de inschrijving. (zie inschrijfstrookje p.5) 

Bezoek aan de Keukenhof  Dinsdag 21 april

Winkelreis Roermond : 14 mei
De jaarlijkse “winkelreis" gaat dit jaar naar Roermond. Op 
donderdag 14 mei vertrekt de bus om 09.00u naar de sfeervolle 
historische binnenstad van Roermond. Naast een grote 
verscheidenheid van winkelketens  en speciaalzaakjes is er ook 
een groot horeca-aanbod rondom een aantal fraaie pleinen en langs 
de Roerkade. Vertrek 9.00u  terug: 17.00u.  Kosten: 17,50
In de nieuwsbrief van maart treft u een inschrijfstrookje aan.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie,
die gehouden zal worden op dinsdag, 7 januari 
2020. U bent welkom vanaf 10.30 uur in de Goede 
Herder. Dé gelegenheid om elkaar alle goeds voor 
het nieuwe jaar te wensen.

Excursie “Buitenplaats Zevenhutten” te Cuijk

Op woe.18 maart is er ’s-middags 15.00-17.00u. een excursie
naar  “Buitenplaats  Zevenhutten”.  Daar  is  sinds  kort  een 
kleinschalig  crematorium  gevestigd.   Naast  een  rondleiding 
kunt U kennismaken met de wijze waarop afscheidnemen en 
herinneren  daar  vorm 
wordt gegeven. 
In  de  volgende  nieuws-
brief  meer.  U  kunt  zich 
dan ook inschrijven. Geen 
kosten + eigen vervoer.

Vooraankondigingen:

Omdat er in januari geen nieuwsbrief
verschijnt, nu al twee aankondigingen 
van evenementen die in februari
plaatsvinden.

http://www.kbogennep.nl/
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Terugblik

Op 30 oktober vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats 
met  alle  vrijwilligers  van  de  KBO.  Tijdens  dit 
gezellig  samenzijn  bedankte  voorzitter  Gerard  van 
Thiel alle vrijwilligers voor hun inzet. Hij benadrukte 
nogmaals  het  enorme belang van vrijwilligers  voor 
het goed functioneren van de KBO die momenteel in 
Gennep  zo’n  850  leden  telt.  “Zonder  vrijwilligers 
geen  KBO”.  Een  speciaal  woord  van  dank,  een 
bloemetje en een envelop was er voor de vrijwilligers 
die,  soms  gedwongen  door  veranderde  fysieke 
omstandigheden,  na  een  lange  “diensttijd”  afscheid 
namen  van  hun  taak.  De  lovende  woorden  waren 
voor  de  contactpersonen  Lenie  en  Gerrit  Daniels 
(rayon8), Marijke Pelser (rayon 12) en Mientje Arts 
(rayon18).  Het  rayon  van  Leny  en  Gerrit  Daniels 
wordt overgenomen door Ben Basten; het rayon van 
Marijke  Pelser  door  Ria  Smits  en  het  rayon  van 
Mientje Arts door Jan Heijnen. 

Gerard  wenste  de  nieuwe  contactpersonen  veel 
succes en sprak de hoop uit dat ze de KBO net zolang 
zullen ondersteunen als hun voorgangers dat hebben 
gedaan.  Naast  het  afscheid  van  eerdergenoemde 
contactpersonen werd er ook afscheid genomen van 
Liesbeth Hesen, Marijke Michels, Trees Willems en 
Cees de Rooy. Ze hebben gedurende 6 jaar met heel 
veel inzet de zomerschool tot een succesactiviteit van 
de  KBO-Gennep  weten  te  maken.  We  zijn  hen 
daarvoor veel dank verschuldigd. 

Vrijwilligers komen en gaan…

Zij ontvangen binnenkort-in kleinere kring – nog 
een  passend  afscheid  en  cadeautje  van  het 
bestuur. Gelukkig hebben zich ook weer nieuwe 
vrijwilligers  aangemeld.  Dit  zijn:  Paul 
Mengelberg  als  voorzitter  van  de 
programmacommissie en ook als vrijwilliger bij 
de  computerclub.  Verder  gaat  Paul  het 
secretariaatswerk bij de OOGG als vervanger van 
Lenie Smits verzorgen. Mariet van Thiel als lid 
van  de  programmacommissie.  Ger  Michels  als 
bestuurslid.  Mariet  Visser  die  bij  de  meeste 
activiteiten betrokken is. Gerard wenste ook hen 
veel succes in een hopelijk lange KBO-carrière. 
Na het  officiële  gedeelte  was  het  tijd  voor  een 
overheerlijk  buffet.  De  60  aanwezigen  konden 
smullen van een aantal zeer smakelijk warme en 
koude  gerechten.  Onder  het  genot  van  een 
drankje  en  een  gezellig  gesprek  werd  de 
bijeenkomst  voortgezet.  Rond  20.30u.  ging 
iedereen tevreden huiswaarts. 

 Presentatie Coppens hoorzorg

Op 25 oktober vond er in de G.H. een presentatie 
plaats  door  2  audiciens  van  de  firma  Coppens 
Hoorzorg sinds een jaar gevestigd op de Zandstraat 
in  Gennep.  Tijdens  de  bijeenkomst  stond  de 
werking van het oor centraal. Met behulp van o.a. 
een  PowerPoint  presentatie  kregen  de  ruim  60 
aanwezigen in woord en beeld de werking van het 
gehoor  uitgelegd.  Natuurlijk  werd  uitvoerig 
stilgestaan  bij  het  ontstaan  van  gehoorverliezen, 
ook  wel  doofheid  genoemd.  Vervolgens  werd 
uitvoerig  in  gegaan  op  de  mogelijkheden  om het 
gehoor te ondersteunen.
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Agenda

      
        

       
        

       
       

De Rabobank Clubkas Campagne heeft ook dit jaar weer 
een heel mooi bedrag voor ons opgeleverd. 193 leden van 
de  RABO-bank  brachten  hun  stem  uit  voor  de  KBO-
Gennep.  Omdat  elk  uitgebrachte  stem een  waarde  heeft 
van €5,80, bracht deze actie maarliefst €  1.119,40 voor 
ons  op!  Het  bestuur  dankt  alle  stemmers  van  harte. 
Mochten er  nog KBO-leden zijn  die  lid  van de RABO-
bank zijn en dit jaar niet hebben gestemd, wij houden ons 
van  harte  aanbevolen  omdat  elke  stem  geld  voor  onze 
clubkas betekent waaruit wij dan weer leuke dingen voor u 
kunnen financieren.

  RABO clubactie campagne

Tussen Kunst en Kitsch

Op vrijdag 8 november kwamen zo’n 40 leden naar de 
taxatiemiddag in de Goede Herder. Kunstexpert mevr. 
Marijke van Roosmalen stond garant 
voor  een  gezellige  middag  en 
informatieve middag. Ze wist diverse 
wetenswaardigheden  te  vertellen 
over  de  ingebrachte  voorwerpen. 
Sommige  deelnemers  werden  blij 
verrast   anderen  daarentegen  waren 
lichtelijk  teleurgesteld  over  de  waarde   van  het 
vermeende kunstvoorwerp. Onder het genot van koffie 
en  Limburgse  vlaai  werden  in  totaal  zo’n  50 
voorwerpen aan een taxatie onderworpen. 

Wekelijkse vaste activiteiten in de Goede Herder:

Maandag:     13.30 - 16.00 uur Computerclub
        19.00 - 21.30 uur Koersbal

Dinsdag:      10.30 – 12.00 uur Soos – kopje koffie en een 
                                                               praatje.

        19.00 - 21.30 uur Koersbal
Woensdag:   13.30 - 17.30 uur Bridgen.
                     14.00 - 16.00 uur Jeu de boules
Donderdag:   09.30 - 11.30 uur Schilderen
                     14.00 – 17.00 uur Soos – Kaarten,
                                                    rummikub, handwerken
Bij het GON: Iedere dag Biljarten.
Meer informatie over deze activiteiten vindt U in de 
informatieboekje van de KBO.
Wandelen 50+.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Goede Herder. 
Buiten Gennep gaan we met de auto en de kosten hiervoor 
zijn € 2,00 voor de auto.
Inlichtingen Ger Noij  0485-213404. 

Gepland staan:
Vrijdag, 27 december 2019       Gennep																																																															

Diverse mogelijkheden passeerden de revue. De 
aanwezigen hadden veel vragen die door de audiciens 
helder werden beantwoord. Na afloop was er een 
mogelijkheid om het gehoor ter plekke te laten testen. 
Velen  maakten  daarvan  gebruik.  De  bijeenkomst  die 
door de deelnemers als informatief en erg nuttig 
werd beoordeeld, eindigde kort na 16.00u.
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Agenda (vervolg)

Zondagmiddagsoos.
De volgende data voor de zondagsoos zijn: 
26 januari    2020
16 februari  2020
22 maart     2020
van 14.00 – 16.00 uur in de Goede Herder 
samen met “De Zonnebloem”.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief 
(€7,- i.p.v. €10,60). 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. Data:
21/12    15.45u  The Favourite (120 min.)
14/01    15.45u   The Children Act  (120 min.)
21/01    15.45u   The Wife  (120 min.)

Filmagenda

Inschrijving Keukenhofreis van dinsdag 21 april  2020 

Geheel verzorgde reis naar de Keukenhof: vertrek 08.00 vanaf de Goede Herder, terug 21.15u
De reis is inclusief vervoer, toegang tot de Keukenhof en een 3 gangen diner op de terugweg.  

tel.: ___________     

=======================================================================================

tel.: ___________     KBO-lid :  JA  / NEE       (eventueel) e-mailadres: _____________________

Inschrijven kerstworkshop  dinsdag 17 december

Aanvang 13.30 - eind 16.00u       

Naam: ________________________________  Adres: ________________________________  tel.: _______________

Naam: _______________________________   Adres: ________________________________  tel.: _______________

Kosten € 12,50 p.p. voor leden KBO-Gennep, Bedrag s.v.p. overmaken op bankrek.  NL 35RABO 0140 60 22 83    
of  gironr. NL 75 INGB 0006 89 69 22 t.n.v. KBO Gennep   o.v.v. Kerstviering 2019. 
Strookje ingevuld inleveren vóór 12 december bij Annie Vorstenbosch Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via

stoppen.
e-mail: coordinatorkbo@gmail.com. U kunt uw strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder

               
             

                    
             

   
         

          

               
             

                   
             

            
          

Naam: ______________________ Adres: ___________________________________postcode : ____________

Plaats: Goede Herder

               
             

                   
             

            
          

      Naam: ______________________ Adres: ___________________________________ postcode : ____________

(eventueel) e-mailadres: ______________________KBO-lid : JA / NEE

               
             

                   
             

            
          

Kosten voor KBO-leden €55,=, niet KBO leden €60.=; maar KBO-leden van Heijen, Ottersum, Milsbeek en 
Seniorleden VenZelderheide zijn ook welkom. KBO-leden van Gennep hebben tot 25 februari een voorkeurs-
positie. Inleveren vóór 25 febr. bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, of, in de brievenbus van de KBO in de 
Goede Herder. U kunt ook een e-mail sturen met onderstaande gegevens naar: coordinatorKBO@kbogennep.nl 
(Zie ook https://keukenhof.nl/nl/#ontdek-het-park ) (u ontvangt in de nieuwbrief van febr. het betalingsverzoek)
Ik wil graag deelnemen aan de Keukenhofexcursie van 21 april 2020


