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Alle vaste wekelijkse activiteiten zijn
gelukkig weer opgestart. Wij merken dat er
steeds meer behoefte is om er op uit te
gaan. De dinsdagmorgen soos wordt druk
bezocht. Op de recent gehouden kermissoos, waarbij iedereen werd getrakteerd op
een lekker stukje vlaai, waren veel leden
aanwezig. Voor november heeft de activiteitencommissie twee activiteiten ingepland,
te weten op 3 november een IVN wandeling
en op 17 november een bezoek aan de
Riskfactory in Venlo. Op 8 december staat er
een bezoek aan een kerstmarkt in Münster
gepland daarvoor moet u zich uiterlijk 4
november voor inschrijven. Op 15 december
is er natuurlijk onze Kerstviering. Meer over
beide activiteiten verderop in deze nieuwsbrief. Onze vereniging krijgt in Gennep bij de
gemeente en de verschillende zorginstellingen steeds meer aandacht. Zo zijn
we vertegenwoordigd in een werkgroep die
zich bezighoudt met de aanpak van
eenzaamheid. Een onderwerp dat zich
overigens niet alleen bij ouderen maar ook
bij de jeugd laat gelden. Wij zetten ons
natuurlijk versterkt in op het thema
eenzaamheid onder ouderen. We voeren
over dit thema ook gesprekken met
Synthese, een zorginstelling die hier
ondersteuning in geeft. Verder zijn we
benaderd door politieke partijen om mee te
denken over hun programma’s gericht op
ouderen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Belangrijk dat we onze mening kenbaar kunnen
maken en dat we door bestuurders worden
erkend als een belangrijke vertegenwoordiger met 850 leden - van senioren in de Gemeente
Gennep. Het bestuur hoopt u te mogen
begroeten bij verschillende activiteiten en
uiteraard op de Kerstviering in Pica Mare op 15
december aanstaande. Blijf Gezond!

Wandelen met IVN (3/11)
Op woensdag 3 november bent u welkom op de
kampweg 10 bij ’het gebouw van de IVN.
Vandaar start onder begeleiding van natuurgidsen een herfstwandeling. Via een strookje in
de vorige nieuwsbrief kon u zich inschrijven. Wilt
u alsnog mee, neem dan contact op met Annie
Vorstenbosch. Kosten € 2.00 te voldoen bij de
start van de wandeling aan de begeleider van de
KBO. (Zie ook pag.3: IVN presentatie op 26/11)

Activiteiten in de Goede Herder
Wekelijkse vaste activiteiten:
Maandag:
Dinsdag:

K

13.30 - 16.00 uur.
10.30 - 12.00 uur

14.00 - 16.30 uur
19.00 - 21.30 uur
Woensdag: 09.30 - 10.30 uur
13.30 - 17.30 uur.
14.00 - 16.00 uur.
Donderdag: 09.30 - 11.30 uur.
14.00 - 17.00 uur.
19.00 - 21.00 uur
Vrijdag
——————

computerclub
soos – kopje
koffie en een
praatje.
koersbal
koersbal
zingen
bridgen
jeu de Boules
schilderen
soos/kaarten,
schaken

Het volgende KBO/ PCOB magazine verschijnt op di. 30 november 2021. De kopij voor de nieuwsbrief nr. 10 moet
uiterlijk op vrijdag, 19 november in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar redactie@kbogennep.nl of inleveren in de
brievenbus van de Goede Herder. KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591XV Gennep (tel.
0485-513855)
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Oproep nieuwe leden Kunstclub
Mijn naam is Birgit Holtermans en als kunstdocent heb ik
een aantal seizoenen het inhoudelijk deel van de Kunstclub
mogen verzorgen. Ruim anderhalf jaar geleden is het
alweer dat de laatste bijeenkomst van de Kunstclub
plaatsvond. Hoog tijd om deze club weer nieuw leven in te
blazen! Omdat een aantal leden met de Kunstclub stopt, is
er weer plaats voor nieuwe deelnemers.
De Kunstclub heeft 5 bijeenkomsten per jaar, plus een
excursie naar een museum of kunstenaar. Deze excursie
proberen we aan te laten sluiten op de thema’s die
behandeld worden.
De bijeenkomsten bestaan uit
presentaties over allerlei mogelijke onderwerpen en
tijdperken in de beeldende kunst. Dit kan variëren van de
prehistorie tot de hedendaagse kunst, waarbij we allerlei
soorten kunstvormen laten zien. De hoofdmoot bestaat uit
schilderkunst, maar er is zeker ook aandacht voor
beeldhouwkunst, architectuur, fotografie, textiel, enzovoorts.
Tijdens de presentaties laat ik vooral veel beeldmateriaal
zien, waarbij uitleg wordt gegeven over de betreffende
kunstenaar of stijl. Daarnaast is er ook ruimte om met elkaar
in gesprek te gaan over de kunst die we zien. Na afloop van
elke bijeenkomst krijgen de deelnemers de informatie via de
mail, zodat ze alles nog eens op hun gemak kunnen
nakijken.
Omdat we op zoek zijn naar uitbreiding van onze club,
plaatsen we deze oproep. Ben je geïnteresseerd in kunst en
wil je graag deelnemen aan de Kunstclub? Meld je dan aan
voor 10 november via het antwoordstrookje pag 6! Dag en
tijdstip zijn nog niet bekend, als we weten hoeveel mensen
aan willen sluiten gaan we dat bekijken. Ik heb zelf
ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan met de
voorbereiding van de bijeenkomsten en wie weet zien we
elkaar bij de Kunstclub?
De kosten bedragen 45 euro per jaar voor KBO leden van
Gennep en gastleden. Voor niet leden zijn de kosten 67
euro per jaar. Je bent dan automatisch lid van de KBO.

Even voorstellen: uw nieuwe penningmeester
Mijn naam is Harrie
Frederix en ik ben
jullie nieuwe penningmeester. Ik volg Jo
Martens op, die te
kennen heeft gegeven niet meer
herkiesbaar te zijn na
vele jaren trouwe
dienst. I

Ik ben 65 jaar oud, woon in Gennep-Zuid en ben gehuwd
met Wilma. Wij hebben twee zoons en twee kleinzoons,
een tweeling van twee jaar oud. Ik ben vanaf 1 januari met
pensioen. De belangrijkste functies in mijn werkzame leven
waren in de accountantscontrole.De belangrijkste redenen
waarom ik deze functie aanvaard heb, is dat ik graag nog
wat wil betekenen voor de samenleving, mijn lokaal netwerk
wil uitbreiden en na zo veel jaren controlewerkzaamheden
een uitdaging zag in de andere zijde, namelijk de uitvoering
van de administratie. En met de bereidheid van Jo om alles
stap voor stap over te dragen, heb ik er zin en alle
vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Wandelen 50+
Noteer in uw agenda: 26 november.
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder.
Graag vooraf telefonisch aanmelden
bij Ger Noij. 0485 - 213404 of 06-15558679

Kerstmarkt Münster (woe 8/12)
Vorig jaar was het niet mogelijk, lange tijd was het dit jaar
nog onzeker maar gelukkig net op tijd konden we een reis
naar een van de mooiste en gezelligste Kerstmarkten
reserveren. Niet Keulen of Dusseldorf 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. Voor een zeer schappelijke prijs kunt u
mee.
We vertrekken op woensdag 8 december om 08.30u
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
Velden (hetzelfde goede restaurant als bij de Maastrichtreis) waarna we uiterlijk 21.30u weer voet zetten op
Gennepse bodem. (Inschrijfstrookje onderaan pag. 5)
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Presentatie IVN in de Goede Herder op vrij 26/11 14.00u
U bent hierbij uitgenodigd voor een presentatie van het IVN
op vrijdag 26 nov. om 14.00u in de Goede Herder. U hoeft
zich hiervoor niet in te schrijven, u bent van harte welkom!
Aansluitend is er een optreden van Piet Tunnesen.
Kortgeleden heeft de KBO-activiteitencommissie om tafel
gezeten met Jan Wolters, voorzitter IVN Maas en Niers, en
Marian Vink, coördinator activiteiten. In dat gesprek hebben
we bekeken wat beide organisaties voor elkaar kunnen
betekenen. Jan en Marian hebben uiteengezet welke
activiteiten IVN onderneemt en wij bekeken op welke wijze
KBO-leden daar aan deel kunnen nemen. Op ons verzoek
heeft Marian een introductie van het IVN voor deze
nieuwsbrief geschreven.
Wat is en doet IVN Maas en Niers?
IVN Maas en Niers is een afdeling binnen de landelijke IVN.
Wij zijn een natuurvereniging die in drie gemeenten Bergen,
Gennep, Mook en Middelaar, diverse activiteiten organiseert.
Dat kan een excursie of wandeling met een educatief karakter
of thema zijn of een lezing of workshop op onze prachtige
locatie aan de Kampweg in Gennep. Daarnaast geven we ook
tal van korte cursussen waaronder bijvoorbeeld een vogelcursus. De lagere scholen binnen onze regio bieden wij een
inspirerend en educatief scholenprogramma aan. We hebben
ook een zeer actieve jeugdafdeling die opereert onder de
naam “de Groentjes”. Tot slot kennen we een groot aantal
actieve werkgroepen zoals: bibliotheek, PR, insecten, vogels
(w.o. uilen), educatie, activiteiten en landschapsbeheer. Deze
laatstgenoemde groep gaat elke zaterdagochtend op pad om
in een gebied de natuur te onderhouden zoals het snoeien van
bomen en struiken of het uitdiepen van poelen.
Wat kunnen wij voor de KBO betekenen?
• (seizoen of thema) wandelingen aanbieden in
de gehele regio, dus van Wellerlooi tot Molenhoek.
• een lezing geven over bijv. tuinieren of een cursus
over natuurbeleving of een vogelcursus
• een workshop organiseren zoals een insectenhotel,
voederplank of vogelhuis maken.
Eigenlijk staan wij open voor vele inspirerende en creatieve
ideeën. Op basis van een aanvraag gaan wij met onze
natuurgidsen aan de slag en bekijken we samen wat de
mogelijkheden zijn.
Vind jij het leuk om actief en fysiek bezig te zijn?
Kom dan op zaterdag 6 november en ga mee op pad met onze
landschapsbeheerwerkgroep. Dan is het de landelijke
natuurwerkdag en kan iedereen gezellig meedoen. Voor meer
informatie neem dan even contact op met John Toonen, onze
coördinator via landschapsbeheer@ivn-maasennniers.nl.
Optreden Piet Tunnesen. (26/11

15.30u)

Stadsdichter Piet Tunnesen is te gast bij de
KBO. Vanaf 15.30u zal hij voordragen uit eigen
werk.

Verslag activiteiten afgelopen periode
Kermiskienen (di 11/10)
Na lange tijd kon er weer een bingo gehouden worden in de
Goede Herder. Het kienen, dat altijd in de avond
plaatsvond, hebben we bewust naar de middag verplaatst
omdat we steeds meer signalen opvingen dat velen van
jullie de middag prettiger vinden dan de avond. Dat
verplaatsing een juiste keuze was bleek uit de opkomst die
zonder meer groot was te noemen. Onder de bezielende
leiding van Gerard werden er maar liefst 13 ronden
gespeeld! Wie als eerste een volle kaart had mocht als
eerste een prijs uitzoeken. Ook degene die als tweede een
volle kaart had mocht een prijs ophalen. Bij meerdere
kienen tegelijk werd er geloot. Veel prijzen hadden de vorm
van een tegoedbon die was geschonken door een van de
Gennepse winkeliers. Vanaf deze plek nogmaals dank aan
de lokale middenstand. Ook dank aan de organisatoren van
dit Kien-evenement die zich
zeer hebben ingespannen
deze middag tot een succes
te maken. Iedereen kan
terugzien op een gezellige
middag. Wel hopen we dat
de volgende keer
meer
mannen deelnemen!
Doortrappen. (Vrij 8 /10)
Bij de Goede Herder vond vrijdagmiddag 8 oktober de
informatiebijeenkomst
plaats
over het landelijke
programma “Doortrappen”. Dit programma heeft als doel
dat ouderen zo lang mogelijk blijven fietsen en was in dit
geval opgepakt door de Gemeente Gennep. De presentatie
werd gegeven door 3 mensen namens de gemeente. Het
was aangekondigd in de diverse kranten die huis-aan-huis
verspreid worden en het stond natuurlijk in de Nieuwsbrief
van de KBO. Er werd dus op een redelijke opkomst
gehoopt want veilig blijven fietsen is tenslotte in ieders
belang, niet waar? Er hadden zich zowaar
8 mensen
aangemeld dus er werd gerekend op een levendige middag.
Dit werd het zéker, ondanks dat 5 van de 8 mensen die
zich aangemeld hadden, de Goede Herder blijkbaar niet
konden vinden. Het ging natuurlijk over het hoe en waarom
de ouder wordende fietser zo lang mogelijk en vooral zo
veilig mogelijk moet blijven fietsen. Er werd gesproken over
de problemen waar een oudere mee te maken kan krijgen,
zoals verlies van kracht maar ook van evenwichtsgevoel.
Hier zijn goede hulpmiddelen voor , zoals elektrische fietsen
en fietsen met 2 voor- of achterwielen. En er kan zo nodig
training gegeven worden.
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Mensen die zich niet meer zeker voelen op de fiets, kunnen
bij ESP hulp krijgen om weer wat zekerheid terug te krijgen.
Er werd goed ingegaan op de vragen die gesteld werden en
na nog een kop koffie of thee werd er over een paar
stellingen gepraat en er werden wat
(evenwichts)oefeningen gedaan. Het was een leuke, leerzame middag.
Alleen jammer dat er in Gennep zo weinig deelnemers
waren. In de andere kerkdorpen is deze workshop ook
gehouden en was de belangstelling aanzienlijk groter. Over
enkele maanden zal er een vervolgmoment plaatsvinden
waarbij we met de deelnemers ook naar buiten gaan. (red.
Francien Esmeijer)

Winkelreis Breda (di 5/10)
Op di. 5 oktober vertrokken 48 leden om 9.30u per bus naar
Breda. Kort na 11.00u stopte de bus aan de rand van de
binnenstad. In kleine groepjes ging men uiteen om te
winkelen of de markt te bezoeken. Anderen namen de
gelegenheid te baat om een museum of kerk te bezoeken.
Uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten.
Koffiedrinken of lunchen in een van de vele horecagelegenheden die de stad rijk is. Tot ongeveer 13.00u was
het droog en redelijk zonnig daarna betrok de lucht en werd
men getrakteerd op een wat druiligere regen. Niettemin
genoot men van de stad. Om 15.30 vertrok de bus terug.
Met 20 minuten vertraging dankzij de files (!) stond de bus
om 17.15 weer voor de Goede Herder.
Ledenvergadering (di 28/09)
Op 28 september hebben we na lange tijd weer een
ledenvergadering kunnen houden! Uiteraard deden we
eerst navraag naar de Corona-eisen voor een dergelijke
bijeen-komst. Omdat de Goede Herder geen horeca
bestemming is, was een vaccinatiebewijs niet nodig.
Gelukkig was ook de 1,5m maatregel afgeschaft. Mede
hierdoor was de opkomst erg groot.

Omdat er verleden jaar geen ledenvergadering kon worden
gehouden werd het verslag van de ledenvergadering van 12
maart 2019 behandeld, nadat eerst was stilgestaan bij de 19
KBO-leden die in deze periode zijn overleden. Na de mededelingen door de voorzitter en
de behandeling van het
financiële verslag van 2019 + 2020 gevolgd door de
goedkeuring van deze verslagen door de kascommissie
kwam de bestuurssamenstelling aan de orde Frans Simons
stelde zich na een eerste periode van 4 jaar opnieuw
herkiesbaar. Zijn kandidatuur werd met applaus begroet.
Vervolgens nam de voorzitter met bloemen, een doosje wijn
en veel lovende woorden afscheid van Jo Martens.
Jo heeft zich gedurende zijn lange bestuurslidmaatschap niet
alleen ingezet als penningmeester maar hij was ook een
voortreffelijke bestuurder bij de KBO, bij de Stichting en bij
de OOGG.Het was dan ook niet meer dan terecht dat Jo voor
zijn vele werk voor de gemeenschap op 26 april jongstleden
een koninklijke onderscheiding van de burgemeester kreeg
opgespeld. Jo heeft aangegeven dat - als het nodig is - wij
nog altijd een beroep op hem kunnen doen. Vervolgens
werd Harrie Frederix als
opvolger van Jo geïntroduceerd. Zijn komst werd
ook met applaus begroet. In
het slotwoord dankte de
voorzitter de aanwezige
leden voor hun grote inbreng in de vergadering. Tot
slot werd er nog - onder het
genot van een drankje - wat
Jo bedankt de vz. voor de vriendelijke woorden,
Covid QR code op schrift (zonder DigID /smartphone)
U bent twee keer gevaccineerd maar u heeft geen smartphone (met DigId) waarop u de corona-app heeft staan.
Kunt u dan toch restaurants, musea en andere openbare
gelegenheden bezoeken? Ja dat kan! U kunt met behulp
van uw BSN-nummer
(Burgerservicenummer) en uw
postcode telefonisch een schriftelijke Covid-QR code
aanvragen. Bel hiervoor 0800-1421.
U kunt uw gegevens inspreken in een computerprogramma
(super eenvoudig) maar u kunt desgewenst ook hulp krijgen
van een servicemedewerker. Zorg dat u uw BSN-nummer
bij de hand hebt (staat o.a. op paspoort/rijbewijs/
identiteitsbewijs) en uiteraard de postcode van het adres
waar u woont. Binnen max. 5 werkdagen krijgt u een
enveloppe met twee codes: de nationale Covid QR code +
internationale Covid QR code).
pme 10-2021
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Inschrijfformulier Kunstclub

(zie artikel pag. 2)

Ben je geïnteresseerd in kunst en wil je graag deelnemen aan de Kunstclub? Meld je dan aan via dit antwoordstrookje! Dag en tijdstip zijn nog niet bekend, als we weten hoeveel mensen aan willen sluiten gaan we dat
bekijken.Ik heb zelf ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan met de voorbereiding van de bijeenkomsten
en wie weet zien we elkaar bij de Kunstclub? De kosten bedragen 45 euro per jaar voor KBO leden van Gennep
en gastleden. Voor niet leden zijn de kosten 67 euro per jaar. Je bent dan automatisch lid van de KBO.
Voornaam: ___________________. Achternaam: __________________________________Adres: _________________________________

Telefoonnr.. ______________________

evt. E-mailadres: ___________________________________
U ontvangt later nog een oproep om te betalen.(Strookje ingevuld inleveren - voor 10 november 2021- bij Annie
Vorstenbosch, Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via mail kan ook: coordinatorkbo@gmail.com

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

UITNODIGING
KERSTMIDDAG KBO ST.NORBERTUS

Op woensdag, 15 december, in Pica Mare.

Aanvang: 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur
Wij hopen u een gezellige middag te kunnen bieden met aansluitend een
Kerstdiner. Optreden wordt verzorgd door:
-- Noud Bongers met Brabantse liedjes.
-- Kerstgedicht voorgedragen door Carla Kersten.
-- Creatieve invulling in de zaal door onze kerstman.
De kerstviering is om ongeveer 18.30 uur afgelopen.
Belangrijk: Vergeet niet Uw QR-code, vaccinatiebewijs en legitimatiebewijs mee te nemen.
Het bestuur hoopt dat deze viering bijdraagt aan een mooi Kerstfeest.
============ Inschrijﬀormulier

Kerstviering 2021 =============================

Datum + tijd: Maandag, 15 december 2021
Aanvang:
14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur
Plaats:
Pica Mare
Naam: ………………………….adres………………………… tel.:………………….………….…

Naam:…………………………adres:…………………………………….…..tel.:…..............……
Svp alle namen van deelnemers vermelden met naam en adres.
Kosten: € 17,50 p.p. voor leden van KBO Gennep.
€ 22,50 p.p. voor niet-leden van KBO Gennep. (N.B. Introducees mogen alleen mee in overleg).
Svp overmaken op banknummer NL35 RABO 0140602283 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Kerstviering 2021.
Strookje ingevuld inleveren - voor 30 november 2021- bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel.
0485 513855 of via mail kan ook: coordinatorkbo@gmail.com
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Seniorenbios Malden

Wensbus: gemak dient de mens!

Cine Twins verwelkomt u graag voor de volgende film:

De Wensbus rijdt binnen de gemeente Gennep
(Gennep, Heijen, Ottersum, Ven-Zelderheide en de
Milsbeek). Voor €1,50 enkele reis wordt u thuis
opgehaald en bij een retourrit ook weer thuis afgezet.
De Wensbus rijdt buiten Gennep ook naar het
Ziekenhuis (Beugen) en verpleeghuis Madeleine
(Boxmeer). De ritten buiten Gennep zijn €2,50 enkele
reis (retour = 2x enkel). Wilt u familie of kennissen
bezoeken? Wilt u boodschappen doen? Wij staan voor u
klaar. Of het nu om 200m of om 5 km gaat, dat maakt
ons niet uit! Wel uiterlijk één dag vooraf bellen tussen
10.00u-12.00u met 06-14706405. We rijden op alle
werkdagen tussen 0800u en 18.00u

DEUX
Drama
Di 9 november 15.45u
Buurvrouwen Madeleine en Nina
zijn al tientallen jaren elkaars grote
liefde. Maar niemand weet dat deze
vrouwen meer delen dan hun trappenhuis. Hun grootste wens is hun
appartementen te verkopen om
samen naar Rome te verhuizen.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw KBOlidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief. Het is
noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); tel. via het
nummer 024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl).
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden.

Riskfactory excursie Woe 17/11
Er is nog een enkele plek beschikbaar. Kosten € 12,50 incl.
Vervoer, toegang en een consumptie. Zie eerdere
nieuwsbrief. Telefonisch aanmelden bij Annie Vorstenbosch
kan nog tot 3 november.

Stichting Erfgoed Gennep
De stichting stelt zich ten doel zoveel mogelijk foto’s,
dia’s, films, videos en documenten te verzamelen, te
scannen zodat het digitaal wordt vastgelegd voor de
toekomst. Heeft u interessant materiaal over Gennep of
over gebeurtenissen die er plaatsvonden schenk of leen
het uit aan ons uit zodat wij het scannen en archiveren.
Een klein deel van de bestanden staat ook op onze
website www.stichtingerfgoedgennep.nl
We hebben ons kantoor in de Kenniskeuken op de
benedenverdieping van de bibliotheek. Op woensdagmiddag zijn we altijd aanwezig van 14.30u- 17.00u.
U bent van harte welkom. (andere bezoektijden op
afspraak)

. Inschrijfformulier ===========================================================

Kerstmarktreis Münster 8 december 2021

(inleveren vóór 5 - 11)

(Zie beschrijving op pag. 2)

Vertrek 08.30u van de Goede Herder, terugkomst 21.30u
Inclusief koffie + gebak op de heenweg + 3 gangenmenu op de terugweg in Velden
Prijs tussen 42,50 en max. 52,50 = afhankelijk van het aantal inschrijvingen
Naam (1): Voornaam:_____________. Achternaam: _________________________
Adres:__________________________.

tel. ___________________________

Naam (2): Voornaam:_____________. Achternaam: ___________________
Adres:________________________. tel. ______________________________
N.B.. 1 U dient in het bezit zijn van de coronavacinatiebewijs (schriftelijk of op uw mobiel)
N.B. 2 Rond 10 november hoort u of deze reis definitief door kan gaan)\
Svp pas geld overmaken op banknummer NL35 RABO 0140602283 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Munster op het
moment dat u rond 10 november hoort dat de reis doorgaat en wat het precieze bedrag is!. Strookje ingevuld
inleveren - uiterlijk 5 november 2021- bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel. 0485 513855 of via mail kan ook:
coordinatorkbo@gmail.com

