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De KBO Gennep is een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie voor en door 
senioren. 
Met ongeveer 800 leden behoort de KBO tot een van de grootste verenigingen 
van Gennep. 
De KBO levert een bijdrage aan een goed leven voor de senior van nu. 
Het uitgangspunt daarbij is solidariteit en zorg voor elkaar. 
 
Belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel. Onze vereniging is aangesloten 
bij de landelijke Unie KBO-PCOB.  
In de gemeente Gennep werken wij in OOGG-verband (Ouderen Overleg 
Gemeente Gennep) nauw samen met de andere vier seniorenverenigingen. 
 

In dit boekje hebben wij geprobeerd alle relevante informatie voor u bij elkaar 
te brengen. Bewaar dit informatieboekje dus goed, het kan mogelijk nog eens 
van pas komen.  

De vermelde gegevens kunnen in de loop van het jaar veranderen. 
 
 
 
 
 
 

Huisvesting: 
 
MFC “De Goede Herder”  
Europaplein 1, 6591 AV Gennep 
Telefoon: 0485-517489 
Website: www.kbogennep.nl 
Banknummer: NL35RABO0140602283 
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Voorwoord 
 
Gelukkig waren er vanaf februari 2022 door corona na 
ruim 2 jaar geen beperkingen meer.  
Alle activiteiten gingen van start en werden weer volop 
bezocht. De programmacommissie heeft in 2022 opnieuw 
leuke en gevarieerde activiteiten georganiseerd waarvoor 
onze complimenten. Er zijn veel geslaagde uitstapjes en 
excursies geweest, teveel om hier op te noemen.  
 
Het jaar 2022 heeft ook droevige momenten gekend. Met name het overlijden van 
Kitty van Gils die als secretaris van de KBO veel heeft betekend, is nog steeds 
voelbaar. 
 
In 2022 heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in het onderzoeken op 
welke manier de belangen van de leden het beste gediend zijn. De leden hebben 
ingestemd met het voorstel dat KBO Gennep uittreedt uit KBO Limburg en zich 
rechtstreeks aansluit bij de landelijke KBO-PCOB. In 2023 zal het bestuur de 
landelijke en provinciale ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Wellicht komt er 
vanuit die verschillende ontwikkelingen een andere keuze op ons pad. 
 
We stellen ons steeds als doel om ouderen die zich eenzaam voelen, te benaderen 
en te betrekken bij activiteiten. KBO Gennep wil graag in samenwerking met de 
gemeente en partners invulling geven aan de aanpak van eenzaamheid en 
armoede.  
Ook laat KBO Gennep haar stem horen naar de politieke partijen over belangrijke 
beslissingen wanneer het gaat over seniorenbeleid.  
 
Laten we 2023 benoemen tot het jaar van nog meer samenwerken, waarbij we 
eenzame ouderen proberen te betrekken en te binden.  
Het bestuur wenst alle leden een mooi en gelukkig 2023 in een goede gezondheid 
en vol fijne ontmoetingen. 

Gerard van Thiel,  
voorzitter 

 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: 
Gerard van Thiel, Kellerberg 24, 6591 ZS Gennep  

 512787  voorzitter@kbogennep.nl 
 
Secretaris a.i.: 
Thérèse Hoen, Spoorstraat 106, 6591 GV Gennep 

 06-12 35 35 00  secretaris@kbogennep.nl 
 
Penningmeester: 
Harrie Frederix, Willem Boyeweg, 6591 ZX Gennep  

 513763  penningmeester@kbogennep.nl 
 
Vicevoorzitter en ledenadministrateur: 
Frans Simons, Logterheuvel 5, 6591 HE Gennep. 

 513333  ledenadministratie@kbogennep.nl 
 
Coördinator: 
Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591 XZ Gennep 

 513855 coordinator@kbogennep.nl 
 
Lid: 
Ger Michels, Langeweg 128, 6591 XZ Gennep 

 519996  ger.michels@kbogennep.nl 
 
Lid: 
Willemien Janssen, Langeweg 36 6591XX Gennep.  

 06-37456983  willemien.janssen@kbogennep.nl 
 
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn daarna 
twee keer herkiesbaar. 

 
Banknummer: NL35RABO0140602283 t.n.v. KBO Gennep 

mailto:voorzitter@kbogennep.nl
mailto:secretaris@kbogennep.nl
mailto:penningmeester@kbogennep.nl
mailto:ledenadministratie@kbogennep.nl
mailto:coordinator@kbogennep.nl
mailto:illemien.janssen@kbogennep.nl
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Contributie 2023 
De contributie voor 2023 wordt niet verhoogd en bedraagt € 22,00 per jaar. 
Leden die elders lid zijn van de KBO betalen voor hun 2e lidmaatschap als gastlid  
€ 11,00 per jaar. De woonplaats is bepalend voor het eerste lidmaatschap. 
De leden, die de KBO gemachtigd hebben om de contributie automatisch van 
hun rekening af te schrijven hoeven niets te doen. De contributie wordt eind 
januari 2023 automatisch afgeschreven. 
 

Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen met het 
KBO/PCOB magazine van februari 2023 een contributienota met het verzoek om 
de contributie binnen 30 dagen na ontvangst van de nota te betalen. 
Het bestuur doet een dringende oproep om een machtiging af te geven. Dat 
spaart een heleboel tijd en energie. 
Wanneer er nog vragen zijn, kunt U bellen met de penningmeester, 
Harrie Frederix,  513763 of  06-42404250 
 
Ledenadministratie 
Wijzigingen 
Verhuizingen, overlijden of andere wijzigingen s.v.p. doorgeven aan de 
ledenadministrateur  
Lid worden: 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Frans Simons of door het formulier op 
onze website www.kbogennep.nl in te vullen 
Opzegging lidmaatschap. 
Wilt uw lidmaatschap beëindigen, dan willen wij dit graag voor 1 december van 
het lopende jaar weten. Dit kunt u doorgeven aan Frans Simons. Wij verzoeken 
u dan de ledenpas bij uw contactpersoon of bij de ledenadministratie in te 
leveren. 
Gegevens ledenadministratie: 
Frans Simons, Logterheuvel 5, 6591 HE Gennep. 

 513333  ledenadministratie@kbogennep.nl 
 
 
 
 

 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ons Privacy beleid 
 
Het bestuur van KBO Gennep is verantwoordelijk voor een veilige privacy. 
De persoonsgegevens van onze leden zijn uitsluitend aan ons gegeven om het 
goed functioneren als KBO mogelijk te maken. 
Zolang het binnen de doelstelling van de KBO nodig is, mogen wij de gegevens 
van U opslaan, bewaren en aan anderen binnen de vereniging verstrekken. 
 
Voor onze ledenadministratie vragen wij en bewaren wij ook alleen de 
noodzakelijke gegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. 
Deze administratie wordt bewaard en opgeslagen op het Internet op een 
beveiligde server onder toezicht van de Unie KBO. 
Onze computers die wij gebruiken voor de ledenadministratie houden wij goed 
beveiligd en up to date. Bij dat up to date houden, vragen wij Uw medewerking. 
Wij vragen dus om wijzigingen van Uw gegevens aan ons door te geven. 
 
Wij verstrekken ledenlijsten alleen bij noodzaak aan vertrouwde personen 
binnen onze organisatie en wij hebben afgesproken dat die lijsten na gebruik 
worden vernietigd. Wij verwijderen gegevens van overleden leden en afgemelde 
leden uiterlijk na een jaar. 
 
Foto’s op de website, nieuwsbrief, facebook en informatieboekje 
De leden zijn gewend om foto’s van activiteiten te bekijken via onze informatie 
kanalen. Volgens de AVG is uw toestemming nodig om u te fotograferen. Wij 

gaan uit van die toestemming als u deelneemt aan 
onze activiteiten. Wanneer dat niet zo is, horen wij dat 
graag. Dan houden we hiermee rekening bij opnames 
en publicatie. Op onze website staat een verzameling 
foto’s uit voorgaande jaren. Mocht U bezwaar hebben 
tegen deze publicatie laat dat even weten.  
 
 

 
 
 

http://www.kbogennep.nl/


 

4 

 
Algemene informatie 
 

De website 
De website van de KBO is een belangrijke bron van informatie. U vindt daar 
steeds de laatste informatie en ook de aankondiging van activiteiten. Ook zijn 
alle nieuwsbrieven op de website geplaatst. De site wordt up to date gehouden 
door Pieter Lamers. 
  
KBO-PCOB 
Per 1 januari 2023 is het lidmaatschap met KBO Limburg opgezegd. Vanaf die 
datum zijn wij rechtstreeks lid bij de Unie KBO. Hierdoor behouden wij de 
ledenvoordelen van de Unie en het magazine KBO-PCOB (de vroegere Nestor) 
dat 10x per jaar verschijnt.  
 
Servicetelefoon KBO-PCOB 
Voor al uw vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, pensioen of juridische 
zaken kunt u de servicetelefoon bellen. U wordt te woord gestaan door 
getrainde vrijwilligers.  030 – 3400 655 
Servicetelefoon: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 10.00 tot 13.00 uur 
Pensioen- en Juristentelefoon: woensdag, donderdag 13.00 tot 15.00 uur 
 
Vrijwilligersverzekering 
Door de gemeente Gennep is een vrijwilligersverzekering afgesloten bij 
Vrijwilligersnet Nederland. Vrijwilligersorganisaties uit de Gemeente Gennep zijn 
hierdoor voor al hun vrijwilligers collectief voor een aantal zaken verzekerd 
tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden. Deze verzekering is altijd 
aanvullend op uw bestaande verzekeringen en maakt deze niet overbodig. De 
gemeente betaalt de premie hiervoor. Aanmelding is niet nodig, het bekend zijn 
als vrijwilliger op het moment van ontstaan van schade is voldoende. 
 
Dekking wordt geboden voor o.a. aansprakelijkheid, ongevallen en 
rechtsbijstand. Meer informatie is te vinden op 
www.vrijwilligersnetwerknederland.nl. Hierop is ook het 
schadeaangifteformulier te downloaden. Bij ontstaan van schade, dit zo spoedig 
mogelijk melden bij Vrijwilligersnetwerk Nederland  040-2193400 of bij 

calamiteiten buiten kantooruren  06 20880957). Licht bij schade ook een van 
onze bestuursleden in. 
 
Gebruik van de grote zaal en de bestuurskamer in de Goede Herder 
Gebruikers of huurders van de ruimtes in de Goede Herder moeten over het 
gebruik vooraf contact opnemen met Willemien Janssen. Na overleg kan zij de 
ruimtes reserveren. Willemien Janssen  06-37456983 

 willemien.janssen@kbogennep.nl 
 
De nieuwsbrief 
De nieuwsbrief die u elke maand krijgt samen met het KBO/PCOB magazine, 
wordt verzorgd door Paul Mengelberg.  
 
Nieuwsbrief 
nummer 

Maand Inleveren kopij 
op vrijdagen 

Verschijning 
op dinsdagen 

2 februari 13 januari 24 januari 
3 maart 17 februari 28 februari 
4 april 17 maart 28 maart 
5 mei 21 april 2 mei 
6 juni 26 mei 6 juni 
7/8 juli/augustus 23 juni 4 juli 
9 september 11 augustus 22 augustus 
10 oktober 15 september 26 september 
11 november 13 oktober 24 oktober 
12/1 december/januari 17 november 28 november 
 

Facebook 
KBO Gennep gaat in 2023 een facebook pagina lanceren.  
Naast de website en de nieuwsbrief is dat een middel om 
informatie over onze vereniging met elkaar te delen. 
Pieter Lamers gaat facebook KBO Gennep voor ons 
ontwikkelen. De verschijning publiceren we natuurlijk in de 
nieuwsbrief. 
 

 
 

http://www.vrijwilligersnetwerknederland.nl/
mailto:illemien.janssen@kbogennep.nl
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De contactpersonen. 
KBO Gennep heeft haar ledenbestand in Gennep ingedeeld in kleine wijken. In 
deze wijken of buurten zijn vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers vormen voor de 
KBO het hart van de organisatie. Zij onderhouden het contact met de leden en 
ze bezorgen maandelijks bij de leden het KBO-PCOB magazine met daarin de 
Nieuwsbrief. 
Ons sociale netwerk van contactpersonen maakt het mogelijk ouderen te 
bereiken en waar nodig te helpen. U bepaalt zelf wat uw contactpersoon voor u 
kan betekenen. De wijkindeling en de gegevens van de contactpersonen vindt u 
in het overzicht achter in dit boekje. 
 

De activiteiten van KBO Gennep 
De KBO biedt haar leden veel activiteiten aan. Dit zijn veelal activiteiten die 
jaarlijks terugkomen.  
Daarnaast hebben we een enthousiaste activiteitencommissie van 4 leden, die 
activiteiten bedenkt, organiseert en uitvoert. Het gaat dan om excursies, 
lezingen en presentaties, dagtochten, etentjes op locatie en veel meer. De 
activiteitencommissie wordt gecoördineerd door Paul Mengelberg.  
 
KBO Computerclub Gennep 

Ook in 2023 staan we weer voor u klaar om u te helpen met 
uw problemen met PC, laptop, Mac, tablet of smartphone. 
Een 10-tal enthousiaste mensen is elke maandagmiddag van 
13.30 – 16.00 uur aanwezig in de Goede Herder. Er wordt 
één op één hulp gegeven. Voor korte vragen op digitaal 
gebied kunt u altijd even binnen lopen.  

U kunt zich aanmelden via: 
 Een e-mail aan Ton Pelser: email: tonpelser@gmail.com 
 De website van KBO Gennep onder het kopje activiteiten: ledenservice 

computerclub 
 Een aanmeldformulier dat u kunt vinden in de draaimolen in de Goede 

Herder 
De kosten voor een middag zijn € 5 (inclusief koffie/thee). 
De computerclub is er voor iedereen. U hoeft geen lid te zijn van de KBO of van 
Seniorweb. Iedereen en ongeacht de leeftijd is welkom. 
Actuele informatie over de computerclub vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief 

Koersbal 
Koersbal wordt in de Goede Herder gespeeld op de dinsdagmiddag en op de 
dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. 
De avondclub komt tijdelijk op de vrijdagmiddag bij elkaar. Het is verstandig om 
bij twijfel van te voren even contact op te nemen.  
 Voor de dinsdagmiddaggroep: 

Mientje Bottenberg  0485-513323 
 Voor de dinsdagavond of vrijdagmiddaggroep: 

Mientje Rutten  0485-513645  
 
De Soos 
Elke dinsdagmorgen bent U van 10.30 tot 12.00 uur welkom voor een kopje 
koffie en een praatje in de “Goede Herder”. Een team van vrijwilligers staat klaar 
om U een paar gezellige uurtjes aan te bieden. 
 
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er een soosmiddag. In de 
Goede Herder kunt u kaarten, handwerken, een spelletje rummikub spelen of 
gezellig samenzijn. 
 
Zingen in de Goede Herder. 

Iedere woensdagmorgen wordt er van 09.30 tot 10.30 uur 
gezongen in de Goede Herder o.l.v. dirigent Steven Gerrits. 
Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met: 
Wil Peeters  511392 of Ria Bijlard  514247 
 

 
Bridgen 
Iedere woensdag van 13.30 uur tot 17.30 uur is er bridgen in de “Goede 
Herder”. 
Heeft u interesse neem dan contact op met:  
Liesbeth Hesen  0485-540297 of  
Marijke Michels,  06 12733031 
 
 
 

mailto:tonpelser@gmail.com
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 Schilderen. 
Elke donderdag wordt er van 9.30 uur tot 11.30 uur in de 
“Goede Herder” geschilderd. 
Heeft u interesse neem dan contact op  
linda.lucas@ziggo.nl 
 
 
 
 

Schaken 
Op donderdagavond wordt er geschaakt in de Goede Herder. Voor 
verdere informatie kijk op: www.schaakvereniginggennep.nl 
 

 
 
Biljarten. 
In de ruimte van het GON wordt iedere dag 
gebiljart. U kunt daar altijd vrijblijvend 
binnenlopen en in overleg kunt u eventueel bij 
een groep aansluiten. 
Op dinsdagavond wordt het spel driebanden 
gespeeld. De kosten om te biljarten zijn € 1,00 
per dagdeel. Voor informatie kunt U contact opnemen met Bert v.d. Bosch 

 06 40408775 of via de site van de GON: www.gongennep.nl 
 

 
 
De leesclub. 

Sinds enkele jaren bestaat er een KBO leesclub. De groep 
telt acht leden en is daarmee volgeboekt. 
Mocht u belangstelling hebben of hulp nodig hebben bij de 
oprichting van een nieuwe club dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de KBO 

 secretaris@kbogennep.nl 
 

 
 

De kunstclub. 
Ook de KBO kunstclub is weer gestart.  
Birgit Holtermans voert de leden langs 
tijdperken en kunststromingen. Schilderijen, 
architectuur, beeldhouwkunst en fotografie passeren de revue. Mocht u 
belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Birgit Holtermans, 
birgit.holtermans@ganapja.nl.  06-41512854 
 
 

Feestelijke bijeenkomsten 
Ook in 2023 hopen wij weer een aantal grote 
bijeenkomsten te organiseren.  
De data zijn onder voorbehoud.  
Paasbrunch: 10 april 2023 
Barbecue: 23 augustus 2023 
Kerstviering: 13 december 2023 
 
Kijkt u vooral naar de nieuwsbrieven voor informatie 

en aanmelding. Daar vindt u ook altijd de informatie over de activiteiten die 
door de activiteitencommissie zijn georganiseerd. 
 

 
 
 
Kienen  
Het kienen is gepland op de volgende data: 
 
Dinsdag, 21 maart 
Dinsdag, 6 juni 
Dinsdag 5 september 
Dinsdag, 28 november 
 
De zaal is open vanaf 13.30 uur en het kienen begint om 14.00 uur. 
 
 
 

mailto:linda.lucas@ziggo.nl
mailto:secretaris@kbogennep.nl
mailto:birgit.holtermans@ganapja.nl
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Bewegen voor ouderen 
Jeu de boules 
Elke woensdagmiddag van mei t/m september van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie 
De Goede Herder. Informatie bij Mientje Rutten  513645. 
 
Wandelprogramma 

Ook wandelen voor 50+ staat weer gepland. Vertrek om 09.00 
uur vanaf de Goede Herder. Voor het vervoer buiten Gennep 
zijn meestal 4 of 5 auto’s beschikbaar. Kosten meerijden zijn 
2,50. Chauffeurs s.v.p. afmelden bij verhindering. 
Inlichtingen Ger Noij  213404 of 06-15558679 

27 januari Milsbeek  28 juli Well 
24 februari Kessel  25 augustus Afferden 
31 maart Oeffelt  29 september Nieuw Bergen 
28 april Plasmolen  27 oktober Siebengewald 
26 mei Mook  24 november Berg en Dal 
30 juni Nijmegen  29 december Gennep 
 
Avondvierdaagse 50+ Gennep. 
In 2023 wordt de avondvierdaagse gehouden van dinsdag 13 juni tot en met 16 
juni. Inlichtingen bij Carla Kersten,  517420  
 
Norbertus wandeltocht. 
De Norbertus wandeltocht is gepland op zaterdag 8 april 2023 
Informatie: www.vriendenvannorbertus.nl/wandeltocht 
 
Gennep Vitaal 
Gennep Vitaal is er voor de 50-plusser die graag wil sporten met 
leeftijdsgenoten, binnen maar ook buiten.  
U kunt er terecht voor:  

 Sport & Spel 
 Sportief Wandelen 
 Zwemmen 

 Buitensport (Bootcamp) 
 Pilates 
 Stevig Staan 

Er zijn diverse lesgroepen van Gennep Vitaal in Gennep. 
Geïnteresseerden kunnen het beste naar kijken naar de website of bellen naar 
Olga Flintrop.  06-52670231 
www.gennepvitaal.nl 
 
Sporten zonder financiële beperking 
In Gennep kan iedereen sporten, ook bij een inkomen rond het 
bestaansminimum. U kunt dan ondersteuning krijgen via het Volwassenfonds. 
Kijk voor meer info op: www.gennep.nl/volwassenenfonds-sport-cultuur 
 
Valpreventie: Stevig Staan: 
Een valongeval heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven van ouderen. 
Valongevallen zijn voor een groot deel te voorkomen 
door middel van valpreventie. De Noord-Limburgse 
gemeenten bieden het beweegprogramma Stevig 
Staan aan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
een deskundig team van fysiotherapeuten en 
beweegcoaches. Het beweegprogramma van Stevig 
Staan is er voor alle thuiswonende 70-plussers uit onze 
regio. Meer informatie kunt u vinden op www.stevigstaan.nu 
Wanneer het programma in Gennep wordt aangeboden, kunt u dat lezen in 
onze nieuwsbrief. 
 
Yoga voor senioren  
Yoga vindt plaats op: 

Maandag van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 11.30.  
Buurthuis Van Ons in Gennep Zuid 
Docente: Dinie Hijmans  06-57331716 
 
 
 
 

 

http://www.gennepvitaal.nl/
http://www.stevigstaan.nu/
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Hulp, zorg en welzijn 
 
Ouderenadvisering KBO 
Onze ouderenadviseur Jeanne Freij komt graag bij u thuis om uw situatie en uw 
vragen te bespreken. U kunt daarbij denken aan zelfstandig wonen en leven, 
mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, u veilig en prettig voelen in uw 
eigen omgeving. Zij weet wat er binnen de gemeente speelt. Ook kan zij u als 
informeel cliëntondersteuner bijstaan als u een keukentafelgesprek heeft met 
de gemeente. Jeanne Freij  06 15678696 
 

Team Toegang Gemeente Gennep 
Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor 
ondersteuning, werk en inkomen en zorg aan inwoners van 
de gemeente Gennep. Heeft u een vraag of probleem op 
een van deze gebieden? Dan kunt u terecht bij Team 
Toegang. Samen met u gaat een medewerker van Team 
Toegang op zoek naar een oplossing, die past bij uw 
persoonlijke situatie en mogelijkheden. 

 

Dorpsondersteuner / wijkverbinder 
Als u een vraag heeft kunt u ook contact opnemen met de wijkverbinder van uw 
wijk. Samen met u zoeken zij naar een oplossing in de buurt. 
Gennep-West 
Roos van Otterdijk, wijkverbinder Accent op ieders talent 

 06-53583055 
 accentgennepwest@outlook.com  

Gennep Zuid 
Fonni Klösters, wijkverbinder 

 06-19550723 
 wijkverbinder@wijkraadgennep-zuid.nl  

 

De cliëntondersteuner als onafhankelijke hulp 
Vindt u het moeilijk om aan te geven welke hulp u nodig heeft? Of vindt u het 
lastig om daarover zelf het gesprek te voeren of de hulp die u nodig heeft zelf 
aan te vragen? Dan kunt u een medewerker van de MEE vragen u daarbij te 
helpen. Ze zijn niet in dienst van de gemeente en nemen geen beslissing over uw 

aanvraag voor ondersteuning. Ze kunnen u wel helpen om een aanvraag te doen 
als dat nodig is. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden.  

 088 46 53 555.  
Kijk voor meer informatie ook op de website van MEE de Meent groep of op de 
website van de KonnectKever. 
 
Hulp en ondersteuning bij dementie 
De ouderenverpleegkundige kan uw vragen beantwoorden en de 

zorgproblemen verhelderen en in kaart brengen.  
Wanneer er dementie is vastgesteld heeft u recht op 
casemanagement dementie. Gedurende het hele ziekteproces 
begeleidt de ouderen-verpleegkundige, in de thuissituatie, de 
cliënt met geheugenproblemen of dementie en zijn naasten.  
U kunt zelf bellen of laten bellen door een vertrouwd persoon. 
Ook de huisarts of een hulpverlener kan u aanmelden. 
 

De ouderenverpleegkundige Evi Wilms-van de Velde maakt 
deel uit van het 
Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei en is te bereiken via 

 0900-8803  ovkgennep@pantein.nl 
 
Juridische hulp in de Goede Herder 
Elke vrijdag is er in de Goede Herder een inloopspreekuur van de Rechtswinkel 
van 19:00 tot 20:30 met uitzondering van de schoolvakanties. Tijdens het 
spreekuur kunt u uw juridische vragen voorleggen, waarna zij samen met u de 
mogelijke stappen zullen bespreken en indien nodig  helpen bij het schrijven van 
een brief of bezwaarschrift. 
Rechtswinkel Gennep is tevens discriminatiemeldpunt van 
de gemeente Gennep. Bij een discriminatiemeldpunt kunt 
u een melding maken in geval u slachtoffer of getuige 
bent van discriminatie. 
Voor meer informatie: www.rechtswinkel-gennep.nl 
 
 
 
 

tel:06-53583055
mailto:accentgennepwest@outlook.com
tel:06-19550723
mailto:wijkverbinder@wijkraadgennep-zuid.nl
http://www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/noord-en-midden-limburg/gennep
https://www.dekonnectkever.nl/organisatie/mee-noord-en-midden-limburg/
https://www.dekonnectkever.nl/organisatie/mee-noord-en-midden-limburg/
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Thuiszorg / wijkverpleging 
Deze zorg omvat: verpleging en verzorging en zo nodig gespecialiseerde 
verpleegkundige zorg. 

Thuiszorg Pantein 
Kuipersgroes 2 
6591 BJ Gennep-West 

 0900-8803 
 

Proteion  
Spoorstraat 155  
6591 GT Gennep 

 088-8500000 
 

Buurtzorg Gennep  
Zandstraat 35 
6591 DA Gennep- 

 06-13282383 
 

VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) Noord-Limburg. 
Wanneer je in je vertrouwde omgeving wilt sterven 
De coördinatoren zijn bij toerbeurt 24 uur per dag bereikbaar op 

  06-55790271  
 info@vptznoordlimburg.nl     www.vptznoordlimburg.nl  

 

Samen eten bij Ontmoetingsplek ’t Hökske 
In het gemeenschapshuis ’t Hökske kunnen inwoners van de 
gemeente Gennep op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
tegen een prijs van € 7,50 aanschuiven en medebuurtbewoners 
ontmoeten. 
Aanvang: 17:00 uur. Kun je niet komen? Bel dan even voor de 
mogelijkheid om het bij jou thuis af te geven. 
Pr. Margrietstraat 22 
6591 GD Gennep- 

 06-37651987 
  hokske@gmail.com 

Op woensdag en vrijdag wordt er soep of een koude lunch geserveerd in 
Buurthuis van Ons in Gennep-Zuid. 
 

Geldzaken 
De papieren brigade 
Heb je hulp nodig bij je (financiële) administratie? Dan 
kunnen de deskundige vrijwilligers van de papieren 
brigade kosteloos, praktische ondersteuning bieden. 
Senioren hebben vaak recht op toeslagen, 
belastingteruggaves en meer. Maar de weg vinden in het 
oerwoud van regelingen is niet eenvoudig. 

Hulp bij zaken als de energietoeslag, de zorg- en huurtoeslag, verzekeringen, 
maar ook hulp op weg naar schuldhulpverlening is mogelijk.  
Aanmelden kan  

 Via de website: www.synthese.nl klik op het kopje ‘wat doen we’ en kies 
vervolgens ‘thuisadministratie’. 

 Via E-mail: papierenbrigadegennep@synthese.nl 
 Via het spreekuur in de bibliotheek Gennep 

De papierenbrigade is elke maandag aanwezig van 14.00 – 16.00 uur in 
de Kenniskeuken van de Bibliotheek in Gennep op het Ellen 
Hoffmannplein. 

 

De VoorzieningenWijzer Gennep 
Misschien heeft u recht op bepaalde bijdragen of toeslagen.  
De VoorzieningenWijzer van de gemeente wijst u de weg en helpt u direct bij 
het aanvragen of overstappen. Alle informatie vindt u op: 
www.devoorzieningenwijzer.nl 
 

Belastinghulp van KBO Gennep  
KBO Gennep heeft ook een eigen team van belastinginvullers die u kunnen 
helpen.  Jo Martens is de contactpersoon van dit team. U kunt hem bereiken via 

 512720  martenjm@xs4all.nl 
 

Wensbus 
De wensbus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Gennep, jong of oud 
en rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep. En ook naar het 
MaasZiekenhuis in Beugen en naar zorgcentrum Madeleine in Boxmeer.  

 Bestel de bus (minimaal) 1 dag van tevoren 
 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 uur – 12 uur 
 De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem 
 Voor vaste dagen/vaste tijdstippen kun je als vaste passagier ingepland 

worden tot 3 maanden vooruit 
 Prijs per rit binnen de gemeente 

Gennep € 1,50 p.p. en buiten de 
gemeente Gennep € 2,50 p.p. 

 06-14706405  ovwensbus@gmail.com  
www.wensbusgennep.nl 

 

tel:0900-8803
tel:088-8500000
tel:06-13282383
tel:%2006-37651987
mailto:hokske@gmail.com
https://synthese.nl/
mailto:ovwensbus@gmail.com
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Informatiepunt Bibliotheek 
Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid 
zoals DigiD, Mijnoverheid.nl of toeslagen gaat steeds 
vaker via de computer. Dat kan lastig zijn. De 
informatiespecialisten helpen graag. U bent welkom 
zonder afspraak. 
Het is gratis en een lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. 

 0485 745 035 
 informatiepunt@biblioplus.nl 

 
De KonnectKever 
Wanneer u op zoek bent naar informatie in Gennep over zorg, sport, 
ontmoetingen, activiteiten of beter gezegd teveel om op te noemen, neem dan 
vooral eens een kijkje op de KonnectKever. 
Het is het hulpmiddel bij uitstek voor vragen over zorg, welzijn en 
leefbaarheid. U vindt hier de sociale kaart, de welzijnsagenda en vrijwilliger 

vacaturebank. Website: www.dekonnectkever.nl 
 samen@dekonnectkever.nl  

 
 
 

Kortingen 
Rijbewijskeuring 
Op de website van KBO-PCOB vindt u veel informatie. Daar staat ook informatie 
over de stappen die u moet zetten voor de rijbewijskeuring en op welke wijze er 
eventueel korting is te verkrijgen. www.kbo-pcob.nl/rijbewijskeuring/ 
 

Overige kortingen 
Op dit moment kunt u met uw ledenpas korting krijgen bij: 
Opticien Briljant in de Zandstraat 
Bioscoop Cinetwins in Malden 
Kledingzaak Modehoek in Groesbeek 
Het bestuur is van plan om in 2023 te onderzoeken of we bij meer 
ondernemingen in Gennep afspraken over kortingen voor KBO leden kunnen 
maken. We houden u in de nieuwsbrief op de hoogte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:0485745035
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Wijkindeling 
 

 
 

1 
 

 
Marietje Noy 
Voorhoevepark 18 
6591 AJ  Gennep 

  06-11399821 
 marietjemegens@gmail.com 

 
Brugstr. vanaf. 129 
Leerlooiersgroes oneven nrs 
Spoorstraat  
Voorhoevepark 6 met volgletter 
 

 
 
 

2 
 

 
Mariet Vissers 
Wagenstraat 44 
6591 ES Gennep 

 513606 
 wimmariet@home.nl 

 
Groene Kruisstraat 
Loodsstraat 
Wagenstraat 
Bergstraat 
Emmastraat 

 
 

3 
 
 

 
Tonny Huys 
Weverstraat 2 
6591 AG Gennep 

 513740 

 
Kuipersgroes 
Kleermakersgroes 
 

 
 

4 
 

 
Willemien van Duuren  
Julianalaan 22 
6591 AS Gennep 

 511556 
 jgvanduuren@ziggo.nl 

 
Bierbrouwersgroes  
Brugstraat even 1 t/m 25 
Brugstraat  oneven 26  t/m 128  
Weverstraat 
Burg.v. Banningstraat 
Touwslagersgroes 

 
 

5 
 

 
Toon von der Haar 
Duivenakkerstraat 47 
6591 AW Gennep 

 06-26887868 
 toonvonderhaar@gmail.com 

 

 
Burg.Woltersstraat 
Davidlaan 
Duivenakkerstraat 
Julianalaan 
Europaplein 
Voorhoevepark 
Zuidoosterlaan 

   

 
 
 

6 
 

 
 
Frans Thissen 
St. Norbertusstraat 19 
6591 GL Gennep 

 511290 
 frthissen@ziggo.nl 

 
 
Achter de Hoven 
De Vang 
Horsestraat 
Nijmeegseweg 
Ottersumseweg 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

 
Nelly Plas 
Kollermolen 10 
6591 TN Gennep  

 513257 
 gerardennellyplas@planet.nl 

 
 

Arendstraat 
Eksterstraat 
Fazantstraat 
Korhoenstraat 
Kraaienhof 
Lijsterstraat 
Merelstraat 
Nachtegaalstraat 
Pr. Hendrikstraat 
Puttershof 
Spechtstraat 
Zwaluwstraat 

 
 

8 
 

 
Ben Basten 
Pr. Beatrixstraat 31 
6591 EW Gennep 

 512019 
 babasten@home.nl 

 
Looiseweg zonder   nr.16 
Picardie 
Zandpoort 
 

 
 
 

9 
 

 
Lenie van Est 
Kellerberg 59 
6591 ZS Gennep  

 519051 
 l.vanest@home.nl 

 
 

van Brederodestraat 
Burg. Gilissenweg 
Heinsbergstraat 
Israëlstraat 
Kellerberg 
Logterheuvel 
Van Gelrestraat 
Van Loonstraat 

 
 

 
 

 
 

mailto:marietjemegens@
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10 
 

 
 
 
Lenie van Gaal 
St. Martinusstraat 14.  
6591 GM Gennep 

 517739 
 

 
Pr. Beatrixstraat 
Pr. Marijkestraat 
St. Norbertusstraat 
St. Martinusstraat 
Steendalerstraat 
Kruisstraat 
Middelweg 

 
 
12 

 
 

 
Ria Smits-Simons 
Langeweg 94 
6591 XZ Gennep 

 513303 
 riasmitssimons@gmail.com 

 
Dr. Ariënsstraat 
Dr.Schaepmanstraat 
Jasmijnstraat 
Korenbloemstraat 
Langeweg  v.a. nr.65 
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Henk Rutten  
Molenstraat 15 
6591 DJ Gennep 

 514424 

Brugstraat oneven 1 t/m 25 
Bleekstraat 
Houtstraat 
Kromme Elleboog 
Molenstraat 
Niersweg 
Nieuwstraat 
Oliestraat 
Zandstraat 
Zuidoostwal 
Zuidwal 

 
 
14 

 
 
 
 

 
Mario Kamps 
Niersweg 17 
6591CT Gennep 

 06-13333413 

 
Doelen 
Ellen Hoffmannplein. 
Maasstraat 
Maasweg 
Markt 
Noordwal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

15 
 
 

 
 
 
Thea Martens  
Kollermolen 26 
6591 TN Gennep  

 512552 
 theamartens@hetnet.nl 

 

 
Condorstraat 
Havikstraat 
Dieseltram 
Kampweg 
Ketelhuis 
Kollermolen 
Papierschepper 
Perron 
Rijssenbeeklaan 
Sperwerstraat 

 
 
16 

 

 
Toos Beumeler 
Picardie 127 
6591 JC Gennep 

 512758 

 
Leeuwerikstraat  
Patrijsstraat 
Pr. Irenestraat 
Pr. Margrietstraat 
Roggestraat 

 
 
17 

 

 
Peter en Riet Beumeler 
Langeweg 182 
6591 XA Gennep 

 512969 

 
Heijenseweg 
Logterberge 
Moutstraat 
 

 
 
 
18 

 

 
Resi Megens  
Gr. Kruisstraat 48 
6591 GJ Gennep 

 06-28793599 
 resibosman@live.nl 

 
Dr.Nolensstraat 
Lavendelstraat 
Pater Celiestraat 
Willem Boyeweg 
 

 
 

 
19 

 
 
 

 
Olga van Rens 
Seringenstraat 54 
6591 SC Gennep 

 06-26948915 
 

1e Dwarsweg 
2e Dwarsweg 
Anjerstraat 
Dr. Poelsstraat 
Hoekweg 
Langeweg t/m 64 
Seringenstraat 
Struikheide 



 

13 

 
 
 
20 

 
 
 
 

 
Piet en Annie Nas 
Langeweg 86 
6591XZ Gennep  

 516597 
 piet@nas-online.nl 

  

 
Verdeling en bezorging van het 
Magazine en de nieuwsbrief bij 
de contactpersonen. 
Bezorging in: 
Ottersum: 
Ven Zelderheide: 
Heijen: 
Afferden 
Milsbeek 
Gennep 
Middelaar 

 Algemene reserves 
 
 

Wim Hermens,  
Beatrixstraat 3,  
6591 EX Gennep 

 513624 

Ger en Truus Beumeler 
Pr. Beatrixstraat 24 
6591 EX   Gennep 

 06-29315946 
 g.beumeler@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overige telefoonnummers 
 
Alarmnummer  
Politie-Brandweer en Ambulance             

 
112 

 
Gemeente Gennep.  
               

 
0485-494141 

 
GGZ Luisterlijn 

 
088 0767 000. 

Huisartsen-spoedpost 
in de avond, nacht, weekend en op 
feestdagen 

 
024 3523579 

 
Huisartsenpraktijk Gennep 

 
0485-512317 

 
Huisartsenpraktijk Milsbeek  

 
0485-517000 

 
Huisartsenpraktijk Ottersum 

 
0485-512717 

 
Maasziekenhuis Pantein Beugen 

 
0485-845000 

 
Politie geen spoed 

 
0900-8844 

 
Regiotaxi  via Omnibuzz 

 
0900-0699 

Wensbus 
 

06-14706405 

 
 


