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Er is nog plaats! Stuur een mailtje naar Annie
om u op te geven voor de overheerlijke Paas-
brunch op 2e Paasdag, maandag 10 april.
Deelname kost €18,= te voldoen
op rek. NL35RABO0140 6022 83
v.d. KBO-Gennep o.v.v. "Brunch"
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Maandag 20 maart was de dag dat de lente is
begonnen. De dagen zijn weer langer en het
voorjaarsweer dient zich aan. De winter-
maanden hebben we afgesloten met diverse
leuke door de programmacommissie
georganiseerde activiteiten.Op15en16maart
hebben we bij de Dragonder genoten van een
heerlijk drie gangenmenu. Het waren twee
geslaagde bijeenkomsten waarin gezellig in
groepjes druk werd bijgepraat. Er wordt nu al
weer uitgekeken naar 9 en 10mei ombij deOld
Inn te kunnen gaan genieten van een asperge-
diner. De kienmiddag, die 21maart samenmet
de Zonnebloem is gehouden, was een succes.
Velen van de grote groep aanwezigen gingen
met een mooi prijsje naar huis. Op 24 maart is
er weer een leuke IVN wandeling onder
begeleiding van een gids geweest in het
natuurgebied bij deOld-Inn. Verder staat er op
31 maart een lezing op het programma over de
geschiedenis van Gennep. De jaarlijkse
paasbrunch is gepland op tweede paasdag 10
april. De programmacommissie kijkt ook naar
nieuwe activiteiten. Zo is er op zondag 30 april
een muziekmiddag waar het seniorenorkest
van Noord Limburg zal spelen. Hopelijk is er
een goede opkomst en kunnen we het nog
vaker organiseren. Op 20 april en 4 mei is er

nieuwe activiteit in samenwerking met de
hobbyclub van het GON: "Vogelhuisjes"maken.
Op 14 april gaan we met de bus een winkelreis
maken naar Deventer. Ook naburige KBO
afdelingen hebben de mogelijkheid zich
hiervoor op te geven. Het bestuur wordt er
regelmatig op gewezen dat de naam KBO-
Gennep eigenlijk niet meer passend is. In deze
nieuwsbrief doenwij eenoproepomeenmooie
nieuwe naam te bedenken. Een deskundige
jury beoordeelt de hopelijk vele inzendingen
en maakt een keuze die op de leden-
vergadering van 21 april bekend wordt
gemaakt. De bedenker van de nieuwe naam
ontvangt een leuke prijs! Verder wordt u in de
ledenvergadering op de hoogte gebracht van
de ontwikkelingen bij de (overkoepelende)
KBO organisatie. De uitnodiging inclusief
agenda is als bijlage aan deze nieuwsbrief
toegevoegd.Hopelijk zienwevelen vanuopde
komende ledenvergadering.

Inschrijfformulieren 4
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Agenda Goede Herder (= G.H.)
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. 31/03 09.00u Oeffelt)

Noteer in uw agenda: 31-03 parkeren 250m na Oeffelt op de
parkeerplaats aan de linkerkant van de weg naar Beugen.
Graag telefonisch melden bij Ger Noij. Tel. 0485 - 213404 of
06-15558679 (Voor meerijders geldt een bijdrage van €2,50)
(nb. 28/04 gaan we wandelen aan de Plasmolen)

Winkelreis naar Deventer (vr 14/04 09.00u - 17.00u)

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Op vrijdag 14 april
kunt u deelnemen aan een "winkelreis" naar Deventer. De bus
vertrekt om 09.00u bij de Goede Herder. Rond 10.30u komt u
aan in Deventer. Om 15.30u vertrekt de bus weer richting
Gennep waar we rond 17.00u arriveren. Kosten: 16,50 p.p.
Aanmelden de KBO-website--> activiteiten--> inschrijven-->
Deventer. U hoort rond 7/04 of u geplaatst bent (er zijnmax. 50
plaatsen)

Muziekmiddag (zo 30/4 in de G.H. 14.00u-16.30u)

Op zondagmiddag 30 april vindt er een gezellige
muziekmiddag plaats in de Goede Herder, waar uiteraard
ook gedanst kan worden. Deze middag wordt verzorgd door
het seniorenorkest Noord Limburg. De middag begint om
14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Belangstellenden kunnen
zich op geven bij Annie Vorstenbosch
coordinatorkbo@gmail.com of via telefoonnummer
0485-513855. De kosten bedragen 5 eurowaarvoor u ook een
consumptie krijgt. Overmaken op NL35RABO 0140 6022 83
tnv KBO Gennep. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Digitaal aanmelden kan ook via de kbo-website -
activiteiten-inschrijven-muziekmiddag.

Workshop "vogelhuisje" maken. In samenwerking met de
hobbyclub van het GON wordt deze workshop aangeboden.
Kosten € 5.= inclusief materialen en koffie. Data: donderdag
20 april en donderdag 4 mei aanvangstijd 09:30 uur.
Maximaal 6 personen per keer. Opgave voor 10 april via de
KBO-website-->activiteiten -->inschrijven -->vogelhuisjes of
via de tel. naar de coördinator KBO

Vogelhuisjes maken (herhaling) (do 20/4 en Do 04/5)

Excursie Rioolwaterzuivering Gennep (di 16/5 14/00u)

Er komt heel wat kijken bij het zuiveren van ons afvalwater.
Per dag ge- of verbruiken we gemiddeld zo’n 120 liter water
per persoon. Het grootste deel komt via het riool bij deze
zuivering terecht. Gelukkig maar want als we direct op het
oppervlaktewater zouden lozen was de milieuramp niet te
overzien. Op 16 mei zijn we om 14.00u welkom op de locatie
Veerstraat 2. Daar krijgen we te horen en kunnen we zien (…
en ruiken) hoe afvalwaterwordt gezuiverd enwatmenmet de
vrijkomende energie doet. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Er
zijn geen kosten aan deze excursie verbonden. U kunt zich
opgeven via de KBO website: activiteiten->inschrijven-RZWI
of via een e-mail of via de telefoon aan Annie Vorstenbosch
(zie gegevens onderaan pag.1)

Jaarreis: Biesbosch - Dordrecht (do 22/6 08.15u-21.45u)
Op donderdag 22/6 kunt u mee naar de Biesbosch en
Dordrecht! Op 08.15u vertrekken we vanaf de Goede Herder
richting Rosmalen. Daar is een stop met koffie/thee+
appelgebak. Daarna gaat het verder naar Sleeuwijk waar we
om 11.00u inschepen op Princehof voor een 4 uur durende
vaartocht door de Biesbosch. Aan boord krijgt u een kopje
koffie/thee, een kop groentesoep en een broodje kroket. Om
14.00u bereiken we Dordrecht. Vanaf het Blauwpoortsplein
wandelt u naar het op korte afstand gelegen centrum. U heeft
tot 16.30u de tijd omdoor het fraaie Dordrecht te dwalen. Om
16.30u vertrekkenwenaar Nistelrodewaar een goed verzorgd
drie- gangen diner wacht. Om 20.00u gaat het verder richting
Gennep waar we rond 20.45u arriveren. Kosten van deze
geheel verzorgde dag bedragen € 75.= voor leden en €80.=
voor niet-leden. Inschrijven: via een aanmeldstrookje (pag 4)
of via de KBO-website: activiteiten --> inschrijven-->jaarreis.

Hetmoest er een keer van komen. We gaan een proef nemen
met het digitaal inschrijven op activiteiten.Vanaf nu is het
ookmogelijk uw inschrijving voor een activiteit via de KBO-
website te regelen. Op de voorpagina is onder het menu
"activiteiten" een nieuw item opgenomen: "inschrijven".
Via dat item kunt u een keuze maken voor een
inschrijfformulier voor een bepaalde activiteit. Bijkomend
voordeel van deze werkwijze is dat u na het versturen altijd
bevestigingsmailtje van uw aanmelding ontvangt.

Digitaal inschrijven via de KBO-website
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Wie verzint een nieuwe naam?

Het bestuur heeft besloten in plaats van
KBOGennep St. Norbertus op zoek te gaan
naar een nieuwe naam. Daarom schrijven
we een prijsvraag onder de leden uit. Een
deskundige jury zal een nieuwe naam
kiezen en de prijswinnaar bekend maken.
U kunt uw ideeën sturen aan:
secretaris@kbogennep.nl. U kunt ook een

briefje in de brievenbus stoppen. Indienen kan tot 15 april.
Vergeet s.v.p.niet uwnaamen telefoonnummer te vermelden.

Aspergediner bij de Old-Inn (di 9/5 en woe 10/5 17.30u)

Op dinsdag 09 en woensdag
10/5 organiseren we een
asperge-diner bij de Old Inn.
Het menu: asperge-soep
gevolgd door heerlijke
asperges + aardappeltjes.
Het toetje bestaat uit Heldro
ijs met verse aardbeien.

Kosten van dit smakelijke diner: € 25,50. Er is plaats voor 30
personen. Gezien de vermoedelijke belangstelling hebben we
2 dagen gereserveerd: di 9/5 en woe 10/5. U kunt uw keuze
aangeven op het aanmeldstrookje of via een digitaal
aanmeldingsformulier.(kbogennep.nl --> activiteiten -->
inschrijven --> asperges). Om het indelen (voor ons) makkelijk
te maken kunt u die keuze ook aan ons laten. Vul dan op het
strookje (pag 4) geen datum in of (digitale aanmelding) kies
"maakt me niet uit" als naar een datum wordt gevraagd.

Zomerschool (augustus 2023)

Het programma van de zomerschool is zo goed als rond! In de
periode 2/8 t/m 30/8 is er een "samen-eten" activiteit, een
excursie naar de ARN in Beuningen; een huifkartocht + lunch,
een wandeling en de traditionele BBQ gepland.

Vanaf 10 uur liepen er kleurrijk verklede mensen het gebouw
binnen, waar het orkest “Kumt goed” al klaar zat om met
carnavalsmuziek de stemming er in te brengen. Na de koffie
of thee mét traditionele nonnevotten, werd er al snel over
gegaan op iets sterkers zoals een wijntje of een advocaatje
met slagroom, wat sfeerverhogend werkte. Toen op dat
moment Prins Jan de 5de en zijn prinses Marian van de
Waggelaars met hun gevolg binnenkwamen, was het feest
compleet. Het orkest speelde het bekende lied van de Niers
die maar doorstroomt en al snel ging Prins Jan voorop in de
polonaise, gevolgd door een lange sliert carnavallers. Erwerd
meegezongen, ingehaakt en gesjoenkeld, zoals dat hoort bij
een goed carnavalsfeest. Een aantal dames waagde het zelfs
om een walsje te maken en dat ging ze heel goed af!
Ondertussen werd er ook goed voor de inwendige mens
gezorgd. De bardames hadden lekkere hartige hapjes
klaargemaakt, die gretig aftrek vonden. Voor de mooist
verklede gast van die ochtendwas er nog een prijs te winnen.
De bardames vormden de jury en diewas unaniem in de keuze
voor dewinnaar. Aan prins Jan de eer omde prijs uit te reiken
aan de mooist verklede gast van de ochtend. Een zeer
verraste mevrouw nam de prijs ( een mand vol lekkers)
dankbaar in ontvangst. Na nog een laatste polonaise door de
zaal en de gangen van de Goede Herder namen de prins en
zijn aanhang afscheid.Maar dat betekende niet het einde van
de carnavalssoos, want zolang het orkest nog doorspeelde
bleven ook de mensen nog lekker doorfeesten. Het was een
gezellige ochtend, waar met veel plezier op teruggekeken
kan worden. Zie voor foto's de KBO website

Carnavalssoos

Verslag eerdere activiteiten:

Bezoek Elzendaalcollege (di 27/2)
Terugblik op het bezoek aan het Elzendaalcollege aan de
Stiemensweg op 27 februari. 12 deelnemers namen een
kijkje hoe het tegenwoordig op het voortgezet onderwijs
gaat. We werden welkom geheten door de heer Simons
(vestigingsdirecteur). Om 14:00 uur werden we verrast met
een heerlijke lunch die door de leerlingenwas bereid en door
hen allerhartelijkst werd geserveerd. Hierna gingen we in 2
groepjes door de school. We kwamen in het kooklokaal, de
technische ruimte, waar een leerling liet zien hoe hij een
elektrische leiding had aangelegd met verlichting, het
muzieklokaal, de 3-D printer, de verzorging. Er was zelfs een
ruimte waar een leerling tot rust kan komen met een echte
schattige knuffelhond.
Ook is er aandacht hoe je op een respectvollemanier om gaat
met elkaar. En hoe ga je om met social media in deze tijd.
Heel belangrijk omdit item te behandelenmet de leerlingen.
Met een kop koffie werd de middag afgesloten. We hadden
allemaal een positieve indruk van deze fijne school.

Verlengen van uw rijbewijs
Tarief voor autorijbewijs als je lid bent van een ouderenbond
€45 bij bereiken 75+. Zie https://rijbewijskeuringsarts.nl/
tarieven voor de tarieven. Hier zie je ook alle locaties onder de
tabKeuringslocaties van de "Rijbewijskeuringsarts.nl" door heel
Nederland. De dichtstbijzijnde locatie is Hotel de Baronie
Spoorstraat 74 in Boxmeer. Je kunt online een afspraak maken
via de tab ‘Contact’ op hun site of via tel.nr. 085-0180800.

Niet alleen bij de mértzitting en bij diverse kroegen en
optochten in de gemeente Gennep werd er carnaval gevierd. Op
dinsdag stond er voor de “ iets ouderen” in MFC Goede Herder
een mooi carnavalsfeestje gepland voor leden van de KBO.

Nog interesse in coronatesten?

Het Elzendaalcollege heeft nog duizenden coronatesten
over. Ze hebben 3 dozen aan de KBO gegeven. U kunt de
testen gratis afhalen tijdens de openingstijden van deGoede
Herder.
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pme 04-2023

Bezoek distributiecentrum Jan Linders 7 maart j.l.

Een bijzonder geslaagde excursie naar het distributie-
centrum. Na een inleidend praatje volgde een tocht door de
verschillende afdelingen van het districentrum waar 24u per
dag producten binnenkomen, worden gesorteerd, opgeslagen
en worden "gepickt" om daarna in zgn. collies naar de winkel
te gaan. Minimaal 1x perdag, maar vaak 2x of 3x per dag,
komen vrachtwagens langs omdewinkel te bevoorraden.Wist
u dat het districentrum 4 temp.zones kent? Van
kamertemperatuur tot -21C! Vrachtwagens nemen ook weer
retourvracht mee (kratten, flessen etc). Bepaalde producten
(verswaren als AGF, vlees en bijv. gebak worden vaak "
crossdock" geleverd. D.w.z. een fabrikant levert de bestelling
voor een bepaalde winkel kant en klaar bij het districentrum
aan. Daar hoeft dan de bestelling alleen maar aan de klaar
staande winkelbestelling te worden toegevoegd. Logistiek
(goederenstroombeheer) is een bijzondere tak van sport die

belangrijk is omdat het bij supermarkten vaak om marges
van slechts enkele centen gaat.

Foto: etage B: één van de vier verdiepingen waar de
orderpicking van 5000 van de in totaal 12.000 artikelen in
het centrum plaatsvindt.

Op vrijdag 14 april kunt u mee met een winkelreis naar Deventer. vertrek 09.00u vanaf Goede Herder

Naam 1:_________________________Adres: _________________________________tel.nr __________________

Naam 2:_________________________Adres: _________________________________tel.nr __________________

Reis staat ook open voor leden van collega KBO-verenigingen uit de gemeente Gennep. Terug in Gennep 17.00u
Kosten: 16.50 p.p. overmaken op bank NL35 RABO 0140 6022 83 o.v.v. Deventer. Aanmelden kan nog tot 2 april.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Op zo 30 april kunt u heerlijk luisteren naar of dansen op de muziek van het seniorenorkest Noord Limburg (max. 60
deelnemers) aanmelden voor 20 april. Kosten € 5,= p.p. (incl. 1 drankje) s.v.p. overmaken op NL35 RABO 0140 6022 83 o.v.v.
muziekmiddag)
Naam 1: _______________________________________________ tel. nr.:_________________________________________

Naam 2:_______________________________________________ tel. nr.:_________________________________________

Aanmelden Asperge-diner Old-Inn (aanmelden kan ook digitaal via www.kbogennep.nl - activiteiten-inschrijven)
Aanmeldformulier Asperge-diner, di 09/05 of woe 10/05 tijd: 17.30u (nb. vult u geen datum in dan heeft u geen voorkeur!)

Naam ………………………………………, adres................…………………………...... tel.:………………........Gewenste datum:.....

Naam ………………………………………, adres................…………………………...... tel.:………………........Gewenste datum:.....
Kosten € 25,50 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Asperge-diner .
Dit strookje svp uiterlijk 20 april inleveren bij Annie Vorstenbosch of in brievenbus v.d. G.H

Aanmelden Jaarreis do 22/6 Biesbosch-Dordrecht (aanmelden kan ook digitaal via www.kbogennep.nl - activiteiten-inschrijven)

Op donderdag 22 juni kunt u mee met de jaarreis naar de Biesbosch-Dordrecht. vertrek 08.15u vanaf Goede Herder

Naam 1: _________________________ Adres: _________________________________ tel.nr __________________

Naam 2: _________________________ Adres: _________________________________ tel.nr __________________.

Terug in Gennep 20.45u. Kosten:leden: € 75.= p.p. (niet-leden €80.=) overmaken op bank NL35 RABO 0140 6022 83 o.v.v.
Jaarreis. (Aanmelden kan tot 15 mei, er zijn in totaal 55 plaatsen beschikbaar.)

Aanmelden Deventer reis 14/4 09.00u- 17.00u (nog beperkt plaats!) (aanmelden kan ook digitaal via www.kbogennep.nl)

Aanmelden Muziekmiddag i.d. Goede Herder (30/04)(aanmelden kan ook digitaal via www.kbogennep.nl-activiteiten-inschrijven)
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pme 04-2023

Uitnodiging + Agenda Algemene Ledenvergadering 21 april


