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Beste KBO-er,
Op 27 maart 2019 tijdens de jaarvergadering heeft Dion Weijers na
een bestuursperiode van elf jaar afscheid genomen van het KBO
bestuur, hij blijft lid van onze activiteitencommissie. Na afloop van
deze vergadering heeft hij de zilveren speld en oorkonde ontvangen
van de KBO Limburg, uitgereikt door Martin Arntz, voorzitter van KBO
regio Gennep. Hierbij nog een fraaie foto van deze welverdiende
onderscheiding.

(foto: eigen beheer KBO)

Op woensdag 24 april is de kienmiddag geweest: 25 leden hebben een
gezellige middag gehad en de meeste van hen gingen ook met een leuk
prijsje naar huis. De opbrengst is bestemd voor de verenigingskas van
de KBO.
Op zaterdag 4 mei werden de vrijwilligers van onze vereniging in het
zonnetje gezet ( en kwamen ook nog in een hagelbui terecht!).
Om 10.00 uur werden we ( groep van 20 personen) onthaald met
koffie en vlaai bij de firma Teunesen Zand en grint op de Leembaan.
Na een beeldende presentatie over het ontstaan, de werkzaamheden
en de toekomst van het bedrijf startte een 1 ½ uur durende
rondleiding over het uitgebreide terrein en aangrenzend natuurgebied.
We hebben genoten van het enthousiasme en de bevlogen rondleiding
van Jan Hopman, al jarenlang medewerker van dit bedrijf.
Ook tijdens de afsluitende lunch bij “t Ottertje” ontbrak het ons aan
niets.
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Overleden leden
Op 17 mei 2019 is overleden ons lid de heer
Cor Verhulsdonk op de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen
zijn familie veel sterkte toe
Op 18 mei 2019 is overleden ons lid mevrouw May Smits-Pubben. Wij
wensen haar echtgenoot Paul, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe.

Welkom en een dank-je-wel
We mogen een nieuw lid verwelkomen: Riekie Libregts. Bij de groep
bezorgers van ons verenigingsblad heten wij Liny Vogelzangs van harte
welkom. Zij gaat de wijk overnemen van André Janssen die jarenlang
als vrijwilliger elke maand zijn rondje heeft gelopen. André, heel
hartelijk bedankt.

Data komende activiteiten
Fietstocht/barbecue woensdag 12 juni (zie bijgevoegde brief)
Huifkartocht 80+
woensdag 10 juli
Voor de huifkartocht kunt u zich volgende maand opgeven,
maar hierbij alvast praktische informatie.
De tocht is bedoeld voor de 80+ leden van de KBO, er kunnen
40 personen mee. De huifkar is voorzien van een lift (dus
rolstoelen en rollators zijn geen probleem ); er zijn makkelijke
stoelen en zitplaatsen, er zijn geen paarden, maar er staat een
tractor voor de kar.
Tussendoor is er een koffiestop onderweg.
Fietstocht Kevelaer dinsdag 6 augustus (ook met auto’s mogelijk)
Maandelijkse fietstocht:
Vanaf mei tot en met september organiseren we elke tweede
woensdag van de maand de fietstocht, start om 13.30 uur vanaf de
kerk. Onderweg is er een koffie /theepauze: de kosten voor een
consumptie zijn voor eigen rekening. In verband met de huifkartocht
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op 10 juli is de fietstocht van juli verplaatst naar de derde woensdag,
dus op 17 juli.

Alzheimer café Gennep 17 juni 2019
Het Alzheimer café vindt plaats op 17 juni in de bibliotheek aan het
Ellen Hoffmannplein 2 in Gennep. Het programma start om 19.30 uur,
welkom vanaf 19.00 uur. Thema van deze avond: “Ook zorg voor
jezelf”.
Hoe ga je om met de zorg voor een partner of familielid met dementie;
hoe voorkom je dat je als mantelzorger over je grenzen heen gaat?
Voor vragen en informatie: Corry Hopman Synthese: 0485-512934

Teken de petitie parkeerkosten
Op onze site: www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten kunt u de petitie
tekenen om te protesteren tegen de hoge parkeerkosten bij
ziekenhuizen. Zoals te lezen in ons ledenblad van mei:
“Betalen voor parkeren bij ziekenhuizen hoort niet thuis in een land
dat zich beschaafd noemt. De mensen met de zwakste gezondheid
dragen feitelijk de zwaarste lasten. En wie een bezoek brengt aan een
patiënt wordt beloond met oplopende parkeerkosten”.
Bent u het hier mee eens?
Deze site is recent vernieuwd, dus neem hier eens een kijkje op.

Computercursus
Tijdens de zomermaanden is de computerclub met zomerreces. In
september wil men weer starten met de bijeenkomsten, voorheen op
de woensdagmiddag op “de Brink”.
De leden van de commissie willen graag weten of er het komende jaar
belangstelling is voor deze cursussen en hulp op maat, eventueel op de
wonsdagmorgen.
Het is prettig om, voordat er afspraken worden gemaakt op de locatie
en met de vrijwilligers, te weten hoeveel KBO leden hier gebruik van
willen maken.
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U kunt met uw eigen laptop, IPad of tablet terecht.
Voor informatie kunt u terecht bij Jan Janssen, tel. 51 28 57 of via
e-mail jal.janssen@ziggo.nl
We zouden het op prijs stellen als u een berichtje wilt sturen indien u
na de zomer gebruik wilt maken van deze service.
Alvast hartelijk dank!

SeniorenBios
The bookshop - dinsdag 11 juni 15.45 uur
Drama - 113 minuten
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw KBOlidmaatschapkaart geldt een gereduceerd tarief (€ 7,00 i.p.v. € 10,60).
Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis) via telefoonnummer
024-622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl
Adres: Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop
parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt
vlakbij.

Weduwe Florence Green besluit het leven weer op
te pakken door een eigen boekhandel te openen.
Het rurale dorpje probeert dit echter op beleefde
wijze tegen te houden, waardoor haar beslissing
meer stof doet opwaaien dan verwacht.

(De volgende NieuwswijSr verschijnt 25 juni 2019)
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