
 
 
Info februari/maart  2023   Kom Bij Ons 
 
Op 23 maart houden wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Zoals gebruikelijk bespreken we dan de 
activiteiten en financiën van het vorige jaar. En we praten u bij over lopende zaken. Dit keer kijken we ook 
naar de toekomst. Dat doen we samen met de SL!M-werkgroep “Dromen, Denken, Doen’. Er staan 
Milsbeek binnenkort veel veranderingen te wachten. Dat hoeft geen bedreiging te zijn, maar kan juist 
kansen bieden om Milsbeek met elkaar prettiger en levendiger te maken. We willen weten wat ú belangrijk 
vindt in Milsbeek. Daarover gaan we na de ledenvergadering met elkaar praten. Doet u mee? U vindt 
hierover meer informatie onderin deze Info. 
 
Peter de Koning, voorzitter 
 

Op 21 januari hebben wij afscheid moeten nemen van Gerhard Frensel op 82 jarige leeftijd. Gerhard 
woonde aan het Sprokkelveld. Wij wensen zijn kinderen veel sterkte met dit verlies. 
 
Dit jaar hebben zich inmiddels 4 nieuwe leden aangemeld: Hennie Derks-Ermen, Martien Holthuysen, 
Willem en Janneke Ravensbergen. Fijn dat jullie ons komen versterken, Wees welkom! 

  
 
Correctie 
er staat een fout in het jaarboekje:  
Telefoonnummer van de penningmeester Volker Wein moet zijn: 0049-1732733479 

 
Jaarvergadering 
Op 23 maart wordt de Algemene Jaarvergadering gehouden. 
Bij deze info treft u de agenda, het jaarverslag aan, alsmede het verslag van de laatst gehouden 
jaarvergadering. 
Het financieel verslag zal tijdens de jaarvergadering uitgereikt worden. 
Ook zal aan bod komen het thema  (aparte bijlage) 
 

Dromen, Denken en doen op de Milsbèk: kijk onderin deze Info! 
 
Trefpunt 
De eettafel in het Trefpunt gaat niet meer door.  
Elke woensdag morgen en woensdagmiddag is er koersballen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
De kosten voor koersballen bedragen 2 x € 12,50 per jaar p.p. 
Contactpersoon voor koersballen is Ries Caspers. 
 

Huiskamer ’T Snepke 
Openingstijden Huiskamer in Milsbeek : 
Op maandag t/m vrijdag de open middag voor een kopje koffie/thee, praatje of spelletje. 
Handwerken iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur.  
Taiso op dinsdagmorgen om 10.00 uur.   
Op woensdagmorgen wordt er om 10.00 uur bridge gespeeld 
Op woensdagavond om 19.00 uur is er een crea/doe avond in de oneven weken, eerstvolgende datum is 
woensdag 8 maart. Graag aanmelden voor deze activiteiten, er liggen lijsten in de Huiskamer. 



Elke donderdag is de dorpsondersteuner aanwezig van 10.00-12.00 uur. 
In de oneven weken is er een open inloop “koffie met Dolinda” hiervoor hoef je geen afspraak te maken. 
In de even weken is er om die tijd plaats voor een afspraak met Dolinda T. 0682298790 
Het gezamenlijk eten op vrijdag, daarvoor kunt u zich opgeven op maandagmiddag en vrijdag de gehele 
dag. T. 0485-218303 
Vrijdag 31 maart  wordt er Bingo gespeeld. 
In de even weken kan men gaan wandelen met Piet Claassen op dinsdagmiddag tijdens de open inloop.  
Op donderdag in de even weken kan men gebruik maken van de duo-fiets die door iemand van SLIMM 
ondersteund wordt. 
tel. 0485-218303 of info@huiskamermilsbeek.com 
 

Activiteiten  
 

Zeer geslaagde carnavalsmiddag. De in samenwerking met Gries en nie Wies georganiseerd 
carnavalsmiddag op de donderdag voor de carnaval was een groot succes! Met gratis entree en koffie was 
de zaal om 13.30 uur helemaal bezet met meer dan 150 carnavalsvierders!!! Zeer gewaardeerd werd de 
aanwezigheid van Prins Koen en later op de middag Prins Frans van de Bessembienders 50+ uit 
Siebengewald. Er werd volop genoten van entertainer Hans uit Boekel, de dansgardes, de scetch van ONA, 
de hilarische act van de Mokse Besjes en enkele musicalnummers, die op indrukwekkende wijze door Demi 
werden gezongen. Er werd ook volop gedanst, waarbij de dansvloer nog te klein was. En er zelfs in de 
zijzaal gedanst werd. Ook voor volgend jaar staat deze dag weer op de agenda en is nu alweer volgeboekt 
met artiesten. 
Om 17.15 uur wers door Gries en nie Wies iedereen bedankt voor hun aanwezigheid, maar meer nog om 
de bijzonder gezellige sfeer waar iedereen van heeft kunnengenieten. Kortom; een TOPcarnavalsmiddag 
voor de iets ouderen uit Milsbeek en omgeving! 
 

Cine twins seniorenbios. Malden. 
Op 14 maart wordt de film King Richard vertoond. Richard Williams is vastbesloten om met 
behulp van onconventionele methodes van zijn dochters Venus en Serena Williams 
wereldberoemde tennissterren te maken. 
Op 11 april  wordt de film Alomg the Way vertoond. Op de grens van Turkije en Iran raken de 
negentoenjarige Afghaanse tweelingzussen Zahra en Fatima hun familie kwijt. Om te overleven in 
een vijandige wereld van mensensmokkelaars en drugsdealers komen zij voor keuzes en 
dilemma’s te staan, de hun symbiotische relatie en geweten zwaar op de proef stellen. 
De film begint om 15.45 uur. 

Reserveren (verplicht) 024-6221346 of online site CineTwins : www.cinetwins.nl Op vertoon van uw KBO 
pas krijgt u korting. Graag met pinpas betalen. De entree is € 8,30. 
 
KBO Gennep organiseert op vrijdag 14 april een “winkelreis”naar Deventer. 
Om 09.00 uur vertrekken we vanaf de Goede Herder aan het Europaplein naar Deventer. Daar wordt u in 
het centrum afgezet. U kunt de markt op de Brink bezoeken of gezellig in het historische centrum van 
Deventer winkelen. Naast winkelen kunt u diverse andere fraaie plekken in de stad bezoeken: de 
Lebuniuskerk, het Museum de Waag, het Geert Groote huis, de Bergkerk , wandelen in het fraaie 
Rijsterborgherpartk, op het terras op de Brink of Botermarkt vertoeven, het kunstmuseum EICAS of het 
leuke speelgoedmuseum bezoeken. Als het een beetje mooi weer is, is een van de terrassen langs de IJssel 
ook een aanrader! Om 15.30 uur vertrekt de bus weer terug naar Gennep waar we rond 17.00 uur 
arriveren. Voor de deze reis moet u zich aanmelden. Belangrijk: aanmelden alleen en rechtstreeks bij KBO 
uiterlijk 5 maart bij Annie Vorstenbosch of mailen naar Coordinatorkbo@gmail.com tel: 0485-
513855Gennep.  



Stichting Vrienden van Norbertus 
Deze stichting houdt op 8 april a.s. , zaterdag voor Pasen,  weer de Norbertus wandeltocht voor rolstoelbus 
Er zijn diverse wandelingen van 2,5 tot 40 km. Startplaats en tevens eindpunt, restaurant van Zorgcentrum 
Norbertushof, Kleermakersgroes 30 in Gennep. Starttijden vanaf 07.00 uur (40 km)  tot 10.00 – 13.00 uur 
(2,5 en 5 km)  
Kosten deelname €5 p.p. De totale opbrengst gaat naar rolstoelbus. 
meer informatie zie de website www.vriendenvannorbertus.nl/wandeltocht  
 
KBO Gennep organiseert op 30 april een dansmiddag. 
Het seniorenorkest Noord Limburg speelt van 14.00 uur tot 16.30 uur muziek, waarop kan worden 
gedanst. Uiteraard kan men die middag ook een (of meer) drankjes drinken. Er is plaats voor in totaal 60 
deelnemers. 
Inschrijven bij  Annie Vorstenbosch van KBO Gennep of via e-mail. coordinator@gmail.com (T.0485-513855 
 
5 daagse reis naar Neukirchen in het Duitse Knüllgebergte van 4 t/m 8 september 2023. 
Deze is bijna vol geboekt, er is nog 1 kamer beschikbaar. U kunt evenueel op de reserve/wachtlijst komen 
Contactpersoon  Marjory van der Spek. T: 0485-516614/06-44778268. E: 
marjoryvanderspek@outlook.com. 
 

Vernieuwen rijbewijs en de medische keuring. 
Als u bericht krijgt, dat u uw rijbewijs moet vernieuwen met een medische keuring, doe dat dan als u het 
zelf kan (of laat doen) digitaal door in te loggen met uw digiD bij de RDW. Bekijk de voorwaarden op het 
internet bij: Rijbewijs online verlengen bij RDW. Indien een medische keuring vereist is, kunt u als lid van 
de KBO Milsbeek daarvoor terecht bij het Medisch Centrum in Mook, Kon.Julianastraat 3, 6585 XP t de 
elefoon 024-6963933 (was voorheen Groesbeekseweg).Als u daar voor digitale invulling werkt RDW de 
aanvraag sneller af en krijgt u digitaal bericht. Ook kunt u terecht bij uw eigen huisarts in Milsbeek.  Wacht 
dan voor het ophalen van uw nieuw rijbewijs bij de Gemeente tot op een week voor uw verjaardag. 
 

Vragen van het bestuur: 
- Bij overlijden een kaartje naar het secretariaat sturen 
- Ook bij ziekte graag een berichtje, zodat we daar aandacht aan kunnen besteden 
- Zijn er personen die interesse hebben om de ledenadministratie te beheren ? 

Men kan altijd contact opnemen met een bestuurslid. Eerstvolgende bestuursvergadering in januari.  
 
Onze website: kbozomerzon.nl  
 

kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dromen, Denken en doen op de Milsbèk 
 
De werkgroep “Dromen, Denken en Doen op de Milsbèk”, vroeg zich af:  
 
Hoe ziet Milsbeek er in 2030 uit? 
 
Daarom heeft de werkgroep zich tot doel gesteld om vroegtijdig vooruit te kijken naar wat voor ons dorp in 
de nabije toekomst nodig en gewenst is. 
De werkgroep wil samen met anderen nadenken en inventariseren wat de Milsbekenaren  belangrijk 
vinden. Daarvoor heeft de werkgroep de hulp nodig van de inwoners van ons dorp.  
De uitkomsten zullen op een later tijdstip met de Milsbekenaren, de gemeente en andere betrokken 
instanties besproken worden.  
 
 
Het gaat dan om zaken als ...  
Wat vind jij goed en belangrijk voor Milsbeek en wat dus behouden zou moeten blijven? Maar ook: wat 
kan er anders, wat moet er beter, of wat mis je? 
 
Aan de slag….. 
 
Leven in Milsbeek: 
Hoe ervaar je het leven en wonen in Milsbeek? 
En waarom?  
 
Voor zover je thuis wilt blijven wonen: 
Is je huis dusdanig ingericht dat je er kunt blijven wonen? 
 
Voorzieningen: medisch, bijv. de huisarts en sociaal bijv. winkels, de dorpsondersteuner 
Welke voorzieningen in het dorp moeten blijven?  
Wat mis je en welke zou je in ons dorp graag zien? 
 
Dorpshart: 
Hoe zie jij de toekomst voor ’t Trefpunt, de kerk, de pastorie, het patronaat en de school?  
 
Wonen en infrastructuur: 
Wat mis je voor wat betreft woningbouw?  
Is het dorp goed begaanbaar? Veilige wegen, zebrapunten, trottoir etc. 
 
Sociale omgang: 
Je hebt het idee dat iemand in je directe omgeving hulp nodig heeft, wat ga je dan doen? 
  
Heb je verder nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van Milsbeek? 
 
 
Hierover gaan we met elkaar in gesprek, direct na de ledenvergadering op 23 maart. 
 


