
 
 
Info  september/oktober  2022   Kom Bij Ons 
 
 
Trefpunt 
De eerstvolgende eettafel zal op dinsdag 4 oktober zijn.  
Wij vragen iedereen, die aan de eettafel wil deelnemen zich op te geven bij Cor Derks (i.v.m. vakantie 
Marjory) voor 1 oktober. 
corderks@hotmail.com of T. 0485516903 
 

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. 
Op donderdag in de even weken heeft de dorpsondersteuner weer spreekuur van 10.00-12.00 uur. 
Het gezamenlijk eten op vrijdag, daarvoor kunt u zich opgeven op maandagmiddag en vrijdag de gehele 
dag. T. 0485-218303 
Stichting cultuurbehoud is weer aanwezig op 29 september om foto’s te bekijken, 30 september wordt er 
Bingo gespeeld en 1 oktober is er een plantjesmarkt vanaf 09.30. U kunt hier plantjes ruilen of kopen. 
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 
 

Dorpsondersteuner 
Dolinda Wijnhoven is de dorpsondersteuner voor Milsbeek. 
Zij houdt haar spreekuur in de Huiskamer van 10.00-12.00 uur op donderdag in de even weken. Hier kunt u 
terecht voor uw (hulp)vragen.  
Telefonisch afspraak Dolinda: 06-82298790. 
 

Activiteiten  
5 daagse all inclusive excursie busreis naar Bitburg in de duitse Vulkaaneifel van 5 t/m 9 september. 
Verslag komt in de volgende info. 
 

CULTURELE MIDDAG 
Donderdag 13 oktober GEZELLIGE CULTURELE MIDDAG aanvang 14.00 uur 
Met entertainer Tony Wijnands uit Deurne en optreden zangduo met volop gelegenheid om te dansen. 
Aansluitend is er vanaf 17.15 uur een stamppottenbuffet met hachee en worst. 
Aanmelden voor 10 oktober bij Cor Derks T. 0485-516903 of Mail marjoryvanderspek@outlook.com  
Eigen bijdrage voor deze middag € 17,00. Bij binnenkomst gebak met 2 x koffie/thee en 1 consumptie 
 

Cine twins seniorenbios. Malden. 
OP 11 oktober draait de film HERE WE ARE. De gescheiden vijftiger Aharon is gestopt met werken 
om zich volledig te wijden voor zijn autistische zoon. Samen leiden ze een harmonisch leven. Zijn 
moeder vind dat hij begeleid moet gaan wonen, maar zijn vader wil fulltime voogd blijven. Er 
ontstaan problemen, die gevolgen hebben voor eenieder. 



SUPER NOVA draait 8 november. 
Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken 
familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Deze tijd, die 
ze samen hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden en de reis door het verleden moet 
ruimte maken voor een onzekere toekomst. Geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen 
en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende oplossing meer. 
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.  
 

Stichting Vrienden van Norbertus.  
In samenwerking met KBO Gennep organiseert de Stichting Vrienden van Norbertus een kienmiddag op 25 
oktober, aanvang 14.00 uur. 
Deze wordt gehouden in de Goede Herder aan Het Europaplein in Gennep. De opbrengst is voor de 
rolstoelbus van Norbertus. 
Het is een gezellige middag met veel mooie prijzen, hoofdprijs € 50, 2e en 3e prijs € 25. 
Er wordt voor gebak gezorgd door KBO Gennep. 
 

Kerstmarktreis naar Münster op woensdag 30 november. 
De afgelopen jaren was het niet mogelijk, maar dit jaar gelukkig wel! Een reis naar een van de mooiste en 
meest gezellige Kerstmarkt in Duitsland. Niet Keulen of Düsseldorf 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 kerstspecaliteiten maken deze Kerstmarkt tot een onvergetelijke belevenis. 
We vertrekken op woensdag 30 november om 08.30  uur vanaf de Goede Herder. Op de heenreis is er een 
stop met koffie en gebak bij het van der Valk hotel in Gladbeck. Om 11.45 uur bent u in Münster. Daar kunt 
u op eigen gelegenheid “dwalen” over de verschillende Kerstmarkten. 
De terugreis begint om 17.15 uur. Er is een afsluitend diner in Babberich waarna we uiterlijk 21.30 uur 
weer voet zetten op Gennepse bodem.  
Kosten (afhankelijk van het aantal deelnemers) € 51 tot € 55. Deze reis wordt aangeboden aan KBO-leden 
aanKBO-leden in  Ottersum, Milsbeek en Heijen. 
Nadat u rond 20 oktober hoort of de reis door kan gaan, krijgt u het preciese reisbedrag te horen. Dir 
bedrag dan graag overmaken op banknummer: NL35RABO0140602283 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Münster 
30/11. 

Het aanmeldstrook svp uiterlijk 15 oktober  inleveren in de witte KBO bus bij de Goede Herder of uw 
gegevens doorbellen bij: 
Annie Vorstenbosch mail: coordinaror@gmail.com  

Aanmeldformulier Kerstmarktreis 30 november. Kosten: € 51.50  - € 55,= ( = afhankelijk van het aantal 
deelnemers) Graag duidelijk schrijven! 

Naam: .................................., Adres:......................................., Tel.:.......................E-
mail:………………………………………… 

Naam: .................................., Adres: ........................................ Tel:........................E-
mail:…………………………………………… 
 

 
 
 



Holiday on Ice 6 januari 2023. 
Bij voldoende belangstelling kunnen we op  6 januari 2023 naar Holiday on Ice in Maastricht 
Vertrek 12.30 uur naar Maastricht, aanvang show om 15.00 uur, terugreis om 18.00 uur en aankomst in 
Milsbeek.  
De kosten bedragen € 75,00 (inclusief busreis  en kaartje 1e rang) 
Als je mee wilt dan graag voor 25 oktober opgeven bij Cor Derks T. 0485-516903 of Mail 
marjoryvanderspek@outlook.com .  
 

RABO CLUBSUPPORT 
De RABO geeft elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving, verenigingen. 
U kunt als lid van de RABO bank (je moet een betaalrekening hebben van de RABO) onze KBO steunen, 
want wij hebben ons ook aangemeld. 
Breng je stem uit op KBO Milsbeek via RABO Clubsupport , dit kan nog tot 27 september. 
 

Vocal Groep GOLDIES 
Na 2 jaar noodgedwongen onderbreking door corona is Vocalgroup Goldies weer volop aan het zingen. 
Grootse plannen staan op stapel voor de nabije en iets verdere toekomst. 
Allereerst de promotie van het koor. Dankzij de medewerking van filmers Theo Vos en Gerrie van der 
Meulen is een promotiefilmpje van het koor tot stand gekomen.   
Dit staat op Youtube. De link is https://youtu.be/RaOHxQ2-ntg . 
Iedereen kan zingen. Zingen werkt positief voor geest en lichaam. Hoe actiever iemand is, des te meer 
wordt de seniorenleeftijd een bijzondere belevenis. Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken 
starten we vanaf oktober met een introductiecursus van enkele weken. In deze cursus komt de basis van 
het zingen in een koor aan de orde. Dankzij deze cursus kun je dan bepalen of zingen in een koor iets voor 
jou is. Kosten zijn er niet aan verbonden. Voor meer informatie zie onze website 
http://vocalgroupgoldies.nl  
En dan volgen de optredens bij diverse activiteiten in Nederland en het nabije Duitsland met in gedachten 
een grootse viering van het 10-jarig bestaan in 2025. 
Kortom: Vocalgroup Goldies, een actief zanggezelschap voor 55+. Kijk eens geheel vrijblijvend op de 
website of informeer bij de secretaris, 
Janny de Wolff, e-mail: j.dewolff@home.nl, telefoon 0485 – 51 19 74 (of bij de dirigent, Ernst Lamers, 
telefoon 06 – 23 62 91 87). 
 

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 26 
september 2022. 

 

kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com       


