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Van KBO Limburg naar Unie KBO 
 
Tijdens onze ledenvergadering op 24 november hebben we gesproken over de situatie rond de 
seniorenorganisaties en de positie van KBO Milsbeek daarin. Nadat u onze brief heeft gekregen, zijn er 
diverse ontwikkelingen bij diverse seniorenorganisaties geweest. 
KBO Limburg wil enerzijds dat wij lid blijven. Dat doen ze niet door ons te helpen, maar door ons tegen te 
werken als wij uittreden. Voorbeeld: de ledenadministratie van KBO Brabant mogen we niet gaan 
gebruiken doordat KBO Limburg dat dwarsboomt. Dat is niet prettig. 
KBO Limburg gaat zelfstandig verder. Wel gaat er een samenwerking komen tussen diverse provinciale 
KBO’s. Het is nog helemaal niet duidelijk wat dit gaat opleveren. Wordt dat het model van KBO Limburg? 
Daar hebben we geen goede ervaring mee. Of wordt dat het model van KBO Brabant? Of nog iets daar 
tussenin of nog iets anders? Als wij aan die samenwerkingsvorm zouden meedoen, weten we dus niet wat 
de voordelen en nadelen daarvan zullen zijn. Dat is afwachten. 
Wij hebben in onze brief de leden voorgesteld ons aan te sluiten bij FASv en daarmee bij de Koepel 
Gepensioneerden. Daar komen we nu op terug. De afgelopen weken bereiken ons berichten dat het in die 
organisaties niet soepel verloopt. Diverse seniorenverenigingen verlaten FASv uit onvrede over hun beleid 
en organisatie. Anderen voeren discussie binnen FASv. Bovendien werden we geconfronteerd met een 
plotselinge en forse stijging van de kosten voor het magazine en de ledenadministratie. Toen rees de 
vraag: doen wij er eigenlijk wel verstandig aan daar bij te gaan zitten? 
KBO’s Gennep, Heijen en Milsbeek hebben veel met elkaar overlegd. Mede omdat er steeds weer nieuwe 
informatie binnen kwam. Alles is in beweging, en waar gaat het naar toe? En willen wij in die bewegingen 
zitten, of kiezen wij om “uit de wind” te gaan en alle strubbelingen van enige afstand te volgen? We 
hebben naar elkaar uitgesproken deze laatste weg te volgen. 
In onze ledenvergadering is besloten dat 
• KBO Milsbeek uit KBO Limburg treedt 
• wij ons niet aansluiten bij FASv 
• maar ons aansluiten bij de Unie KBO. 

Gevolgen zijn 
I u ontvangt hetzelfde magazine als nu 
II de voordeel- en kortingsregelingen blijven hetzelfde 
III de ledenadministratie blijft ook hetzelfde 
IV het bedrag van uw contributie wordt lager. 

Het verschil tussen de contributie afdracht bij KBO Limburg dit jaar en bij Unie KBO volgend jaar is ruim € 
5,-- per lid. In ons voordeel! 
Voor KBO Milsbeek betekent dit een toename van eigen middelen van ruim € 1.400,-- per jaar. 
Van de contributie blijft bijna € 12,-- per lid beschikbaar voor eigen activiteiten. 
In 2023 gaan we samen met de KBO’s Gennep en Heijen volgen of deze keuze de beste blijft of dat er 
betere kansen komen. Daarover houden wij u op de hoogte! 
 
Peter de Koning, voorzitter 
 

Tijdens de jaarvergadering van SLIM heeft Nellie Keukens de Milsbeek Vaas mogen ontvangen.  
Dit voor haar grote inzet voor de kerk en voor Milsbeek in het algemeen.  
Nellie was 17 jaar secretaris van KBO Milsbeek en deed dat altijd met veel toewijding en passie.  
Zij betrok haar man Harrie Keukens erbij, die altijd een steun voor haar is. 



 Trefpunt 
De eettafel in het Trefpunt op dinsdagmiddag gaat niet meer door i.v.m de hoge kosten van Trefpunt. 
De Kerstviering op donderdag 15 december gaat wel door. 
Elke woensdag morgen en woensdagmiddag is er koersballen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Op 17 januari zal er een eettafel zijn samen met SLIM en de kinderen van groep 8. 
 

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.  Vakantie op 27 december en 3 december. 
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, 14 en 15 december 
worden er kerststukjes gemaakt december.   
Graag aanmelden voor deze activiteiten, er liggen lijsten in de Huiskamer. 
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 dinsdag 20 december om foto’s te bekijken. 28 oktober, 30 
december  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 
 

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

Activiteiten  
30 november Kerstmarktreis naar Münster.  
Vertrek om 08.15 uur bij de Goede Herder in Gennep.  Thuiskomst om 21.45 uur 
 

10 december Kerstviering op het Schuttersplein Milsbeek 
Om 16.00 uur is het Schuttersplein ingericht als een kerstmarkt, waarbij de lichtjes van de kerstboom 
worden ontstoken en de kerstwensen in de boom worden gehangen.  
Het programma is divers. 
Zo zijn er kraampjes met diverse (zelf gemaakte) artikelen van de Huiskamer. De Goldies uit Gennep e.o. 
brengen kerstliedjes ten gehore, de fanfare uit Milsbeek komt spelen en voor hapjes en drankjes wordt 
gezorgd. 
 

15 december Kerstviering KBO 
Na 2 jaar geen fysieke kerstviering te kunnen houden, kan dat dit jaar gelukkig weer wel. 
Om 14.00  uur starten we in het Trefpunt met een viering door Pastoor Theo Miedema. Het koor o.l.v. Phily 
Leijendeckers zal dit muzikaal begeleiden. Er staat een loterij op de planning en natuurlijk als afsluiting een 
kerstdiner. Hiervoor dient u zich op te geven via bijgevoegde strook. 
De kosten bedragen € 20,00 en zal automatisch worden afgeschreven. 



Programma Gries en Nie Wies 
17 december Jubileumreceptie en feestavond met “Naechtwaeke”. 
Na de receptie gratis toegang voor feest- en dansavond! 
7 januari Receptie Prins Gries en Nie Wies. 
16 februari Dans en muzikale middag voor KBO en anderen, 
 
Holiday on Ice 6 januari 2023. 
Vertrek 12.15 uur vanaf Trefpunt 
Ook deze busreis is vol geboekt.  
 
Cine twins seniorenbios. Malden. 

 

Op 13 december draait de film HOPE. na een succesvolle internationale tour met haar 
dansgezelschap, keert Anja terug naar huis om Kerst te vieren met haar partner Tomas, hun 3 
biolologische kinderen en 3 kinderern ui Tomas’eerste huwelijk. Dan krijgen ze nieuuws dat 
inslaat als een bom: Anja heeft een hersentumor en niet lang meer te leven. 
 
Op dinsdagmiddag 10 januari 2023 wordt de film Eiffel vertoond, een romantisch en waar 
gebeurd verhaal over de liefde tussen twee mensen die de skyline van Parijs voor altijd heeft 
veranderd.  
Na het succesvol afronden van de bouw aan het Vrijheidsbeeld ligt de wereld aan de voeten van 
ingenieur Gustave Eiffel. De Franse overheid vraagt hem om een spectaculair nieuw ontwerp te 
maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Eiffel houdt zich echter liever bezig met 
een ander project. Alles verandert wanneer de grote liefde uit zijn verleden zijn pad kruist. De 
lang verloren en verboden passie tussen de twee inspireert Eiffel om de wereldberoemde 
Eiffeltoren te ontwerpen. 
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.  
 

Vocal Groep GOLDIES 
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 . 
Er staan optredens gepland op 4 december in de tent in Ottersum om 16.30 uur.  10 december gaan de 
Goldies eerst naar Goch, treden daar op om 13.00 uur en 14.30 uur op het kerstmarktterrein. Daarna ook 
op 10 december is er een optreden om 16.15 uur op het Schuttersplein in Milsbeek bij het plaatsen van de 
kerstboom en het ontsteken van de lichtjes.  Op vrijdag 16 december wordt er gezongen in het Kruispunt 
in Beugen om 14.45 uur en 15.45 uur. Tenslotte op 17 december in de Protestante kerk op de markt in 
Gennep om 14.00 uur.    
 

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 krijgt een nieuw gezicht: kbozomerzon.nl  
 
 

kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com       
 
 
 

Ondergetekende(n) geven zich op voor de Kerstviering op donderdag 15 december 2022. 
 
Opgeven bij: 

Marjory van de Spek, Sprokkelveld 52, Milsbeek, tel: 06-23504638   
E: marjoryvanderspek@outlook.com 

of 
Cor Derks, Kamilleweg 24, Milsbeek, tel: 0485-516903 

E: corderks@hotmail.com 
 

(1) Naam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
(2) Naam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
Adres:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
U kunt zich opgeven tot 11 december 2022 
 
De kosten bedragen € 20 p.p. deze worden automatisch afgeschreven. 
 
Bestuur KBO Milsbeek 
 

 


