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Beste leden, 
De kop is er weer af! Begin december was er veel animo voor het 
maken van de kerststukjes en wat hebben we genoten van de 
Brabantse troubadour Tonny Wijnands tijdens de kerstviering! Zoals 
een van onze leden terecht opmerkte: dit is volgend jaar moeilijk te 
evenaren! Haha….maar dat gaan we wel proberen! 
Voor de rondleiding bij CNC Milsbeek hebben zich ruim 50 leden 
opgegeven. De groep wordt daardoor opgedeeld in 2 groepen en de 
rondleidingen zijn op 23 en 30 januari.  
Bijgaand treft u het jaarboekje voor 2018 aan. Lees het rustig door en 
bewaar het goed. 

 

Carnavalsmiddag, woensdag 
7 februari a.s. van  

14 – 18 uur 
Wij nodigen u uit deel te nemen aan de gezellige 
carnavalsmiddag in zaal de Pub. Naast het prachtige 
dans- en feestorkest Boemerang treden voor u op 
buutreedners Bert Paquay en Jan Heldens. Daarnaast 
zullen de dansgarde en de jeugdhofkapel van de 
Maskotters act de présence geven, alsmede natuurlijk de Raad van Elf 
en de nieuwe prins. U wordt getracteerd op een kop koffie met iets 
lekkers. U mag verkleed komen, maar dat is niet verplicht. We gaan er 
een dolle boel van maken! 
 

Jeu de boules / sjoelen op dinsdagmiddag 
Iedere dinsdagmiddag van 14 – 17 uur wordt er op 
het tenniscomplex met een groepje mannen en 
vrouwen jeu de boules gespeeld. Tijdens de 

wintermaanden wijkt men uit naar binnen om te sjoelen. Blijven 
bewegen…..dat is het motto van deze groep!  Loop eens bij hen naar 
binnen! U bent van harte welkom om deel te nemen! U kunt bellen 
met Herman Schamp, tel. 51 24 76, als u meer wilt weten.  
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Informatiemiddag Rabobank – Zaal de Pub 
woensdag, 31 januari a.s. 
Inloop vanaf 13.30 uur - om 14.00 uur begint de presentatie. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
Omdat de pinautomaat in ons dorp is weggevallen heeft de Rabobank 
aangeboden een middag te verzorgen met tekst en uitleg over 
verschillende onderwerpen, zoals hieronder omschreven: 

 Geldexpress, bezorgen van geld aan huis 

 Mobiele adviseur, aan huis 

 IKwoonleefzorg.nl 

 Internetbankiercursussen (mobiel en 
internetbankieren) 

 Verzekeringen 

 Veilig omgaan met geld     

 Notariële volmacht / levenstestament 

 Bancaire volmacht 

 Nalatenschap 

 Onder bewindvoering 

 Limieten lager kunnen zetten om te pinnen 
Om 14.45 is er een korte pauze. Na afloop kunt u vragen stellen. 
Afsluiting: 15.30 uur. 
  
Contributie 2018 
Als u de KBO gemachtigd heeft, dan wordt de contributie voor 2018  
eind januari automatisch afgeschreven. 
Heeft u geen machtiging, dan verzoeken wij u de contributie tijdig te 
betalen en wel vóór 31 januari. (Info: Jan Weijers, tel. 51 22 36). 
In het Jaarboekje zit achteraan een machtigingsformulier. We stellen 
het op prijs als u van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. Het 
scheelt ons heel veel werk en tijd en vooral dat laatste besteden we 
liever aan ontspannende en educatieve activiteiten voor onze leden.  
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Ina Rutten-Cobussen koninklijk 
onderscheiden! 

Op 7 december jl. werd ons lid Ina Rutten-
Cobussen totaal verrast toen ze werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Ina zet zich, met steun van haar 
man Tonny, al jarenlang in voor ouderen en 
verstandelijk beperkte mensen.  

Namens ons allen: van harte gefeliciteerd, Ina en Tonny!   
 
Nieuwe leden 
Mw. Truus Kamps – Lamers, Mw. Els van den Heuvel – 
Vleugels en  Mw.Wilma Verhülsdonk – Smits……van harte welkom! 
 

Overleden 
Op 22 december jl. overleed ons lid mw. Koosje Hopman-
Lamers, die na een lang verblijf in de Haartse Hoeve 
sinds een half jaar woonde in Norbertushof. Temidden 
van zijn geliefde familie is op 10 januari jl. ook de hr. Jan 

Coopmans overleden, woonachtig boven “de oude Spar”.  
Nog maar heel kort geleden, 18 januari, overleed mw. Tonnie Hendriks-
Derks, een van onze trouwste leden. Zij was nog bij onze kerstviering 
aanwezig en woonde sinds kort op een topkamer in Norbertushof, 
waar ze het goed naar de zin had. Wij wensen alle families veel sterkte 
toe. 
 
Carnavalsmiddag voor ouderen in Milsbeek! 
Op donderdag 8 februari 2018 organiseert de KBO afd. Milsbeek in 
samenwerking met CV Gries en nie Wies een carnavalsmiddag voor 
ouderen in Trefpunt te Milsbeek, aanvang 14.00 uur – einde 17.00 uur. 
U mag verkleed komen, maar dit is zeker geen verplichting. Kortom, 
iedereen is welkom op deze middag. Er wordt gezorgd voor diverse 
optredens en qua geluidssterkte aangepaste muziek. 
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Het Alzheimer Café komt naar u toe! 
Op 19 februari van 19.30 - 21.30 uur vindt in de Bibliotheek van 
Gennep een thema-avond plaats, georganiseerd door Alzheimer 
Nederland afd. Gennep. 
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met 
dementie, hun naasten en belangstellenden. In alle openheid kan men 
met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een 
deskundige gespreksleider. 
Thema: "Vergeetachtigheid of toch dementie?" 
Steeds meer mensen krijgen te maken met een vorm van dementie.  
Maar wanneer is er nu sprake van dementie en hoe wordt de diagnose 
gesteld? Deze en andere vragen komen deze avond aan bod. 
 

Loving – di. 20 februari 2018 
Aanvang 15.45 uur. 
Drama – Romantiek – 123 min 
Loving vertelt het waargebeurde verhaal over de 
moed en vastberadenheid van een blanke man en 
een Afro-Amerikaanse vrouw uit Virginia die verliefd 
werden en trouwden in 1956. Na hun huwelijk heeft 
het echtpaar maar liefst 9 jaar lang moeten vechten 
om als een familie in hun geboortedorp te mogen 

wonen. Hun rechtszaak werd helemaal tot aan het Hooggerechtshof 
uitgevochten.  
 
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-kaart geldt een 
gereduceerd tarief van € 7 (ipv € 10,20). Het is noodzakelijk van tevoren 
te reserveren (gratis): telefonisch 024-622 13 46 of via www.cinetwins.nl. 
Het adres is Kerkplein 2b te Malden. In de buurt is volop 
parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij. 

 

Voor degenen onder u die de kriebels krijgen 
….unne fijne Vastelaovend! 
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