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d’n Booi is een uitgave van Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) in samenwerking met de 
KBO’s van Langenboom, Mill en Wilbertoord, het Senioren Hobby Centrum en SWOM WensBus.
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Samen Actief: activiteiten 2020Samen Actief: activiteiten 2020
De gezamenlijke, samenwerkende 50plus organisaties, nl. de KBO’s, SWOM, SWOMWensBus en het Senioren Hobby 
Centrum, hebben besloten om, net als vorig jaar, voor u een december nummer van d’n Booi te maken waarin alle 
activiteiten van deze organisaties voor 2020 zijn opgenomen. Een bewaarnummer dus, een naslagwerk, waarin u 
niet alleen de activiteiten, maar ook de contactadressen kunt zien, zodat u steeds kunt vinden waar u naar zoekt 
en wat u leuk of nuttig zou vinden om te doen. Maak er zeker een goed gebruik van. Als u vragen heeft, kunt u 
altijd de contactadressen bellen. Veel lees en doe plezier!
De redactie
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Kring KBO 

KBO-Kring Mill, een samengaan van de KBO afdelingen 
van Langenboom, Mill en Wilbertoord, is een actieve 
organisatie voor alle senioren vanaf 50 jaar.

De leden vormen het hart van de organisatie. Samen 
zetten ze zich in voor actieve deelname van ouderen in 
de samenleving, voor de bevordering van onderlinge 
sociale contacten en zelfredzaamheid en dragen bij aan 
een plezierig leefklimaat in onze wijken en dorpen.

KBO-Kring Mill is een organisatie met meer dan 1200 
leden. De leden nemen deel aan sociale en culturele 
activiteiten en ondernemen diverse activiteiten o.a. 
op het gebied van ontspanning en beweging. Deze 
activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de 
vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden. 

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) en 
Cliëntondersteuner
Deze kan u vertellen waar u precies moet zijn voor de 
gewenste hulp. Deze VOA’s zijn tevens opgeleid als Cliënt-
ondersteuner die helpen bij de uitvoering van de Wmo.

Albert de Maeyer 0486-431442 
Maria Kuppen  0486-475159 
Toos Lange  06-23897456               

Belastinginvullers
Naast de ouderenadviseurs zijn er ook vrijwilligers 
die, tegen een kleine onkostenvergoeding, kunnen 
helpen met het invullen van de belastingaangifte.
Jan Hermanussen 0485-451495
Toos Lange  06-23897456

Thuisadministratie
Als u graag hulp heeft bij het ordenen van uw thuis-
administratie kunt u contact opnemen met:
Jan Hermanussen 0485-451495
Toos Lange  06-23897456

Voor informatie over de activiteiten van de KBO 
afdelingen in onze gemeente zie de betreffende 
websites. Eventuele wijzigingen zijn daar ook te zien. 
www.kbo-langenboom.nl www.kbo-mill.nl  
www.kbo-wilbertoord.nl

Activteiten KBO Kring Mill 2020
vrijdag 17 april  Seniorenbeurs      Fitland  14.00 - 20.00 uur 
zaterdag 18 april  Seniorenbeurs     Fitland 10.00 – 17.00 uur
woensdag 9 september   Sociaal Culturele Dag   Fitland 09.30 – 16.30 uur
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Tonpraoter Berry Knapen tijdens Sociaal Culturele dag 2019
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KBO Langenboom

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Donderdag 14.00 -16.30 uur De Wis Jo Bergmans 0486-431920

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Donderdag 12 maart  De Wis Johan Bardoel 0486-431252

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Maandag 13.30 -16.30 uur Bij de kerk Johan Bardoel 0486-431252
    Jan Kerstens 0486-431827

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Zaterdag 14 maart Espenstraat 20 Langenboom Jeanne Holleman 0486-431778

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Donderdag 6 februari De Wis Johan Bardoel 0486-431252

Activiteiten KBO Langenboom 2020
Voor nadere informatie zie onze website: www.kbo-langenboom.nl, e-mail: kbo-langenboom@outlook.com of 
informeer telefonisch bij onze secretaris Johan Bardoel 0486-431252 of bij een van de contactpersonen.                                            
Bij sommige activiteiten is een eigen bijdrage van toepassing.

Kienen 
Elke 3e donderdag van de maand is het kienen. De eerste kien-middag is 16 januari. De volgende data zijn 
20 februari – 19 maart – 16 april – 17 september – 15 oktober – 19 november en 17 december. Kienkaarten 
kunnen tussen 13.30 en 14.00 uur worden gekocht en kosten € 5,00. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Jaarvergadering 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering begint om 
13.30 uur. Na het jaarverslag, het financiële verslag en 
onze toekomstplannen is er na het officiële gedeelte 
nog tijd genoeg over om deze vergadering met een 
ontspannen activiteit te beëindigen.

Foto links: scheidende bestuursleden met partners

Fietsen 
Wekelijks op maandagmiddag. Er wordt in een rustig 
tempo gefietst en de tocht is ongeveer 25 tot 30 km. 
Vanaf april tot eind oktober, maar als het weer het 
toelaat kan er ook langer doorgefietst worden.

Oranjefonds NL Doet 
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet 
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken en een klus te klaren. Hiermee 
zorg je ook voor een goed imago van het vrijwilligers-
werk en laat je zien hoe leuk dit werk kan zijn.

Themamiddag 
Elk jaar organiseren wij ook een themamiddag. Dit jaar geen thema maar in samenwerking met diverse instanties 
een Fittestdag. Alle leden uit de gemeente Mill en Sint Hubert zijn welkom.



8

KBO Langenboom

6 JAARGANG 33  |  NUMMER 1  |  JANUARI 20204

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Donderdag 11 juni  Bij de kerk Jeanne Holleman 0486-431778

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Zaterdag 26 september  Nader te bepalen Jeanne Holleman 0486-431778

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Donderdag 5 november  De Wis Jeanne Holleman 0486-431778

Jaarlijkse busreis  
Elk jaar organiseert onze werkgroep een leuke en interessante dagreis. We vertrekken om ca. 08.30 uur op het 
plein bij de kerk en zijn om ca. 21.00 uur weer thuis.

Oranjefonds Burendag
Het Oranjefonds wil de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar. 
Een paar heerlijke uurtjes waarin gezelligheid en sociaal contact bovenaan staat. Iedereen is welkom om koffie te 
komen drinken, een spelletje te doen of om gewoon wat te buurten.

Bonte Middag 
We beginnen om 12.00 uur met een uitgebreide lunch. 
Waarna u tot ca. 16.30 uur wordt vermaakt met zang, 
dans, theater, een quiz of spelletjes, kortom een 
heerlijke middag.

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Donderdag 09.30 -16.30 uur Bij de kerk Johan Bardoel 0486-431252

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Donderdag 17 december  De Wis Jeanne Holleman 0486-431778

Dagfietstocht 
Op donderdag 20 augustus. De tocht is ca. 50 km lang 
met diverse pauzes. Lunch en diverse consumpties 
inbegrepen.

Kerstviering 
De middag begint om 13.30 uur in een stemmige 
sfeer met een kerstgedachte, kerstgedicht en toneel-
uitvoering door ‘Vier in Eén’ en wordt afgesloten met 
koffie/thee en broodjes.



Activiteiten KBO Mill 2020 
Op een enkele na zijn de activiteiten van de KBO-Mill ook toegankelijk voor niet-leden. Bij voorinschrijving hebben 
leden uiteraard wel voorrang op niet-leden. Voor meer informatie kunt u per mail of telefonisch contact opnemen 
met onze secretaris Jeanne van Boxtel: kbo-mill@ziggo.nl of kbo-mill@outlook.com, tel.0485-451309 of 06-51324763; 
of met de contactpersoon van de betreffende activiteit.Zie ook www.kbo-mill.nl

KBO Mill
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Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag  13.30-17.00 uur Vertrek vanaf Myllesweerd Adriaan van Hout 0485-452950 
7 en 21 apr, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 aug, 1 sept en 15 sept, 6 en 27 okt (afsluiting).

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 16 juni 09.30-17.00 uur Vertrek vanaf Myllesweerd Adriaan van Hout 0485-452950

Dag Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 21 jan.  12.30-16.00 uur Zaal “Royal” Jeanne van Boxtel 
Winterkost   0485-451309/06-51324763 
Vrijdag 15 mei 18.00 uur ‘t Centrum Marietje vd Elzen
Asperges eten   0485-451876
Dinsdag 11 aug. 13.00-16.30 uur Zaal “Royal” Jeanne van Boxtel
Zomerfeest   0485-451309/06-51324763
Vrijdag 6 nov. 18.00 uur ’t Centrum Marietje vd Elzen
Herfstmenu   0485-451876

Fietsen 
Van april t/m oktober wordt op de eerste en derde dinsdagmiddag van de maand een fietstocht georganiseerd 
van ca. 30 km. 

Dagfietstocht 
Jaarlijks wordt er een fietstocht uitgezet, waarvoor een hele dag wordt uitgetrokken. Onderweg wordt tijdens 
pauzes gezorgd voor koffie en thee en tussen de middag voor een lunch.

Gezamenlijke maaltijden 
Ieder seizoen is er een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de Winterkostmaaltijd en het Zomerfeest met haar Brabantse 
koffietafel, is er ook altijd een optreden.

Dag            Tijd Locatie Thema 
Zat. 18 t/m din. 21 april    ± 9.00                   Nog onbekend             Meerdaagse bedevaart
Zondag 19 april                 6.00                      Vertrek vanuit Mill       Dagreis bedevaart
Vrijdag 22 mei                  13.30-16.00           Nog onbekend             Mariaviering
Zaterdag 15 aug.              Onbekend              Acaciahof                    Maria ten Hemel opneming
Zaterdag 22 aug.              ± 9.00                   Vertrek vanuit Mill       Dagreis Kevelaar
Vrij 4 t/m 8 sept.              ± 8.00                   Vertrek vanuit Mill       Meerdaagse bedevaart

Contactpersoon voor alle bovengenoemde data: Marietje v.d. Elzen 0485-451876

Bedevaart 
Samen met de stichting Pro Maria worden jaarlijks twee bedevaarten georganiseerd. Eén naar Beauraing en één 
naar Banneux. Dit jaar is er alleen naar Beauraing een dagbedevaart. De bedevaarten zijn geschikt voor ouderen, 
zieken, gehandicapten en gezonde pelgrims. Er is goede medische begeleiding aanwezig en vervoer per rolstoelbus 
is mogelijk. Jaarlijks wordt er ook in Mill een Mariaviering georganiseerd, met dit jaar een optreden van Annelieke 
Merkx. De viering is voor iedereen toegankelijk.
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Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 10 maart 13.30-17.00 uur Zaal ‘Royal’ Anneke Punt 0485-452439

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Zondag 5 april 12.00-16.00 Zaal ‘Royal’ Jeanne van Boxtel
     0485-451309/06-51324763

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 11 februari 13.30–16.30 Zaal “Royal” Jeanne van Boxtel
Gezellige middag ‘Kunst of aardige Kitsch’  0485-451309/06-51324763  
Donderdag  Invulling nog niet bekend Jeanne van Boxtel
8 oktober   0485-451309/06-51324763

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 15 dec. 13.00-18.00 Myllesweerd Jeanne van Boxtel 
    0485-451309/06-51324763

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Donderdag 14.00-16.30 uur Tuinkamer Myllesweerd Hanny Hermsen 0485-340969
    Willemien Raijmakers
9 en 23 jan, 13 en 27 febr., 12 en 26 maart, 9 april en 23 april, 14 mei en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 
10 en 24 sept, 8 en 22 okt., 12 en 26 nov., 10 dec.

Ledenvergadering 
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt traditiegetrouw begin maart gehouden. Na afloop van het officiële gedeelte 
is er ook altijd een leuk optreden.

Dank U Wel Brunch 
Onze vrijwilligers worden tijdens deze bijeenkomst bedankt voor hun onontbeerlijke inzet. Zij zetten zich niet 
alleen in voor onze leden, maar voor alle senioren in Mill.

Themabijeenkomst / gezellige middag
2x per jaar wordt er een themamiddag of een gezellige middag georganiseerd. D.m.v. deze bijeenkomsten willen 
wij informatie verstrekken, voorlichting geven en de belangen behartigen van de senioren op verschillende 
gebieden. De themamiddag wordt afgestemd met Lokaal Beraad.

Kerstviering
De kerstviering is een viering met en door leden. Traditiegetrouw verzorgt de Toneelgroep “Vier in Een” een 
Kerstuitvoering. Daarnaast is er een toepasselijk optreden om de viering op te luisteren. De kerstgedachte zal 
worden uitgesproken door de Pastoor.

Kienen 
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand kunt u met kienen leuke prijzen winnen in de tuinkamer in Myllesweerd. 
Door het gebruik van een elektronische kienmachine kunnen ook mensen met een gehoorprobleem deelnemen. 
Kienkaarten kosten € 5,- per stuk.

Dag Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 14 jan.      Vertrek 10.00 uur              vanaf City Resort         Jeanne van Boxtel
SeniorenExpo Veldhoven                                  0485-451309/06-51324763
donderdag 7 mei    Nader te bepalen               vanaf City Resort         Adriaan van Hout
Voorjaarsreis                                en kerk St. Hubert       0485-452950
donderdag 3 sept.  Nader te bepalen                vanaf City Resort        Adriaan van Hout
Najaarsreis                                en kerk St. Hubert       0485-452950

Busreizen 
In het voor- en najaar wordt er een busreis georganiseerd.
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Activiteiten KBO Wilbertoord 2020 
Voor nadere informatie zie onze website: www.kbo-wilbertoord of mail: pietjanssenkbo@kpnmail.nl of informeer 
telefonisch bij onze secretaris Piet Janssen 0485-478452 of bij een van de onderstaande contactpersonen.
Wij organiseren onderstaande activiteiten, en door het jaar heen mogelijk nog meerderen. U krijgt voor alle 
activiteiten een flyer in uw bus voor meer info en opgaven.

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 13.30 - 16.00 uur De Wilg Fien van Berlicum 0485-478113

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Vrijdag 13 maart 13.30 - 16.00 uur Wezel 11 Piet Janssen 0485-478452

Kienen 
Elke 1e dinsdag van de maand is het kienen. Iedereen 
is welkom ook uit andere kerkdorpen. De eerste kien-
middag is 7 januari. De volgende data zijn 4 februari 
– 3 maart – 7 april – 5 mei - 1 september – 6 oktober 
– 3 november en 1 december. We kienen met een 
digitaal kien apparaat met grote letters zodat de 
minder goed horende het goed kunnen zien en als 
eindprijs natuurlijk de befaamde gezonde fruitschaal.

Oranjefonds NL Doet                                                                                             
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. We gaan 
weer gezamenlijk paasversiering maken voor onze 
zieke leden en bewoners van verzorgingstehuizen. 
Een gezellige middag knutselen en kwebbelen.

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Woensdag 11 maart 13.30-16.00 uur De Wilg Henry de Groot 0485-478528

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Dinsdag  17 maart De Wilg Piet Janssen 0485-478452

Kaartmiddag 
Op deze kaartmiddag op 11 maart wordt er gerikt en gejokerd er zijn weer mooie prijzen beschikbaar 

Jaarvergadering 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering begint om 13.30 uur. Na de opening een gewaardeerd woordje van 
Wethouder Erik van Daal, hierna volgt het regulaire programma en we sluiten altijd af met een leuk optreden.
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Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Woensdag 13.30 -16.30 uur Vertrek Kiosk Clemens Hermens 0485-478867
    Henry de Groot 0485-478528

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Vrijdag 3 april  13.00 uur Vertrek Kiosk Henry de Groot 0485-478528

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Dinsdag 18.00-19.30 uur De Bosmier Annemiek Aben 0485-453449

Fietsen 
Om de twee weken op woensdag middag. Er wordt in een rustig tempo gefi etst en de tocht is ongeveer 25 km, 
met zeker 1 tussenstop met koffi e met gebak. We starten 1 april - 15 april - 6 mei - 20 mei -3 juni - 17 juni 
(fi etsdag) – 1 juli – 15 juli -5 augustus - 19 augustus - 2 september - 16 september

Excursie 
Ieder jaar organiseren we weer enkele excursie, dit jaar op vrijdag 3 april gaan we naar het nostalgie museum 
van Schayk in Langenboom met eigen vervoer-of fi ets. We gaan met begeleiding van een gids door dit museum.

Jeu de Boule                                                                                                           
Elke dinsdagavond van 7 april tot en met 22 september van 18.00 tot 19.30 uur op de Bosmier. We spelen een 
onderlinge competitie en de winnaar ontvangt op het eind de Toon Hurkmans wisseltrofee.
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Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Woensdag 9 september Vertrek Kiosk Theo van der Linden 0485-478674

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Woensdag 17 juni 09.00 - 16.30 uur Vertrek Kiosk Clemens Hermens 0485-478867
    Henry de Groot 0485-478528

Dag  Tijd Locatie Contactpersoon 
Datum t.z.t. bekend  13.30 uur  Wezel 11 Henry de Groot 0485-478528

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Vrijdag 25 september Vertrek Kiosk Henry de Groot 0485-478528

Dag  Datum Locatie Contactpersoon 
Vrijdag 18 december  De Wilg Piet Janssen 0485-478452

Jaarlijkse busreis  
Elk jaar organiseren we een dagreis. We vertrekken om ca. 08.30 uur bij de kiosk en zijn om ca. 21.00 uur weer 
thuis. Met afsluiting altijd een lekker diner.

Dagfietstocht
Op woensdag 17 juni. De tocht is ca. 50 km lang en 
voor de deelnemers gratis. Er is een pauze met koffie 
met gebak en een goed verzorgde lunch op altijd weer 
een verassende locatie. 

Oranjefonds Burendag
Ook dit jaar doen we mee met de burendag van het 
Oranje fonds. We gaan een klein rondje fietsen voor 
iedereen jong en oud. De mindervalide leden die niet 
mee kunnen fietsen, gaan mee in de huifkar. Hierna 
nog gezellig na buurten, zoals het hoort op burendag 
met een borrel en een hapje.

Vissen
We vertrekken vrijdag 25 september om 07.15 uur 
vanaf de Kiosk met eigen vervoer, voor een gezellige 
morgen forel vissen, met als afsluiting genieten van 
de ambachtelijk gerookte forel. 

Kerstviering
De middag begint om 13.30 uur in een stemmige sfeer 
met een kerstgedachte, kerstgedicht en toneeluitvoe-
ring door 4 in 1 en wordt afgesloten met koffie/thee en 
broodjes.
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Senioren Hobby Centrum

Wat kan men in 2020 verwachten bij het 
Senioren Hobby Centrum

Bloemschikken
Elke maand een middag of ochtend: dinsdag- en 
woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur en woens-
dagochtend van 09.30 – 11.30 uur. Er worden mooie 
creaties gemaakt, soms naar een voorbeeld en een 
andere keer naar eigen idee. 

Boetseren
Iedere dinsdagochtend en de vrijdagen in de oneven 
weken van 09.30 – 11.30 uur.
Met je handen is het plastische materiaal boetseerklei 
gemakkelijk vorm te geven. Een kom of vaas of urn 
kun je opbouwen met behulp van kleirollen of stroken 
klei. Drukmallen van gips worden gebruikt om holle of 
bolle vormen te maken. Met leerharde kleiplaten 
worden rechthoekige doosvormen gemaakt. Als je 
bovenstaande basistechnieken in de vingers hebt kun 
je dier- of mensfiguren proberen te boetseren. Nadat 
de werkstukken gedroogd zijn worden ze op het hobby-
centrum in een elektrische oven op 1050 °C gebakken. 

Creatieve vaardigheden 
Elke 4de maandagmiddag van de maand van 14.00 – 
16.00 uur.
Tijdens deze gezellige middagen worden er eigentijdse 
creaties gemaakt, we werken o.a. met decoupage, 
vilten, hardanger, haak en brei-technieken. Ieder mag 
zijn/ haar eigen werk maken, ook wordt er naar 
voorbeeld gewerkt.

Quilten 
Actief, de 3de woensdagmiddag van de maand: 14.00 
- 16.00 uur.
Dit is een handwerktechniek die je zowel met de 
hand als met de naaimachine kunt toepassen. Onder 
deskundige leiding leert u de basisvaardigheden van 
het quilten met de hand. Het starterspakket, wat 
hiervoor nodig is en waar men gedurende het jaar 

JAARGANG 33  |  NUMMER 1  |  JANUARI 2020

Ook in 2020 weer volop activiteiten voor senioren.
Andere activiteiten van het SHC zijn er speciaal voor
de jeugd. De senioren verzorgen als vrijwilligers deze
activiteiten. Zie voor de activiteiten de website
www.jeugdhobbycentrum.nl
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Senioren Hobby Centrum

veel plezier van heeft, is tegen betaling verkrijgbaar bij 
de teamleider. In de eerste lessen maak je een quilt-
map waar je het hele seizoen veel werkplezier van hebt.

Fotografie
Elke 2e maandagmiddag van de maand van 13.30 – 
15.30 uur.
De volgende onderwerpen en tips komen o.a. aan bod: 
belichting, scherpstellen, bewerken en afdrukken, 
fotograferen van landschappen, hoe krijg je diepte-
werking op de foto, juiste compositie van de beeld-
elementen, bewerkingen met Photoshop, als kleur- en 
contrast aanpassen, retoucheren, verscherpen en 
panorama’s maken Computers zijn aanwezig op het 
centrum. Als het weer het toelaat gaan we ook naar 
buiten om foto’s te maken.

Gitaar spelen
Op maandagochtend om de 3 weken per groep 
-2 groepen - van 09.30 – 11.00 uur.
In een gezellige groepsvorm wordt het gitaar spelen 
aangeleerd. Er is geen competitie en geen droge stof 
zoals theorie en noten lezen, maar wel kleine akkoor-
den waar je bij kunt zingen.

Glas in lood
Elke woensdagavond van 18.30 – 21.00 uur en elke 
donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Het seizoen loopt van september tot en met mei. Hulp 
voor het maken van glas in lood en Tiffany werkstukken, 
het ontwerpen, tekenen, leren glas snijden en solderen 
wordt aangeboden door de aanwezige teamleiders. 
Ieder maakt zijn eigen werkstuk wat hij of zij mooi 
vindt. Het gereedschap voor het maken van de werk-
stukken is in het hobbycentrum aanwezig.

Hout
Elke dinsdagochtend van 09.30 – 11.30 uur.
Alle houtbewerkingsmachines, gereedschappen en 
deskundige hulp zijn aanwezig. Leden bepalen zelf 
wat ze willen maken en gebruiken daarvoor eigen 
materialen. Vaak wordt er aan een gezamenlijk project, 
gewerkt in opdracht of verzoek, gewerkt.

Koken
Eenmaal per maand wordt er op een dinsdagavond 
per groep 18.30 - 22.00 uur in het Merlet college te 
Mill kookles gegeven. Er zijn momenteel twee groepen.
Je hoeft niet te kunnen koken, je kookt in een groepje 
met 4 personen. Deze avond staat dan ook voor een 
gezellige en leerzame avond. Onder deskundige leiding 
worden er overheerlijke maaltijden bereid welke we 
na afloop gezamenlijk gezellig opeten.



Leesclub
Ongeveer elke 6 weken op woensdagavond van 19.00 
– 21.00 uur.
Opzet en doelstelling: in een gezamenlijke discussie wil 
men komen tot een brede en diepgaande verdieping 
in boeken. Voor de keuze van boeken krijgen we 
ondersteuning van de bibliotheek. Leden lezen het 
afgesproken boek en geven hun mening.

Metaal
Elke donderdagochtend van 09.30 – 11.30 uur.
Een ruim machinepark is aanwezig zoals: Co2 las-
apparaat met mobiele afzuiging - AI draaibank- 
afkortzaag-kolomboor- diverse handmachines en de 
nodige handgereedschappen. Vaak wordt er aan een 
gezamenlijk project, in opdracht of verzoek, gewerkt. 

Natuur
Een keer per maand, meestal op vrijdagmiddag.
Onder begeleiding kunnen alle deelnemers van het 
Senioren Hobby Centrum deelnemen aan de excursies 
naar tuinen, musea, fabrieken, musea enz. Datums 
worden t.z.t. nader bekend gemaakt, via email berichten.

Schilderen
Op dinsdag in de oneven weken: Dinsdagmiddag van 
13.30 – 15.30 uur, dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur. U 
krijgt deskundig en professioneel advies en begeleiding 
in materiaalgebruik en schildertechnieken. De mediums 
waar mee gewerkt wordt zijn acryl- en olieverf. Er kan 
ook gewerkt worden met materie en mixed media. 
Elke nieuwe deelnemer ontvangt een starterspakket, 
daarna zorgt u zelf voor de benodigde materialen.

Stamboomonderzoek
Elke maand op woensdag- of vrijdagochtend van 
09.00 – 11.30 uur.
3 hobby (gevorderden-herhaling en starters) groepen.
Bent u geïnteresseerd in uw persoonlijk verleden, 
bent u daar benieuwd naar, vindt u het een uitdaging 
de voor u ontbrekende familiegeheimen te achterha-
len en kunt u een klein beetje overweg met de com-
puter, dan is deze hobbygroep iets voor u. Ook het 

vastleggen van de eigen familiegeschiedenis incl. 
tijdsbeeld in een eigen “Familieboek” nemen we nu al 
weer voor het 5de jaar op in het programma. 

Tekenen
Elke maandagmiddag van de maand van 13.30 – 
15.30 uur.
Een deskundige begeleidt en adviseert de deelnemers 
en leert hun kijken naar alle soorten voorwerpen. Er 
wordt gewerkt met potlood, krijt en stift en de meeste 
middelen worden door de leden zelf aangeschaft.

Koper slaan-bewerking
Voor veel mensen klinkt het beroep koperslager en 
ketellapper wel bekend in de oren. Deze kennis houdt 
echter vaak op bij het weten dat het iets met koper te 
maken heeft. Dat de ketellapper iemand was die bij 
de deuren langs ging en, zoals het woord al zegt, aan 
huis de ketels en andere koperen voorwerpen oplapte 
is vaak al een onbekend gegeven, om dan maar te 
zwijgen van de werkzaamheden of technieken die 
door de koperslager verricht werden. 2x per maand 
op maandag namiddag.

Model bouw (hout)
Modelbouw (hout-metaal) is een fascinerende hobby. 
Het maken van schaalmodellen volgens voorbeeld of 
werktekening. Het is een ontspannende hobby. Het is 
niet alleen lijmen, plakken, draaien, frezen, vijlen, 
schuren en schilderen. Maar ook kennis vergaren en 
ervaringen delen met andere modelbouw liefhebbers 
is een van de leuke aspecten. Iedere maandag- 
9.30-11.30 uur.

Vreemde talen
Engels
20 x per jaar op maandagochtend van 10:00 – 11:30 
uur (gevorderden)
en 2x per maand in de even weken op woensdag-
avond van 19.00 – 20.30 uur (starters)
Afhankelijk van de kennis, zal het beginners of gevor-
derde hobby groep worden. Men leert communiceren 
met elkaar, converseren over de dagelijkse dingen, 
over hobby’s en reizen enz. 3 groepen.

Duits
Actief: 2x per maand – maandag avond -19.30-21.00 
uur 
Men leert communiceren met elkaar, converseren over 
de dagelijkse dingen, over hobby’s en reizen 
enz. 

Spaans 
Actief: 2x per maand – donderdag morgen -9.30-
11.00 uur (even weken) en donderdag avond 19.00-
21.00 uur (oneven weken)

612

Senioren Hobby Centrum

JAARGANG 33  |  NUMMER 1  |  JANUARI 2020



Men leert communiceren met elkaar, converseren over 
de dagelijkse dingen, over hobby’s en reizen enz. 

Houtsnijtechnieken
Het Friese houtsnijwerk wordt al 
eeuwenlang beoefend en van oudsher 
benut voor het versieren van gebruiks-
voorwerpen zoals fotolijstjes, kistjes, 
stoven, mangelplanken, sleutelrekjes, 
tabakspotten, lepeldoosjes, lepelrekjes etc. Ieder 
hanteert een eigen techniek. De soort hout (meestal 
lindehout) is een zeer persoonlijke keus en er worden 
verschillende gereedschappen gebruikt, zoals messen, 
gutsen, beitels, enz. Bedoeling 1 of 2 x per maand. 
                
Steen bewerking (snijden en hakken)
Dit is een techniek waarbij materiaal wordt verwijderd 
uit een ruw blok. Dit in tegenstelling 
tot boetseren waarbij een zacht en 
kneedbaar materiaal wordt toegevoegd 
aan een eerste dragende structuur. 
Eenmaal verwijderd materiaal kan niet 
meer toegevoegd worden. Er wordt dus 
ook meestal vooraf een model ge-
maakt op schaal uit een gemakkelijk te bewerken 
materiaal om verrassingen uit te sluiten. Het hakken 
van slanke, uitstekende vormen is een uiterst nauw-
keurige en tijdrovende bezigheid. Steen bezit van 
nature geen trekvastheid en kan dus slecht weerstand 
bieden aan de kracht van het hakken. Bovendien is 
aan de buitenkant veelal niet te zien wat er zich in de 
steen bevindt aan verontreinigingen. Omdat tijdens 
het hakken trillingen optreden in de steen, kunnen 
dunne slanke vormen niet met de beitel gehakt 
worden. Bedoeling 1 of 2x per maand bij voldoende 
deelnemers.

Andere activiteiten van het Senioren Hobby 
Centrum zijn: 

Hobby Reparatie Centrum
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 13.30 
– 15.30 uur.
Een team van vrijwilligers staat voor u klaar om uw 
kapotte spullen, zoals kleine huishoudelijke appara-
tuur of een nieuwe rits in uw kledingstuk en nog veel 
meer, te repareren.

Inloop Computer Café
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 13.30 
– 15.30 uur.
Voor al uw computer problemen en of computer 
vragen kunt u terecht bij onze begeleiders.
Indien uw vraag niet direct beantwoord kan worden 
helpen wij zoeken naar een antwoord. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is 

welkom, ongeacht of u wel of geen deelnemer bent 
van ons centrum. Wilt u een gericht advies, dan 
vragen wij een kleine vergoeding van € 2,50.
Ook voor IPad en Tabletproblemen. Hulp bij het 
e-mailen nodig? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. 
Eveneens voor hard- en software problemen bieden 
wij een oplossing. Hebt u problemen bijv. met digitaal 
bankieren, aanvragen van een OV Jaarkaart enzovoort 
Ook daarin kunnen wij u helpen.

Beurs Hobby DoeWat
Zondag 3 oktober 2020 van 11.00-17.00 uur is in Fitland, 
voor de 34ste keer de beurs Hobby DoeWat. Een begrip 
in de hobby wereld. Een activiteit van het Senioren 
Hobby Centrum-Mill. Mensen van alle leeftijden kunnen 
kennismaken met hobby’s, verzamelingen of andere 
liefhebberijen. De toegang is 3,50 euro per persoon, 
gratis voor kinderen t/m 12 jaar. In de omgeving is 
ruime gratis parkeer gelegenheid. Hobby & Vrije tijd 
DoeWat, is de grootste Hobbybeurs van Zuid Nederland. 
Kom inspiratie opdoen, bekijk de demonstraties en 
shop till you drop bij de stands die alle materialen 
verkopen die jij nodig hebt om creatief bezig te zijn. 
De spotlight staat hier op de laatste trends, technieken 
en mooiste materialen voor verschillende passies. 
Interesse om een stand te huren. Is mogelijk, even 
mailen aan: hobbydoewat@seniorenhobbycentrum.nl 

info@seniorenhobbycentrum.nl
bestuur@seniorenhobbycentrum.nl
hobbydoewat@seniorenhobbycentrum.nl
                   
www.seniorenhobbycentrum.nl
Locatie SHC: Hoogstraat 17 – Mill.
Informatie: leden adm. Ans Bardoel 
Tel. 06 - 34484961  |  info@seniorenhobbycentrum.nl 
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Hulpdienst
Door de inzet van de vrijwillige Senioren Hulpdienst 
(SHD) kan de levenskwaliteit van senioren worden 
behouden en bijdragen aan langer zelfstandig wonen. 
De senioren vrijwilligers hebben door hun vrijwilligers-
werk een zinvolle tijdbesteding en leveren als SHD-
hulpverlener een positieve bijdrage aan de samenleving. 
De seniorenhulpdienst helpt bij de volgende service: 

Telefoondienst
Drie keer per week zijn de vrijwilligers van de telefoon-
dienst van 9.00 – 10.00 uur bereikbaar via tel. 0485-
455470 van de SWOM. Zij noteren de vragen. Deze 
gaan veelal over vervoer, maar ook over sociale 
alarmering, aanvraag voor bezoek etc. De telefoon-
vrijwilligers regelen het vervoer en leiden de andere 
vragen door.

Vervoer
De vrijwillige chauffeurs worden gebeld door de tele-
foonvrijwilliger met de vraag of zij op een bepaald 
tijdstip met iemand kunnen rijden. Zo ja, dan wordt 
het tijdstip ruim van tevoren afgesproken. De telefoon-
vrijwilliger belt de cliënt terug.

Bezoekdienst
De bezoekdienst is bedoeld voor senioren, die graag 
(wekelijks) een bezoekje ontvangen van een vrijwilliger 
van de SWOM. Als er een vraag voor de bezoekdienst 
binnen gekomen is, dan gaat de vrijwillige coördinator 
op huisbezoek voor een intake. Deze matcht de aan-
vrager met de vrijwilliger. De eerste keer gaat de coör-
dinator samen met de vrijwilliger naar de aanvrager. 
Na drie maanden informeert de coördinator bij de 
oudere en de vrijwilliger hoe het gaat. Als het niet klikt 
dan kan zowel de vrager als de vrijwilliger al eerder 
contact opnemen met de coördinator.
 
Boodschappen
Als er een vraag voor de boodschappendienst binnen 
gekomen is, dan gaat de vrijwillige coördinator op 
huisbezoek voor een intake. Zij matcht de aanvrager 
en de vrijwilliger. De eerste keer gaat de coördinator 
samen met de vrijwilliger naar de aanvrager. Na drie 
maanden informeert de coördinator bij de oudere en 
de vrijwilliger hoe het gaat. Als het niet klikt dan kan 
zowel de vrager als de vrijwilliger al eerder contact 
opnemen met de coördinator.

Sociale alarmering
Sociale alarmering voor uw persoonlijke veiligheid! 
Sociale alarmering is bedoeld voor senioren die zich 
niet veilig voelen in hun thuissituatie.

Diensten SWOM 

Verdere informatie en folders over de Diensten van 
de SWOM zie www.50plusmill.nl. De diensten zijn 
bereikbaar via e-mail info@swomill.nl
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Bijvoorbeeld wanneer u:
•  Alleen woont en last heeft van duizeligheid en er 

valrisico is
•  U en/of uw familie geen veilig gevoel meer hebt over 

uw welzijn
•  U zekerheid wilt dat u altijd hulp krijgt als u in nood zit

Voor de algemene huurvoorwaarden personenalarmering 
en voor de algemene voorwaarden personenalarmering 
bij SWOM kunt u terecht www.50plusmill.nl. Of via 
kantoor dagelijks van 9 - 11 uur tel. 0485-455470.

Tafeltje-dek-je
Tafeltje-dek-je is in principe bestemd voor mensen 
vanaf 55 jaar die niet in staat zijn om zelf voor een 
warme of een koelverse maaltijd te zorgen.
In bijzondere omstandigheden kunnen ook alleen-
staande jongeren met een beperking of bijvoorbeeld 
na een operatie, al dan niet tijdelijk, gebruik maken 
van Tafeltje-dek-je.

Aanvragen van de maaltijd
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden voor een 
warme of koelverse maaltijd bij een van de onder-
staande contactpersonen.
Woont u in Mill, Sint Hubert of Wilbertoord dan kunt u 
contact opnemen met
• Jan Duffhues      tel. 0485-451829 of 06-23770515
• Wilma Hendriks  tel. 0485-451266 of 06-20779757
• Nellie Bastiaans  tel. 0485-453526 of 06-44099103
Woont u in Langenboom dan kunt u contact opnemen 
met Maria Cuppen, tel. 0486-431322 of 06-57093537
Het e-mailadres van de Werkgroep Tafeltje-dek-je is: 
tafeltjedekje@swomill.nl. Voor de folder zie 
www.50plusmill.nl 

Werkgroep Communicatie
SWOM heeft een werkgroep Communicatie. De leden 
van deze werkgroep houden zich o.a. bezig met de 
publiciteit over het beleid en de activiteiten van de 
SWOM. Zo geeft de coördinator Communicatie pers-
berichten uit naar alle media, dus dag- en weekbladen, 
radio, tv, websites en sociale media over het beleid 

dat het SWOM bestuur ontwikkelt. Of dat zich nu op 
het gebied van organisatie, financiën of activiteiten 
begeeft. Op maatschappelijk gebied worden er inter-
views geplaatst in de Neije krant. De coördinator 
Communicatie is eindverantwoordelijk voor de berichten 
naar buiten. De werkgroep geeft het bestuur advies 
over het communicatiebeleid.

De werkgroep kan nog collegá s gebruiken. Indien u 
wat voelt voor deze vrijwilligers functie kunt u contact 
opnemen met secretaris en portefeuillehouder 
Communicatie Ton Ermers, bereikbaar via SWOM, 
info@swomill.nl of telefonisch 0485 – 455470.

Werkgroep Redactie
Naast de werkgroep Communicatie is er ook een Werk-
groep Redactie. Deze bestaat uit vrijwilligers van de 
samenwerkende 50 Plus organisaties van de SWOM, 
van de KBO’s en het Senioren Hobby Centrum. De 
redactie houdt zich bezig met de inhoud van het blad 
d’n Booi dat drie tot vier keer per jaar verschijnt. 
Tevens regelt de redactie dat eens in de veertien dagen 
een gehele 50 Plus pagina wordt gemaakt, die in de 
Neije krant verschijnt. Dn Booi en de Neije krant pagina 
worden door de redactie voorbereid zowel in technische 
en organisatorische als inhoudelijke zin, inclusief 
afbeeldingen, c.q. foto’s.

Infoblok SWOM bij de LOM
De SWOM heeft eenmaal per week een informatieve 
radio-uitzending. De uitzendingen worden bij de 
Lokale Omroep Mill (LOM) opgenomen en door de 
LOM uitgezonden. Dat gebeurt op vrijdagmorgen van 
11.00 – 12.00 uur via de kabelkanaal en op frequentie 
107.3 FM en worden tussen 17.00 en 18.00 uur herhaald. 
Bovendien kunt u de hele week nog naar de uitzending 
van vrijdag luisteren op deze website. www.50plusmill.nl
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Wekelijkse activiteiten van SWOM in 2020 

Country

Dag Tijd Locatie Contactpersoon

Countrydansen Docente: Marga Cuppen

Woensdag 14.00-15.00 uur Langenboom-De Wis

Donderdag 09.30-10.30 uur Mill-Myllesweerd Ria Daverveld 0485-453041
Gini van de Broek 0485-453286

Sporten in City Resort

Dinsdag
Donderdag
Donderdag

14.45-15.40 uur
12.30-13.25 uur
14.30-15.25 uur

Mill – Fitland Jo Berents 0485-451964
joberents@ziggo.nl

Bewegen voor ouderen Docente: Marion Paters

Woensdag 14.00-15.00 uur Mill - De Wester Marion Paters 
marionpaters@home.nl

Handwerken

Maandag 13.30-16.00 uur Langenboom–De Wis Marijke Watervoort 0485-451740 

Koersbal

Maandag 14.00-16.00 uur Mill-Myllesweerd Jo van Gemert 0485-451049

Dinsdag 13.45-16.15 uur Langenboom–De Wis Jo Bergmans 06-10621304
doorjobergmans@hetnet.nl

Dinsdag 09.30-11.00 uur Sint Hubert-De Jachthoorn Toos Vloet 0485-451168
toosvloet@hetnet.nl

Gymnastiek Docente: Wilma Huijbers

Dinsdag 10.30-11.30 uur Mill-Myllesweerd Diny Huibers 0485-451804

Dinsdag 09.00-10.00 uur Wilbertoord-De Wilg Bets Vloet 0485-451446

Dinsdag 14.30-15.30 uur Mill - Aldenhorst Ria Ederveen 0485-452741

Woensdag 09.30-10.30 uur Sint Hubert-De Jachthoorn Elly Hartjens, 0485-451789
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Dag Tijd Locatie Contactpersoon

Biljarten

Vrije inloop Diverse plaatsen Jo Berents 0485-451964
Arie Kuppen 0485-455986

vrije inloop op woensdagen vrijdagochtend in Mill, Myllesweerd
vrije inloop op donderdag en vrijdag in Langenboom, De Wis
vrije inloop op donderdagmiddag in Sint Hubert, De Jachthoorn                                                            
vrije inloop op donderdagmiddag in Wilbertoord, De Wilg

Sportief wandelen Docente: Wilma Huijbers

Woensdag 13.30-14.30 uur locatie kan wisselen Jo Berents 0485-451964
Anny Minten 0485-452945

Tai chi Docent: Jack Peters

Maandag 14.00-15.00 uur Mill – de Wester Jack Peters 06-12961278

Toneelgroep “Vier in Eén” Regisseur: Erica Verbeeten

Donderdag 13.30-16.00 uur Wilbertoord - De Wilg Albert de Maeyer 0486-431422
Maria van Diepenbeek 0486-431452

Werelddansen  Docente: Nellie Nabuurs

Maandag 10.00-11.00 uur volgens 
een vast schema

Wilbertoord – de Wilg en 
‘t Wapen van Wanroij combi

Nellie Nabuurs 06-45229008

Yoga Docentes: Josje Houben en Kitty Putman

Dinsdag 09.00-10.00 uur Mill – Myllesweerd Joke Willems 0485-454107

Dinsdag 10.20-11.20 uur Langenboom – De Wis Pieta Bongers 0486-431373

Donderdag 09.00-10.00 uur Wilbertoord – De Wilg Gerry Kremers 0485-47881

Zingen in een koor

Maandag 10.00-11.15 Mill – Myllesweerd
Jong van Hart

Annemarie Maas 0485-452328
Dirigent Arlette v. Hout 06-13513276

Woensdag 14.15-15.30 Langenboom – De Wis
Zanglust

Willy Emons 0486-431272 
Dirigent Arlette v. Hout 06-13513276

Dinsdag 14.00-15.00 Sint Hubert – De Jachthoorn 
Dorpsstemmen

Rina Sneijder 0485-455464 
Riet van Alphen 0485-452861

Kaarten Korendag
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SWOM

Datum  Activiteit  Tijdstip 

Vr 31 jan   Alleenstaanden in Royal, Mill 17.00 uur SWOM

Wo 12 febr   Gem.Koersbal, Myllesweerd, Mill 13.00 uur SWOM

Wo 25 mrt   Kaartmiddag De Jachthoorn Sint Hubert 13.00 uur SWOM

Ma 20 april  Kleine info Alzheimer Aldenhorst 19.30 uur SWOM ALZ KBO

Wo 22 april   Bonte middag Myllesweerd, Mill 13.00 -17.00 uur SWOM

Di 19 mei   Biljarttoernooi in Royal, Mill vanaf 19.00 uur SWOM

Wo 20 mei   Biljarttoernooi in Royal, Mill vanaf 09.00 uur SWOM

Do 4 juni   Rolstoelwandeling start Mill  13.00-17.00 uur SWOM

Vr 5 juni   Koren-countrydans dag, Myllesweerd, Mill 13.00-17.00 uur SWOM

Vr 9 okt   Kaartmiddag  De Wis, Langenboom 13.00 - 17.00 uur SWOM

Ma 12 okt   Alzheimerinfoavond Myllesweerd, Mill 19.30-21.30 uur SWOM-KBO-Pan

Vr 13 nov   Country en Volksdans De Wilg, Wilbertoord 13.00-17.00 uur SWOM

Vr 20 nov   Vrijwilligersavond in City Resort, Mill 19.30-22.30 uur SWOM

Wo 16 dec   Samen eten kerstdiner in Royal, Mill 17.00 uur SWOM

Jaarlijkse en maandelijkse activiteiten 2020

Samen eten
SWOM 2020
Alle woensdagen bij zaal Royal 
in Mill om 17.00 uur.
15 jan, 19 febr. 18 mrt, 
15 april, 13 mei, 17 juni, 
15 juli, 19 aug, 16 sept, 
21 okt, 18 nov, 16 dec.
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SWOM WensBus

Met de aanschaf van de geheel rolstoeltoeganke-
lijke SwomWensBus haalt men de eenzame, 
kwetsbare ouderen vanaf 55 jaar en mensen 
met een beperking uit onze gemeente uit hun 
isolement. Het is belangrijk voor deze doelgroep 
dat de SwomWensBus er is en met de combinatie 
van efficiënt en goedkoop vervoer, volledig 
verzorgd door de vrijwilligers kan men die doel-
stelling halen.

De bus wordt op dit moment al ingezet voor: het doen 
van boodschappen, voor uitstapjes, het bezoeken van 
dagbesteding de Wester, voorzieningen als fysiotherapie 
of huisarts, banken, Zorgboerderij de Horst, de 
Huiskamer, het bezoeken van musea en horeca en 
eventueel zelf georganiseerde activiteiten en op 
aanvraag. Vervoer kan individueel maar ook met een 
groepje. De bus biedt ruimte aan maximaal 8 personen, 
maar bij gebruik van rolstoel aan 7 personen. 

Met ingang van 22 oktober 2019 gaat men met 
de boodschappenplusbus starten met vaste 
ritten op vaste dagen en vaste vertreklocaties 
naar het Marktplein in Mill:
- op dinsdag: in Wilbertoord bij de Kiosk
- op woensdag: in Sint Hubert bij café Broers
- op donderdag: in Mill bij de hoofdingang van De Wester
-  op vrijdag: in Langenboom bij de hoofdingang van 

De Wis 

De vertrektijd op alle plaatsen is 11.00 uur en de 
vertrektijd retour is vanaf de eerste bloembak op het 
Marktplein in Mill om 12.30 uur.

Voor de individuele en groepsritten kan men elke 
woensdagochtend tussen 9.00u en 11.00u betaalmunten 
kopen bij Rob Vloet, beneden in het souterrain van 
Myllesheem in het Cultureel Centrum, Kerkstraat 3 te 
Mill. De waarde van een betaalmunt is €2, - deze kan 
men per stuk of met meerdere tegelijk kopen. 
De betaalmunten blijven te allen tijde geldig. Bij uit-
zondering of onverwachte rit kan men betaalmunten 
kopen in de bus zelf (graag met gepast geld betalen, 
daar er weinig of geen geld in de bus aanwezig is). 
Een enkele rit binnen de gemeente Mill en Sint Hubert 
kost per persoon 1 munt. Voor ritten buiten de 
gemeente Mill en Sint Hubert zijn de prijzen gelijk 
aan de vervoersdienst van de SWOM.

De SwomWensBus heeft van maandag tot en met 
zaterdag vaste retour ritten naar/van de Zorgboerderij 
en de Wester. Tussenin kan de bus worden ingezet als 
BoodschappenPlusBus voor individuele en/of groeps-
ritten. Men kan telefonisch contact opnemen met de 
coördinator van de SwomWensBus voor het maken 
van een afspraak, hij kan u precies vertellen wanneer 
en/of de bus beschikbaar is voor uw gevraagde rit 
en wat de kosten bedragen. Deze is te bereiken op 
telefoonnummer 06-83329484.

SwomWensBus: het middel van seniorenvervoer
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Colofon
D’n Booi is een uitgave van Senioren 
Welzijn Organisatie Mill (SWOM) i.s.m. 
de afdelingen van de KBO van Mill, 
Langenboom en Wilbertoord en het 
Senioren Hobby Centrum. D’n Booi 
verschijnt in een oplage van 2.500 stuks. 

Redactie
Ria Kuppen, Adriaan van Hout, 
Jo Buts, Piet Janssen, Gerda Selten, 
Ton Ermers, Hans van Baal

Stukjes voor de redactie sturen naar: 
jo.buts@ziggo.nl 
Evt. reacties naar info@swomill.nl

Bezoek- en postadres
Senioren Welzijn Organisatie Mill 
(SWOM)
Kerkstraat 3, 5451 BM Mill
Tel. 0485 - 455470, www.swomill.nl
E-mail: info@swomill.nl  

SWOMWensBus 
Coördinator 06-83329484

KBO Langenboom 
Johan Bardoel (secretaris)
Espenstraat 20, 5453 JX Langenboom
tel. 0486 - 431252
E-mail: kbo-langenboom@outlook.com
www.kbo-langenboom.nl 

KBO Mill
Jeanne van Boxtel (secretaris)
Marijkestraat 5, 5451 ZJ Mill
Tel. 0485-451309
E-mail: kbo-mill@ziggo.nl 
www.kbo-mill.nl  

KBO Wilbertoord
Piet Janssen (secretaris)
Verbindingsweg 5, 5455GP Wilbertoord
Tel.: 0485 - 478452 / 06 - 57095129
E-mail: pietjanssenkbo@kpnmail.nl 
www.kbo-wilbertoord.nl

Senioren Hobby Centrum 
Hoogstraat 17, 5451 BH Mill
Tel.: 0485 – 325822 
E-mail: info@seniorenhobbycentrum.nl 
bestuur@seniorenhobbycentrum.nl 
www.seniorenhobbycentrum.nl

Lay-out & drukwerk 
Mondtotmond reclame Mill
www.viamondtotmond.nl

SWOM

Voortaan alles te vinden op 
www.50plusmill.nl 

Sinds oktober 2019 hebben KBO’s, het Seniorenhobbycentrum, de SWOM 
Wensbus en de Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) één website in 
gebruik genomen. (genoemde organisaties behouden wel ieder hun eigen 
website). Iedere organisatie heeft zijn eigen kleur. Door op de kleur te 
klikken komt u op de pagina van betreffende organisatie.

Het is gemakkelijk steeds via één website-informatie voor senioren te 
kunnen vinden. Type in de adresbalk www.50plusmill.nl en sla dat op als 
favoriet. Dan hoef je volgende keer maar de cijfers 50 in te tikken en 
daar staat meteen de juiste website.

Daarna kun je simpelweg doorklikken naar iedere organisatie die genoemd 
staat. De webpagina is mooi om te zien en gemakkelijk in gebruik. Hen 
Daams is onze webmaster. Hij zorgt er voor dat u meteen kunt zien 
welke activiteit op welke dag plaats gaat vinden. Het gaat natuurlijk niet 
alleen om activiteiten, alle diensten, foto’s en informatie die u zoekt van 
bovenstaande organisaties staan er op. Dus doe er uw voordeel mee. 


