
Vrijwilligers

In de 

Huiskamer Milsbeek



Vrijwilligers

De Huiskamer wordt volledig 

opgezet en gerund 

door vrijwilligers . . .



Wat kunnen vrijwilligers doen 

in en om 

de Huiskamer in Milsbeek ?



Helpen bij de voorbereidingen …

 in het bestuur, we zoeken nog enkele bestuursleden

 in de werkgroepen

 bij de activiteiten die we zullen gaan organiseren 

ten bate van sponsoring



Na de oplevering helpen bij het 

piekfijn in orde maken van de 

Huiskamer…

 Klussen / verven

 Schoonmaken

 Inrichten

 Tuinaanleg



Vanaf de opening … in de Huiskamer

 Gastvrouw/gastheer zijn

 Helpen met activiteiten bedenken, 

ontwikkelen en organiseren



Belangrijke ondersteuning …

 Chauffeurs
 Om af en toe iemand die geen 

vervoer heeft naar de Huiskamer en 

terug te rijden

 Schoonmakers
Om de Huiskamer bij toerbeurt schoon en 

fris te houden



Belangrijke ondersteuning … 

 Tuinonderhoud

 Klein onderhoud/reparaties gebouw

 Helpen bij het koken

 En nog veel meer …



Bent u enthousiast geworden ?

Of heeft u nog vragen ?

Spreek ons aan . . . . 

Of bel: Sarine 0485-542555

Gwen 06-55957555

Liever mailen ?  Graag … !

• huiskamermilsbeek@gmail.com



Tot slot …



Wij houden u op de hoogte:

Via:

Dorpsblad Op de Milsbêk

Facebook en diverse websites (o.a. KBO/SLIM)

OMO krant Gemeente Gennep

over:

 Start van de bouw

Voortgang en plannen

Opening



Bedankt voor uw aanwezigheid 

op 31 januari / het bekijken van 

deze presentatie !



Graag tot ziens !



Ervaringen van de vrijwilligers 

van de Huiskamers 

in 

Ven-Zelderheide 

en

Afferden





Ven-Zelderheide - De Huuskamer

 Gestart 6 mei 2012

 Dit jaar het eerste lustrum

 Begonnen met 6 middagen in de week

 Gemiddeld 10 gasten

 Nu vijf middagen in de week open

van 14.00 uur tot 17.00 uur

 Het bezoek is ongeveer gelijk gebleven





Huiskamer Afferden - Béjèn

Gestart 29 juni 2014

Alle middagen open van 14.00 tot 17.00 uur

Op de woensdagen vroeger in verband met de warme maaltijd

Bij de start alle middagen 10 -15 gasten

Nu een wisselend aantal gasten > soms 10 á 12, soms middagen van 25

bij bijzondere middagen tot 35 gasten

bij de maaltijden 14 -20 gasten

Er is een fietsgroep van 10 -16 man/vrouw, 

die om 16.00 uur ook nog een uurtje komen

voor een bakje koffie/thee 

en om hun fietsverhalen te delen met de andere bezoekers.


