
 

Wij ontvangen van de onderstaande bedrijven donaties: 
 

A.B.V. Haukes Inspectiediensten B.V., Van Lyndenstraat 19a, Milligen aan de Rijn. 

Burgers Makelaardij o.g. en Assurantiën, Leuth. 

Fysiotherapie Millingen e.o.,B.N.M. Jongerius, Rustenburg 16  Millingen aan de Rijn. 

TEM Tankstation, Heerbaan 268a, Millingen aan de Rijn. 

Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186, Millingen aan de Rijn. 
  

   Rabobank Groesbeek - Millingen aan de Rijn 
 

   Een bank met ideeën 

——————————————————————————————

Bus reis Overijssel 
Het begon een beetje nat maar dat was van korte duur. 

De bus was vol en ook hebben we nog gezongen voor onze 

Truus die deze dag jarig was. 

Na de stamppot maaltijd zijn we weer op weg gegaan naar 

de koffie met gebak. 

Al met al was het een gezellige dag. 

*************************************************************** 

Praat mee!! 

Op woensdag 29 januari 2014 vindt er van 19.00- 21.30 uur een 

bijeenkomst plaats in de sportkantine van SC Millingen. 

Het is van groot belang dat er ook veel 50+`s aanwezig zijn die mee 

willen denken over de samenvoeging van de gemeentes (MUG). 

Onderwerpen die aan bod zullen komen: WM), Zorg, Wonen  ect ,ect. 

****************************************************************** 

Mededeling: 

De Bijenkorf is is gesloten vanaf 23-12 tot6-01-2014 . 

De activiteiten beginnen weer op 6 januari 2014. 

******************************************************************* 

Wij wensen alle leden  fijne feestdagen en een gezond 2014 toe. 

Namens het bestuur KBO Millingen aan de Rijn. 

 

 Millingen aan de Rijn          december 2013 
2010 

      Nieuwsbrief  

 Voor en door de leden                                                  

 
 Rolstoel voor een prikkie. 
Vanuit hun kas in Groesbeek verkopen Margreet en Peter Snel 

gebruikte 2ehands zorgmaterialen. 

Deze stichting biedt een oplossing voor mensen die de nieuwe, 

vaak dure, materialen niet vergoed krijgen. 

Margreet zelf heeft jaren gewerkt als fysiotherapeut en richtte  

de stichting op in 2012. 

Donaties komen uit allerlei  hoeken van verpleeghuis tot particulier. 

Huren kan eventueel ook en als iemand tijdelijk een rolstoel nodig  

heeft , geef ik die gewoon mee. 

Kopers komen uit het hele land en  vaste openingstijden kent  

de stichting niet. 

Alle materialen worden gecontroleerd door de technicus Peter zelf. 

Door het allemaal zelf te doen blijven de kosten laag. 

De eventuele winst gaat naar een goed doel. 

Dit jaar naar het Sint Maartenfonds van de gelijknamige kliniek 

In Ubbergen. 



 

Activiteitenrooster 
Elke maandag en donderdagmiddag van 13.30 tot 17:00 uur Inloopmiddag in de 
Bijenkorf met rummikub, kaarten, biljarten, darten, gezellig bijeen zijn en een kleine 
bingo. 
 

Elke dinsdagochtend Nordic Walking van 10.00 uur tot 11.30 uur vanaf  de Gelderse 
Poort. Tijdens de winter periode Van 13:00 uur tot 14:30 
 

Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:30uur (bij goed weer) Jeu de Boules op de banen 
in de Brahmsstraat. Er kunnen nog spelers bij en de regels zijn zeer eenvoudig. 
 

Elke woensdagochtend Volksdansen en Line dancing van 10.00 uur tot 11.30 uur in 
de Bijenkorf. Er kunnen nog dansers bij. 
 

Elke donderdag ochtend van 9:15 uur tot 10.15 uur Seniorengym in de sporthal.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom gerust eens kijken. 
 

Elke vrijdagmiddag Koersballen van 13.30 uur tot 16:00 uur in de Bijenkorf. Kom eens 
kijken. 
 

Eerste woensdag van de maand Grote Bingo  om 20.00 uur in Hotel Millings Centrum. 
***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** *********************** 

.Sinterklaas viering 

Het was een geweldige opkomst 118 personen. 

Het ging er erg gezellig aan toe, de muziek was goed en de 

loterij viel ook goed in de smaak. 

Het was dit jaar iets anders dan andere jaren maar volgens 

onze leden was het een geslaagde middag. 

Er werd gezellig gedanst en gebabbeld. 

Na afloop was er zelf gemaakte erwtensoep en daar werd lekker van ge-

smuld. 

Het was een geslaagde middag. 

Namens het bestuur KBO 

************************************************************** 

Ida Janssen en Arie Storms zijn geslaagd voor  ouderen adviseur. 

Ze werken voor de leden van de KBO en tevens voor de senioren van 

Millingen. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd. 

***************************************************** 

De eerste bingo in het nieuwe jaar is 15 januari. 

De rest van het jaar eerste woensdag in de maand.. 
  

Vaste rubriek 
 

Voorzitter: Leida Willemsen, tel: 0481 431591 
 

Secretaris, Francien Kamphuis  bereikbaar  iedere maandag van 10-12 uur. 
Secretariaat: Gengske 10, 6566 WB Millingen aan de Rijn, tel:0481-433745 
Internet www.kbomillingen.nl   –   email: secretaris@kbomillingen.nl   
 

Penningmeester: Jo Willemsen, tel: 0481 431591.  
 

Als er iemand ziek is of weer beter, kunt u dit doorgeven aan  Ida Janssen 
leidster bezoekgroep KBO 0481-431955. U kunt haar ook bellen voor een 
praatje 
 

Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk door geven aan de 
secretaris, email: secretaris@kbomillingen.nl  tel.: 0481-433745 
 

*********************************** 
Maand menu bij grand café “de TAVERNE” 

* 
Maand menu december en januari 

Goulasch soep 
Jager schnitzel 
Frites en salade 
 IJsje of koffie 

€ 15,75 
* 

Op vertoon van uw KBO pasje krijgt u 10 % korting als u eten van de 
kaart kiest. U kunt ook het senioren menu nemen dit is voordeliger.  

0481 - 431212 of  06 - 14 29 71 42 
************************************************** 

Kerstviering 
Vergeet u niet op te geven voor de kerstviering. 

U kunt u nog opgeven bij Leida Willemsen 
Beatrixstraat 38 of in de groene bus in de hal van de 

Bijenkorf. 

http://www.kbomillingen.nl/
mailto:secretaris@kbomillingen.nl
mailto:secretaris@kbomillingen.nl

