
 

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 

Zondag 9 juni ontbijt bij de Gelderse Poort 

Wij hebben een heerlijk zondagje achter de rug in “de Gelderse 

Poort” bij het ontbijt werden we echt verwend leek haast wel een 

brunch! Fruitsalade, vers brood, donuts, krentenbollen, een eitje, ver-

se jus d'orange en allerlei warme hapjes. Een goede start van de dag 

en lunchen hoefden we ook niet meer. De eigenaresse en het perso-

neel zijn zeer vriendelijk en verlenen een fantastische service aan de 

leden. Kortom een heerlijk gezellig zondagje. 

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

Mededeling !!!!! 

De Bijenkorf is tijdens de vakantie gesloten  

van 15 juli tot 12 augustus 2013  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Wij wensen de leden hun familie en al onze relaties 

een prettige vakantie  

Uitgerust op naar een nieuw seizoen van activiteiten 

 

 Millingen aan de Rijn   juli / augustus 2013 
2010 

      Nieuwsbrief  
 Voor en door de leden                                                  

 
Dansmiddag 

 

Zondag 4 augustus organiseert KBO een  
50+ dansmiddag voor iedereen die 50+ is  

 

in ”Hotel Millings Centrum” 
 

 m.m.v. duo “De Meziek” 
 

Van 14:00 tot 17:00 
Zaal open 13:30 

 

Entree incl. gratis hapjes en drankjes 
Entree KBO leden  € 9,50 

Entree niet KBO leden € 14,50 
 

Na afloop een puntzak friet 
 

Voor alle 50+ers, dus ook voor niet KBO leden 
 

Aanmelden bij Leida Willemsen  
Prinses Beatrix straat 38  Tel.: 431591 

 

Niet leden kunnen zich ook aanmelden bij  
Hotel Millings Centrum 



 

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. 
***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** *********************** 

“Het dijkhuis in Ooij” B&B, gasten en koffiekamer 
 

Dit monumentale dijkhuis is gebouwd in 1856. Het ligt aan de rand van het dorp Ooij. 
Sindsdien is het huis een boerderij, café, kapperszaak, winkel en woonhuis geweest. In 
2005 hebben wij deze woning gekocht en tot voor kort gerenoveerd. 
 

U bent ook welkom in Het Dijkhuis  voor een kopje koffie of thee als u aan het fietsen of 
wandelen bent. Het dijkhuis ligt in ”De Ooijpolder” tussen Nijmegen en het natuurgebied 
"De Gelderse Poort" in Millingen a/d Rijn. 
In dit natuurgebied kunt u al wandelend zomaar loslopende Galloway runderen en Konik-
paarden tegen komen. De Ooijpolder en Duffelt zijn ook onderdeel van de Gelderse 
Poort.   
Verschillende kleine dorpjes, waaronder Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erle-
com, Ooij, Persingen en Beek, liggen als het ware ingeklemd tussen de rivier de Waal en 
de stuwwal. Deze stuwwal is ontstaan in de IJstijd en heeft in het verleden voor veel 
bronwater gezorgd goed voor diverse waterputten maar ook bedrijvigheid zoals wasserij-
en. 
 

Op dit moment zijn de waterlopen in het dorp Beek weer in ere hersteld middels het pro-
ject 'Water Werkt!' . Zeer de moeite waard om te bekijken. Persingen het kleinste dorp 
van Nederland ligt prachtig te midden van de mooie polder. Een polderlandschap waar u 
kunt genieten van rust, ruimte, zeer fraaie akkers, uitgestrekte appel en perenboomgaar-
den en boerderijen. Diverse imposante historische punten komt u al wandelend of fiet-
send tegen in dit unieke gebied. 
 

Kerkdijk 1  6576 CG  Ooij     
 06 18 11 25 30  of  www.dijkhuisinooij.nl  

 

Vaste rubriek 
 

Voorzitter: Leida Willemsen, tel: 0481 431591 
 

Secretaris, Dolf Lankheet  tel.:privé  432789  of 06 10 84 22 81 
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.: 06 10 84 22 81 
 

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

* 
Maand menu juli 

tomatensoep 
Schnitzel met champignons 

Frites en salade 
 IJsje of koffie 

€ 14,50 
* 

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.  

Bij het bestellen even vermelden dat u KBO lid bent.  
Gaarne reserveren.  

Reservering: - 0481 - 431212 of  06 - 14 29 71 42 

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

