
 

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 

Twee foto’s van de 

gezellige dansmiddag 

op 4 augustus, de rest 

van de foto’s staat 

binnenkort op onze 

website. 

Het was een gezellige 

middag, ondanks de 

vele afmeldingen   

wegens ziekte van de 

deelnemers (allen als 

nog sterkte gewenst). 

Op naar een volgende 

leuke middag. 

 

 Millingen aan de Rijn         september 2013 
2010 

      Nieuwsbrief  
 Voor en door de leden                                                  

E-bikedag 
 

5 september is er een E-bikedag voor senioren  
Locatie: clubhuis Juliana Heerbaan 93 

Een praktische dag voor die van fietsen houden en fit willen blijven en willen 

blijven fietsen.  

Soms vinden senioren of mensen uit hum omgeving, dat fietsen onveilig is en 

dat is jammer. 

Daarom geeft de fietsschool van de fietsersbond een cursusdag voor oudere 

fietsers. Gezond, veilig en blij fietsen, daar gaat het om. 
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

8:45 ontvangst met koffie en thee  

9:00 welkom door docenten 

9:15 Presentatie over de fiets met elektrische trapondersteuning 

10:00 Pauze met koffie en thee 

10:15 Deelnemers worden verdeeld over twee groepen. Alle deelnemers 

doorlopen beide programmaonderdelen. 

12:15 Lunch (wordt verzorgt in de accommodatie 

12:45 Deelnemers worden verdeeld over twee groepen. Alle deelnemers 

doorlopen beide programmaonderdelen. 

14:45 Pauze met koffie en thee 

15:00 Bespreking fietstocht en evaluatie E-bikedag, met medewerking van de 
verkeersambtenaar en/of -wethouder, politie en de lokale afdeling van de 

Fietsersbond (uitreiking deelnemerscertificaten)  

15:45 Afsluiting. 
 

Voor deelname aan deze dag kunt u zich opgeven tot 3 september bij 

Leida Willemsen prinses Beatrixstraat 38 telefoon 341591 



 

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

Vooraankondiging busreis donderdag 7 november 
 

Op donderdag 7 november maken wij een stamppottocht 
naar Overijssel. Tijdens deze tocht kunt u genieten van 
verschillende soorten winterkost (stamppotten). Een leu-
ke busreis en koffie(of thee) en gebak. Wij gaan deze 
tocht maken met de”Betuwe express. 
Vertrek van uit Millingen om 10:00 uur en om 16:00 uur 
zijn we weer thuis. Reserveer allen alvast 7 november in 
uw agenda. 
 

********************************************************* 
Vooraankondiging sint Nicolaasviering  

 

Dit jaar is de sint Nicolaasviering op 28 november.  
Reserveer deze datum alvast in uw agenda want 
het word een knaller, met muziek, een loterij en 

erwtensoep met roggebrood. 
********************************************************* 

De jeu de boules baan aan de Brahmsstraat heeft een 
nieuwe toplaag, het is er dus weer goed spelen, kom ook 

eens kijken en een partijtje meespelen.  
 

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 september 
Kleine rundvlees salade 

Kip saté  
Frites en salade 
 IJsje of koffie 

€ 14,25 
* 

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

