
 

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 

———————————————————————

———————***Hierbij willen wij de Rabobank 

Groesbeek - Millingen aan de Rijn  hartelijk danken 

voor de financiële bijdrage die wij van hun hebben ge-

kregen. 

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

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

 

Vrijwilligers hebben wij altijd nodig. Als u iets voor de 

KBO wil betekenen 

kom dan gerust  eens praten met het bestuur. 

Iedere maandag morgen van 10 tot 12 uur is het dagelijks 

bestuur aanwezig. 

Het kopje koffie staat klaar voor u. 

Het kantoor zit nu in de oude bibliotheek. 

Namens het bestuur. 

 

 Millingen aan de Rijn          februari 2014 
2010 

      Nieuwsbrief  

 Voor en door de leden                                                 

                  

                         GYM. 

De zomer komt er straks weer aan dan wil je 

weer fit zijn zodat je weer kunt wandelen en fiet-

sen. 

Op donderdag morgen is er gym voor 50+ van 

9.15 uur tot 10.15 uur in de sporthal Gengske 10 

Misschien iets voor u kom gerust eens kijken . 

U bent van harte welkom. 

Bij nordick walking zijn ook nog plaatsen vrij. 

Vertrek vanaf de Taverne van 13.00 tot 14.30 uur. 

Vanaf april van 10.00 uur tot 11.30 uur vanaf de  

Gelderse Poort.   

Ook hier bent u van harte welkom. 

Vanaf april is er weer Jeu de Boules. 

Van 14.00 tot 16.30 uur in de Brahmstraat. 

 

 



 

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 10.15 uur tot 11.45 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. 
***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** *********************** 

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

 

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

 

Voor aankondiging paasviering. 

Paasviering vindt plaats in de Kastanje op 17 

april. 

Met medewerking van visserskoor Beers  

Denk aan uw briefje in te leveren. 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

— 
 Mededeling: 

De algemene leden vergadering is in verband met  

de verhuizing verplaatst naar  13 maart in de bibliotheek. 

——————————————————————— 

—————————————————- 

 

Vaste rubriek 
 

Voorzitter: Leida Willemsen, tel: 0481 431591 
 

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

Penningmeester: Jo Willemsen, tel: 0481 431591.  
Belasting invulhulp: 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 als u ergens 
inlichtingen voor nodig heeft. 
 
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 maart 

Goulash soep 
Spare ribs 

Frites en salade 
 IJsje of koffie 

€ 17,75 
* 

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

Mededeling: 
Vanaf 3 februari zijn al onze activiteiten in de  

Bibliotheek 
Ziekenfonds zit nu in het Kulturhus. 

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

