Overheerlijke rijstepot
Een hoofdgerecht voor twee personen met een bereidingstijd
van 30 minuten. Lekker erbij: zilveruitjes. Eet smakelijk!
Ingrediënten






1 ui
175-200 gram zilvervliesrijst
200 gram sperziebonen
150 gram varkenspoelet
Tijm of oregano

2 eetlepels olie
Ca. 4 dl bouillon
1 blikje doperwten
2 gegrilde paprika's (pot)

Bereiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maak de ui schoon en snijd hem klein.
Fruit de ui in 1 eetlepel olie glazig.
Voeg de rijst toe en bak de rijst even mee.
Giet er de bouillon bij en kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing gaar.
Maak de sperziebonen schoon en breek ze eenmaal.
Kook de sperziebonen 5 minuten in een beetje water.
Bak het vlees in de andere eetlepel olie bruin en gaar. Strooi er peper en een beetje
zout over.
Laat de doperwten uitlekken.
Snijd de paprika’s klein.
Roerbak de doperwtjes, de paprika’s en de sperziebonen kort mee met het vlees.
Meng dit door de rijst. Maak het op smaak met wat tijm of oregano.

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
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2010
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Nieuwsbrief

Voor en door de leden

Vooraankondiging
Ontbijtbuffet
Op zondag 9 juni is er een ontbijtbuffet in de Gelderse Poort
vanaf 10.00 t/m 12.00 uur als U wilt, dan kunt U daar aan
deelnemen, de kosten bedragen voor de leden € 7.50.
Deze aankondiging vind nu al plaats i.v.m. de late verschijning
van “de Nestor” in mei. Inschrijfformulieren inleveren tot uiterlijk maandag 3 juni 2013.
********************************************************

Paasviering en bloemstukjes maken
De paasviering en het bloemstukjes maken waren weer
geslaagde activiteiten. Wij hebben van veel leden een positieve reactie mogen ontvangen, wij danken de leden hier
voor en gaan op naar de volgende activiteit.
***************************************************************************************

Jeu de boules

Belangstelling voor jeu de boules.
Jeu de boules is voor iedereen, mannen en vrouwen.
Wil je nader kennis maken met deze sport, kom dan eens langs op
de banen aan de Brahmsstraat met vrienden of kennissen en speel
een partijtje mee.
Eventueel onder het genot van koffie/thee en een drankje.
Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:30uur bij goed weer.
Tot ziens op de baan.

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
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. hapje en drankje
Entree KBO leden € 9,50
Entree niet KBO leden € 15,00
Voor alle 50+ers, dus ook voor niet KBO leden
Aanmelden bij Leida Willemsen
Prinses Beatrix straat 38 Tel.: 431591

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 mei
Bospaddenstoelen soep
Schnitzel peperroomsaus
Frites en salade
IJsje of koffie
€ 16,75
*
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.

Bij het bestellen even vermelden dat u KBO lid bent.
Gaarne reserveren.
Reservering: - 0481 - 431212 of 06 - 14 29 71 42

