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Beste Leden 

 

Het jaar 2021 is al weer enkele maanden oud en er zijn geen 

spannende gebeurtenissen geweest, zelfs de jaarvergadering 

heeft nog steeds niet kunnen plaatsvinden. 

Toch heeft de penningmeester het jaar 2020 afgesloten en het 

volgende verslag gemaakt.. 

 

We hebben in 2020 niet veel activiteiten kunnen organiseren.  

Het 70-jarig bestaan hebben we gevierd met een bus/bootreis en 

een gezellig samenzijn in HMC. Alle activiteiten werden stopgezet 

De soos op maandagmiddag is nog een tijdje doorgegaan, mede 

door de inzet van Diny Samsen. 

Nadat de voorzitter de boekhouding had gecontroleerd, heeft hij 

de penningmeester opdracht gegeven om de leden van de kas- 

controlecommissie uit te nodigen. Op 21 april 2021 hebben  

mevrouw van Ophuizen-Maas en de heer W .Derksen, dit met in 

achtneming van de coronaregels gedaan. De kas, spaarrekening 

en de  lopende rekening met de facturen werden grondig 

nagekeken. Met enige toelichting werd  alles prima in orde 

bevonden. Alles klopte perfect en met dank aan de 

penningmeester  werd decharge verleend.  Het Bestuur. 
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Vaste rubriek- 

Voorzitter: Rob Janssen tel. 0481-431955 

Secretaris: Diny Meeuwissen, tel. 0481-842204 

Penningmeester: Frits Janssen, tel. 06-83 33 48 62 / IBAN nr. KBO NL53RABO 0134401816 

Internet www.kbomillingen.nl   –   email: secretaris@kbomillingen.nl   

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 Diny Meeuwissen,  

 

Activiteitenrooster 

Elke maandag middag van 13.30 tot 17:00 uur Inloopmiddag in de Duffelt, Gengske 10 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 16:30uu (bij goed weer) Jeu de Boules op de banen in de Brahmsstraat. Er kunnen 

nog spelers bij en de regels zijn zeer eenvoudig. 

Elke woensdag ochtend Volksdansen en Line dancing van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Duffelt Er kunnen nog dansers bij.  

Elke vrijdagochtend van 9:15 uur tot 10.15 uur bewegen met Wendy en Wendy in de sporthal.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom gerust eens kijken. 

 

 

 

Naar het ziekenhuis. 

We zijn gestart met een groep vrijwilligers om  mensen te begeleiden naar het ziekenhuis. 

U moet op controle naar het ziekenhuis en u vindt het prettig thuis afgehaald te worden? 

De begeleiding blijft bij u tot u klaar bent en brengt u daarna weer netjes thuis. 

Als u kinderen geen tijd hebben of te ver weg wonen kunt u beroep doen op onze vrijwilligers. 

Voor leden zijn de kosten €12.50 + parkeerkosten in Nijmegen. Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruik maken van de regio taxi. 

  In Millingen 2.50. Leuth €5.00. Beek en Ooij €7.50.  

                                

Thea Bosch       tel:  432058 (06-39131465) 

(maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag   

Marijke Kregting tel:06-30326967 of 433086 

Dinsdag en donderdag middag. Woensdag morgen.  

Bijtijds bellen, niet op het laatste nippertje.  

==================================================================================== 

Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van uw belastingformulieren, kunt u contact opnemen met   

De heer Ton Kamps. Het telefoonnummer is: 024-6631472. 

================================================================================================================ 

Wij ontvangen van de onderstaande bedrijven donaties: 

 

Burgers Makelaardij o.g. en Assurantiën, Leuth. 

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

Vershof , Alles lekker onder één dak, Burg. Eijckelhofstraat 2, Millingen aan de Rijn. 

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

  


