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Beste Leden. 

 

De lente staat voor de deur. We hebben op 27 maart de klok een 

uur vooruit gezet en de dagen worden dan ook weer langer. De 

jaarvergadering zit er weer op en werd door 34 leden bezocht. 

De voorzitter opende de vergadering en vraagt 1 minuut stilte 

voor de leden die ons zijn ontvallen. 

Daarna terugblik over 2020 en 2021 door de secretaris en een 

financieel verslag van de penningmeester. Hierna verkiezing 

kascontrole– en bestuursverkiezing. 

Ria en Ida hadden hun best gedaan om alvast informatie in te 

winnen voor eventuele uitstapjes. De activiteiten van de soos, 

verzorgt door Diny en Ria hangt toch het meest af van de 

opkomst van de leden. Op verzoek vanuit het bestuur, meldt 

Mary Janssen-Hendriks, om voortaan de verjaardagskaarten te 

bezorgen. Voor wijzigingen v.w.b. het ziekenhuis rijden, zie 

achterzijde van de nieuwsbrief . 

De KBO leden zijn bij alle activiteiten welkom in Het Gasthuis St. 

Jan de Deo. Zo is er iedere maandag middag BINGO en iedere 

donderdag middag Muziek van Klavertje. 

Zo proberen we er samen iets moois van te maken. 
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Vaste rubriek. 

Voorzitter           : Rob Janssen, tel. 0481-431955 

Secretaris            : Diny Meeuwissen, tel. 0481-842204 of 06-25 19 25 

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

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

Indien er iemand ziek is of weer beter, kunt u dit doorgeven aan Ida Janssen, leidster bezoek-

groep KBO 0481-431955. U kunt haar ook bellen indien u ergens inlichtingen voor nodig heeft. 

Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat. 

 

Activiteitenrooster 

Elke maandagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur inloopmiddag in de Duffelt, Gengske 10 met  

Rummikub, kaarten, biljarten en gezellig bijeen zijn. Bij voldoende belangstelling een bingo. 

Elke dinsdag Nordic Walking van 10.00 tot 11.30 uur vanaf de Gelderse Poort. Tijdens de winter 

periode van 13.00 tot 14.30 vanaf de Kookdoom . 

Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 ( bij goed weer ) Jeu de Boule op de baan in de  

Brahmsstraat. De regels zijn eenvoudig, dus kom eens kijken. 

Elke woensdagochtend Volksdansen en Line dancing van 10.00 tot 11.30 in de Duffelt. 

Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 bewegen met Wendy en Wendy in de sporthal. 

Plaats genoeg, dus kom eens kijken. 

 

Er zijn vrijwilligers om mensen te begeleiden naar het ziekenhuis. U moet op controle en u vindt het 

prettig thuis afgehaald te worden? De begeleiding blijft tot u klaar bent en brengt u weer thuis 

 

Voor leden zijn de kosten € 15,— + parkeerkosten in Nijmegen. Zit u in een rolstoel dan kunt u  

gebruik maken van de regio taxi. De volgende personen kunt u bellen. 

Thea Bosch:  tel. 0481-432058 of 06-39 13 14 65. 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Marijke Kregting: tel. 0481-433086 of 06-30 32 69 67. 

Woensdagmorgen en dinsdag en donderdagmiddag. 

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. Telefoonnummer: 024-6631472. 
================================================================================================================  

Wij ontvangen van de onderstaande bedrijven donaties: 

Burgers Makelaardij o.g. en Assurantiën te Leuth. 

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

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


