
 

,, 

 

 

 

Beste Leden. 

 

Wat hebben we prachtig lenteweer gehad. Ook met Pasen van 

heerlijke temperaturen kunnen genieten. Eieren zoeken met de 

kleinkinderen die de paashaas heeft verstopt en vroeger 

mochten we nu eindelijk de snoepjes uit ons vastentrommeltje 

opeten. Maar nu weer over op belangrijke zaken v.w.b. de KBO. 

Onze statuten zijn van 2003 en  niet meer rechtsgeldig. Ze 

moeten vernieuwd worden volgens het laatste concept van de 

landelijke KBO. Daarvoor is volgens de  oude statuten twee derde 

van de stemmen van onze leden voor nodig. We willen dan ook 

een ledenvergadering  beleggen op maandag 13 juni om 14.00 

uur in de Duffelt. Vanaf 17 t/m 31 mei liggen de nieuwe statuten 

ter inzage. Dit kan na telefonische afspraak met Frits Janssen 

onder telefoonnummer 06-83 33 48 62. Het is dan ook van 

GROOT BELANG  dat u deze ledenvergadering bezoekt om te 

kunnen stemmen. Indien we dit allemaal in kannen en kruiken 

hebben kunnen we ons verheugen op verdere activiteiten. Ook 

kijken we er naar uit om op 13 juli met ons busreisje mee te 

gaan. 

Hopelijk ziet u het belang van de ledenvergadering en zien we u 

in grote getalen tegemoet. 
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Vaste Rubriek 

Voorzitter: Rob Janssen telefoon 0481-431955 

Secretaris: Diny Meeuwissen telefoon 0481842204 / 06-25192555 

Penningmeester: Fris Janssen telefoon 06-83334862 / iban nr. KBO NL53RABO0134401816 

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.  

U kunt haar ook bellen als u ergens inlichtingen voor nodig heeft. Telefoon 0481-431955 

Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk per mail of per brief doorgeven aan het secretariaat. 

 

Activiteitenrooster 
Elke maandag middag van 13.30 tot 16.30 uur inloopmiddag in de Duffelt, Gengske 10  met rummikub, 

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

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

periode van 13.00 tot 14.30 uur vanaf de Kookdoom. Dinsdagmiddag, bij goed weer, Jeu de Boule op de  

Banen in de Brahmsstraat. Er kunnen nog spelers bij en de regels zijn eenvoudig. 

Elke vrijdagochtend van  9.00 tot 10.00 uur bewegen met Wendy en Wendy in de Sporthal. Het programma  

Is aangepast omdat het volksdansen op de woensdagochtend is komen te vervallen. 

 

 Naar het ziekenhuis 

Er zijn vrijwilligers die mensen willen begeleiden naar het ziekenhuis. 

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

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

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

Van de regio taxi. 

Thea Bosch: telefoon 432058 of 06-39131465 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Marijke Kregting telefoon 433086 of 06-30326967 

Dinsdag en donderdag middag en 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. Telefoonnummer: 024-6631472. 
================================================================================================================  

Wij ontvangen van 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.  
 

 


