
 

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. 
   De bank  met ideeën, voor nu en later 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 

Veranderingen in de Wmo  

Het kabinet-Rutte-Asscher wil dat de gemeente taken gaat uit-
voeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-

ten (AWBZ) vallen. Vanaf 2015 moet de gemeente ondersteu-
ning en verzorging leveren via de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Begeleiding en persoonlijke verzorging van 

AWBZ naar Wmo De gemeente moet vanaf 2015 ondersteuning, 
begeleiding en verzorging aan huis leveren. Dit wil het kabinet-

Rutte-Asscher. Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale om-
standigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Begeleiding en 
verzorging vallen nu nog onder de AWBZ. Voorbeelden hiervan 

zijn hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. Gemeenten krij-
gen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de 

Wmo het hardste nodig heeft.  

Daarnaast wordt de huishoudelijke hulp in de Wmo aangepast. 
Cliënten komen alleen nog in aanmerking voor huishoudelijke 

hulp via de gemeente als de gemeente beslist dat zij echt huis-

houdelijke hulp nodig hebben en ze het niet zelf kunnen betalen. 

 

 

  Millingen aan de Rijn       januari 2013 
2010 

      Nieuwsbrief  
 Voor en door de leden                                                  

Het bestuur wenst alle leden,  
vrijwilligers, sponsoren en iedereen 

die ons een warm hart toedraagt 
een gezond en voorspoedig 2013 

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

Filmmiddag 24 januari 14:00 uur 
 

Wil Gipman komt 24 januari om 14:00 uur in “de Bijenkorf” 
een film vertoning geven. Wij hopen op een grote opkomst 
ook al is het programma nog niet bekend.  
Na afloop is er een kleine Bingo 
 
************************************************************* 

Mededeling 
Uw KBO afdeling heeft een bezoeksters groep, zij zijn altijd 
bereikbaar voor een praatje als u zich eenzaam voelt of ge-
woon een praatje wilt maken. Deze groep zorgt ook voor het 
ziekenbezoek als u thuis bent maar ook in de instelling waar 
u tijdelijk verblijft. Dus voor een praatje bij de koffie of voor 
het bezoeken van een ziek lid kunt u contact opnemen met 
Ida Janssen tel.: 0481-431955 
Natuurlijk wel melden dat u ziek bent , voor behandeling 
word opgenomen of gewoon een praatje wild maken.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo


 

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 14.00 uur tot 16:30 uur in de Bijenkorf. Kom eens 
kijken. 
 

Eerste woensdag van de maand Grote Bingo  om 20.00 uur in Hotel Millings Centrum. 
 

Oproep aan de leden  

Uw voorzitter mevr. Leida Willemsen Franssen is volgens 
rooster aftredend maar zij stelt zich herkiesbaar voor een 
periode van drie jaar. Het bestuurslid mevr. Ine van der 
Weerden treed ook af, maar zij stelt zich niet herkies-
baar.                                                                      
Volgens de statuten en het huishoudelijk regelement 
kunnen leden zich verkiesbaar stellen voor een bestuurs-
functie, hier voor moeten zij zich bekendmaken bij het 
bestuur voor 14 februari 2013. Als u zich verkiesbaar 
stelt kunt u zich schriftelijk melden bij de secretaris;  
adres: Gengske 10  6566WB Millingen aan de Rijn. of via    
secretaris@kbomillingen.nl  tel: 0481-433745              
Op maandag ochtend is het secretariaat bezet van 9:30 
tot 12:30 uur.  Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de secretaris tel.: 06 10842281.                                                                                                  
Uw bestuur heeft een nieuw kandidaat bestuurslid, dat 
zij graag aan u voorstellen tijdens de alv.  

 

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  ook voor 
stukjes in de nieuwsbrief  
 

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.  
 

Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk door geven aan de 
secretaris, email: secretaris@kbomillingen.nl  tel.: 06 10 84 22 81 
 

Belasting-invulhulpen: Jo Willemsen, tel: 431591, Dolf Lankheet tel: 432789,  

Maand menu bij grand café de TAVERNE 
* 

Maand menu januari 
Gerookte kip 

Spareribs 
Frites en salade 
Koffie of ijsje 

€ 18,25 
* 

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 

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

