
 

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 
 

 

Wie terugkomt van vakantie, doet er goed aan om 

de kranen en douchekoppen eerst een minuut lang 

aan te zetten. 

Daarna is het drinkwater weer vers, aldus het Rot-

terdams-Zeeuwse drinkwaterbedrijf Evides don-

derdag. 

Als mensen op vakantie zijn, staat het water stil in 

de leidingen. Dan gaat de kwaliteit iets achteruit. 

Als dat lang duurt en het water warmer dan 25 gra-

den is, kan de legionellabacterie zich ontwikkelen. 

Legionella kan leiden tot de veteranenziekte. 

================================== 
Maand menu bij grand café “de TAVERNE” 

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.  

0481 - 431212 of  06 - 14 29 71 42 
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      Nieuwsbrief  

 Voor en door de leden                                                  

 

 

Nieuws van de Unie KBO. 

 

Ouderenorganisatie Unie KBO pleit voor een speciaal inentings-

programma voor 65-plussers. Zij zouden net als kinderen pre-

ventief moeten worden ingeënt. De grootste ouderenorganisa-

tie van Nederland (190.000 leden) wil dat een speciaal rijksin-

entingsprogramma wordt opgezet tegen veel voorkomende 

ziekten bij ouderen 

Unie KBO noemt daarbij pneumokokken (die longontsteking 

kunnen veroorzaken), hepatitis A, gordelroos en kinkhoest. 

Unie KBO zegt niet te willen wachten op een rapport van de Ge-

zondheidsraad later dit jaar. 'We willen de partijen nu al op 

scherp zetten', aldus een woordvoerder. 

Unie KBO verwijst naar een recent onderzoek van het UMC 

Utrecht, waaruit blijkt dat vaccinatie tegen pneumokokken 

helpt om longontsteking bij ouderen te voorkomen. Het aantal 

ziekenhuisopnames vanwege longontsteking zou in dat geval 

met de helft dalen. Dat kan veel geld besparen. UMC Utrecht 

deed het onderzoek de afgelopen jaren onder 85.000 Nederlan-

ders. 

Volgens de ouderenorganisatie is inenting kosteneffectief. Bo-

vendien worden ouderen in andere West-Europese landen al in-

geënt tegen infectieziekten, aldus Unie KBO. 

 



 

Activiteitenrooster 
Elke maandag en donderdagmiddag 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 16:30uur (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 10.15 uur tot 11.45 uur in 
de Duffelt 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 Duffelt. Kom eens 
kijken. 
 

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

.************************************************** 

Naar het ziekenhuis. 

We zijn gestart met een groep vrijwilligers om  mensen te be-

geleiden 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 be-

roep doen 

 op onze vrijwilligers.   De kosten zijn €10.00 + parkeerkosten. 

 Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruik maken van de regio 

taxi. 

.Harry v Wijk   telf:  432092 (Dinsdag niet)            

Thea Looman   telf: 432225                                     

José Jeuriuns     telf: 432718   (dinsdag )                                                  

Ans Ooms         telf: 433802  ( dinsdag en vrijdag) 

Thea Bosch       telf:  432058(0639131465) 

(maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag 

 

Vaste rubriek 
 
Voorzitter: Marian Hageluken 

 

Secretaris, Francien Kamphuis  bereikbaar  iedere maandag van 10-12 uur. 
Secretariaat: De Duffelt.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. NL53RABO0134401816 
Belasting invulhulp: Jo Willemsen tel: 0481-431591 of 0622380234 
 

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 Francien Kamphuis, email: secretaris@kbomillingen.nl  tel.:0481-
433745. 

Unie KBO op de bres voor oudere laaggeletterden 
 

Het ministerie van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan 
‘Tel mee met Taal’. Onderdeel daarvan is een proefproject voor 

laaggeletterden 50-plussers. Niet overbodig, want 21% van de ou-
deren is laaggeletterd. Doel is om deze groep te helpen om vol-

waardig deel te nemen aan de samenleving, zelfredzamer te wor-
den en om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren. De Unie 
KBO is hier enthousiast over en biedt de minister medewerking 

aan.  
Het aantal laaggeletterde ouderen in onze samenleving is hoog. 
Onder 55-plussers kan inmiddels 21% van de bevolking onvol-

doende lezen en schrijven om zelfstandig maatschappelijk actief te 
zijn. Tegelijkertijd verwacht de (participatie)samenleving op allerlei 
gebieden steeds meer van hen. Meer en meer moeten óók oude-

ren zelf de regie nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. 
Laaggeletterdheid vormt daarbij een belemmerende factor. Denk 

bijvoorbeeld aan het lezen van een bijsluiter of het schriftelijk aan-
vragen van een tegemoetkoming bij de gemeente. 

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