
 

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 
 

Stichting 2ehands zorghulpmiddelen 
+++++++++++++++++++++++++ 

Heeft u een rolstoel, rollator of een ander hulpmiddel no-

dig ? In Groesbeek vindt u alle hulpmiddelen  

voor een leuke prijs. Wel even bellen om een afspraak te 

maken. 

Inbreng,tussenhandel en verkoop voor een goed 

[revalidatie-] doel. 

reestraat 5    6562 lj groesbeek 

024-3978854 of 06-42898537 

info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl 

of m.@upcmail.nl 

www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl 

groesbeek de horst 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

De Duffelt is gesloten 

Van  27 juli tot 23 augustus 

 

 Millingen aan de Rijn         Juni2015 

      Nieuwsbrief  

 Voor en door de leden                                                  

 

 

10 redenen om lid te worden van de KBO! 
1. Tien keer per jaar het magazine Nestor, boordevol leuke en 

interessante informatie voor senioren.  

2. Vier keer per jaar een Gelders katern in de Nestor met daarin 

speciale aanbiedingen en activiteiten in de provincie.  

3. Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeen-

te en in WMO-platform of seniorenraad.  

4. Landelijke en provinciale belangenbehartiging; de KBO is met 

ruim 190.000 leden landelijk en 34.000 leden in Gelderland 

de      grootste seniorenorganisatie.  

5. Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats: ontmoe-

ten, ontspannen en ontwikkelen.  

6. Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren 

gaan en blijf actief! Er is voor ieder wat wils.  

7. Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u terecht bij 

de Vrijwillige Ouderenadviseurs, zij helpen u gratis de weg te 

vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.  

8. Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde 

vrijwilligers.  

9. KBO-servicelijn, hier kunt u terecht met al uw vragen over 

wonen, zorg, gezondheid, maar ook voor juridische zaken.  

10. Profiteren van aantrekkelijke kortingsacties op: collectieve 

ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, 

rijbewijskeuring, energietarieven Nederlandse Energie Maat-

schappij.  



 

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. 

 

Verlaging AWBZ-premie sigaar uit eigen doos 
Het leek goed nieuws voor veel ouderen: de AWBZ-premie gaat omlaag. Maar 

helaas, deze blijkt van vestzak naar broekzak te gaan. Via een verhoging van de 
inkomstenbelasting en de premie zorgverzekering betalen we het weer terug. 

 De premie voor de AWBZ wordt in 2015 fors verlaagd. Daarmee daalt ook de 

inkomstenbelasting, zo zou je verwachten. Maar helaas gaat die vlieger niet op.  
Want tegenover die daling van de AWBZ premie staat een verhoging van het 

tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. De AWBZ-premieverlaging 
is van vestzak naar broekzak gegaan in de rijksbegroting. Hoe komt dat zo? 

Omdat de AWBZ-taken naar de gemeenten gaan.  
Daarvoor krijgen zij een (gekorte) afdracht. Voor de taken die naar de zorgver-

zekeraars gaan, wordt onze premie zorgverzekering verhoogd. Met andere 

woorden: dat deel betalen we zelf, het is een sigaar uit eigen doos. 
 

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

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

http://www.kbomillingen.nl/
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