
 

 
 

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 

 

Duizenden groeten aan Rutte overhandigd 

Op donderdag 8 oktober bezorgde directeur Manon Van-

derkaa duizenden schrijnende brieven bij premier Mark 

Rutte. “Al jaren leveren ouderen in aan koopkracht. De 

regering schijnt maar niet te beseffen wat voor enorme 

impact dat heeft op ouderen. Daarom lanceerde de Unie 

KBO in augustus de actie De groeten aan Rutte. Dit is 

daarvan het resultaat.”  

 

Het schrappen van de ouderentoeslag, het stijgend eigen 

risico… door een stapeling van maatregelen van het kabi-

net zijn sommige ouderen er de afgelopen jaren wel 15% 

op achteruit gegaan. Manon Van der kaa: “De rek is er bij 

velen uit. Het is tijd dat er naar de verhalen van ouderen 

geluisterd gaat worden en de koopkracht volledig wordt 

hersteld. Ook ouderen moeten mee profiteren van de vijf 

miljard aan lastenverlichting.”  
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      Nieuwsbrief  

 Voor en door de leden                                                  

 

 

Maandag 19 november werd  

mevr J.M.Scholten-Goris 100 jaar. 

Wij van  KBO Millingen aan de Rijn  

feliciteren haar van harte. 

Zij is nu ere lid van de 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. 

Thea Looman   telf: 432225                                     

Ans Ooms         telf: 433802  ( dinsdag en 

vrijdag) 

Thea Bosch       telf:  432058(0639131465) 

(maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag 

Harry v Wijk   telf:  432092 (Dinsdag niet)    

Marijke Kregting telf: 

Dinsdag en donderdag middag. Woensdag morgen.         

 

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. 
Ouderen adviseurs:Ida Janssen en Arie Storms. 

Telf: Ida : 431955  Arie: 432452 

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 voorde-

liger. 0481 - 431212 of  06 - 14 29 71 42 
***************************************** 

Er worden nog mensen gezocht voor het  
Kaartspel misère (rikken) 

Wie meld zich aan? 
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