Op vrijdag 2013 is er een tuin en buiten event in de evenementenhal te Cuijk.
Deze dag is er een speciale 50+ dag en de entree is slechts € 2,00 i.p.v. € 5,00
Adres Korte Oijen 3 5433NE Katwijk (langs de Vrije Markt) Parkeren is gratis
***********************************************************

Veranderingen bij de hulp in de huishouding

De gemeente in het Rijk van Nijmegen hebben het voornemen om de hulp
bij het huishouden vanaf 1 april 2013 te gunnen aan drie aanbieders.
Deze drie aanbieders gaan zorgen voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wmo-indicatie.
Wat verandert er voor de cliënt?
De gemeente wil dat huishoudelijke hulpen en cliënten zo weinig mogelijk
merken van de verschuiving die de nieuwe situatie met zich meebrengt.
Cliënten krijgen naar verwachting half februari 2013 een brief waarin staat
of er voor hen iets verandert. Als een cliënt bij een aanbieder zit aan wie
de hulp bij het huishouden wordt gegund, verandert er niets. Ook de hulp
blijft de zelfde persoon. Als een cliënt bij een aanbieder zit aan wie de
hulp bij het huishouden niet wordt gegund, dan wordt in de brief uitgelegd hoe zij zich kunnen aanmelden bij een nieuwe aanbieder. Zij kunnen
daarbij hun voorkeur uitspreken voor de aanbieder waarbij hun hulp (de
persoon) gaat werken. Het uitgangspunt is dat de cliënt (zoveel als mogelijk) bij zijn/haar hulp (de persoon) blijft.
************************************************************

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.

Millingen aan de Rijn
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Nieuwsbrief

Voor en door de leden

KBO thema middag 21 maart
Deze middag kunt u kennis maken met

U bent van harte welkom van 14:00 tot 16:00 uur in de
Bijenkorf waar de medewerkers van de ZZG u zullen
ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers.
De middag is opgezet om u te informeren Waar ZZG
voor staat in uw dorp!!!!
Er staan standjes met informatie en voorlichting over:
Advies; Instructie en Zorg.
Enkele inwoners van Millingen hebben inmiddels al
kennis gemaakt met de medewerkers van ZZG, toch
willen wij ook deze inwoners van harte uitnodigen voor
deze middag.

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

Deze middag is niet alleen voor KBO leden, dus heeft
u kennissen, familie of vrienden die belangstelling hebben voor deze middag dan zijn zij ook van harte uitgenodigd voor deze voorlichtingsmiddag.
21 maart hopen wij u allen in de Bijenkorf te ontmoeten

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.

Paasviering
28 maart is de paasviering in “de Kastanje”
We gaan weer aan de slag met paasstukjes maken.
Om 15:00 beginnen we en om 16:30 is er een Paasbrunch.
Voor leden die alleen een paasstukje willen maken bedragen de kosten € 5,00
Voor leden die alleen aan de paasbrunch willen deelnemen zijn de kosten € 9,00
Deelnemen aan paasstukjes maken en de paasbrunch
kost € 14,00 per persoon
Niet vergeten het invulstrookje in te leveren!!!

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. U kunt haar ook bellen voor een
praatje
Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk door geven aan de
secretaris, email: secretaris@kbomillingen.nl tel.: 06 10 84 22 81

***********************************
Maand menu bij grand café “de TAVERNE”
*
Maand menu februari/ maart
Tomatensoep
Wienerschnitzel
Frites en salade
IJsje of koffie
€ 13,00
*
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

