GROTE ACTIVITEITEN IN 2020

Beste KBO-leden,

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.

Voor u ligt het nieuwe informatie- en activiteiten-boekje van 2020.

Maart:
Zaterdag 21 maart om 14.30 uur is onze jaarvergadering in zaal ‘de
Wals’ in Malderburch.

Er staan vaste activiteiten in die verder geen toelichting behoeven
en ook activiteiten waarover u via de Nieuwsbrief en folders bij het
KBO-PCOB Magazine meer kunt lezen.

Mei:
Zaterdag 2 mei organiseert de KBO met samenwerkingspartners van
10.00 uur tot 15.00 uur een grote ‘Informatiemarkt Welzijn, Wonen,
Zorg en Veiligheid’ in het winkelcentrum in Malden.

Ook via de website www.kbomalden.nl houden wij u op de hoogte.
Daarbij kunt u ook ‘linken’ naar www.kbo-pcob.nl en
www.kbogelderland.nl waar u berichten vindt die voor u van belang
kunnen zijn. Advies: bezoek regelmatig onze website!
En volg ons ook op Facebook.
Belangrijk: Om u snel ergens over te kunnen informeren vragen wij
u uw e-mailadres naar info@kbomalden.nl door te geven.

November:
Zaterdag 28 november om 14.30 uur ontvangen wij St. Nicolaas in zaal
‘de Wals’ van Malderburch.
December:
Op zaterdag 19 december houden we onze sfeervolle Kerstviering.
Tijd en plaats zijn nog niet bepaald.
Daarover informeren we u tijdig via de Nieuwsbrief.

Liedjes van toen
In 2020 vinden weer meezing-middagen “liedjes van toen” plaats in de
Muse op het Kerkplein in Malden. De middagen zijn alleen bestemd
voor leden van de KBO. De aanvang is 14.30 uur en einde 16.30 uur.
We beginnen met een gratis kopje koffie of thee. In de pauze zijn
consumpties voor eigen rekening.
Zodra de data van deze middagen bekend zijn verschijnen deze in de
KBO-nieuwsbrief.
Contactpersonen:
Mevr. L. Thijssen, Steenacker 27, Malden tel: 024 3580527
Mevr. M. Büchner, Rogge 7, Malden
tel: 024 3585802

Uw informatieve en graag gelezen Magazine komt 10 maal per jaar
uit.
Alle leden hebben een roze KBO-ledenpas (met een eigen
lidnummer), die bij kortingen getoond kan of moet worden, zoals bij
de seniorenbios CineTwins, seniorendiner, rijbewijskeuring, enz.
Het bestuur nodigt u van harte uit om het aanbod rustig door te
bladeren en hoopt dat u iets vindt dat u aanspreekt. Heeft u
suggesties, laat het ons weten via ons secretariaat: mevr. H. van Hal,
tel. 024-3582125 of per e-mail naar info@kbomalden.nl
In 2020 bedraagt de contributie € 27,50 per persoon.
U kunt KBO-Malden machtigen om dit bedrag automatisch te laten
afschrijven. Een machtigingsformulier kunt u vinden op de website.
Indien u het zelf overmaakt, dan graag voor februari op
bankrekeningnummer IBAN NL40 RABO 0131 6072 86 t.n.v.
KBO-Malden.

Dit activiteitenboekje is een bewaarexemplaar!
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Magazine bezorging

Kegelen

U ontvangt het KBO-PCOB Magazine 10 maal per jaar in de week na
de volgende data:
29 januari, 4 maart, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni.
Voor de maanden juli/augustus is er geen magazine.
Dan weer op: 26 augustus, 23 september, 28 oktober en de laatste
op 25 november.

Een zeer sportieve en gezellige activiteit van de KBO is Kegelen.
KBO-leden kunnen iedere donderdagmiddag van 14.00 tot ca. 16.00
uur gratis recreatief kegelen in:
Kegelcentrum Malden, Bolder 18 B, Heumen
(nabij Praxis, tussen Binnenspeeltuin Pret Inn en Kringloopwinkel
Vintage and More)
Uw gastheren Herm Hofmeijer en Wiel Hendrikx heten u van harte
welkom. Zij zullen u met vrijwilligers begeleiden en wegwijs maken
op het gebied van de kegelsport.
Bij Kegelcentrum Malden is voldoende parkeerruimte en niet
onbelangrijk, er is een prima horecavoorziening, een sfeervol bruin
café met biljart en kaarttafels waar u ook gebruik van kunt maken.
De consumptieprijzen zijn voor koffie, thee en fris € 1,- en voor
overige € 2,- (alcoholische dranken).

Heeft u het Magazine niet ontvangen, mail dan naar:
info@kbomalden.nl
Of neem contact op met de coördinator magazine-bezorging
Mevr. Van der Werff. tel: 024 3581745

Ledenadministratie
Nieuwe leden kunnen aangemeld worden via de website
www.kbomalden.nl of via email: info@kbomalden.nl en telefonisch
bij mevr. H. van Hal, tel: 024 3582125
Wilt u bij wijzigingen zoals verhuizing, ander telefoonnummer of
overlijden etc. dit ook doorgeven aan de ledenadministratie.
Soms worden bij activiteiten en feestmiddagen foto’s gemaakt t.b.v.
de website of nieuwsbrief. Wilt u niet gefotografeerd worden dan
kunt u dat ook doorgeven.

Rouwbezoek
Bij het overlijden van een partner willen we u graag steunen. In het
verleden hadden we een rouwbezoekster die contact opnam. Helaas
hebben we nu nog een vacature voor deze functie. We hopen zo
snel mogelijk een nieuwe rouwbezoekster te vinden.
Voor overleden KBO-leden tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020
wordt met Allerzielen één mis gelezen in de parochiekerk in Malden.
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Voor het kegelen verzoeken wij u gemakkelijke kleding te dragen en
schone sportieve schoenen die men niet buiten draagt. (geen zwarte
zolen in verband met strepen)
Contactpersoon: Dhr. W. Hendrikx, Grote Loef 81. tel: 024 3581201

Yoga
Nog een sportieve activiteit bij de KBO is yoga.
Mevr. Ganny Boer is yogadocent en geeft aan KBO-leden yogalessen
in zaal de Ommezwaai in Malderburch.
Tijdstip: op woensdagen van 10.15 uur tot 11.30 uur.
Eigen bijdrage: € 2,50 per persoon per les.
Kleding: gemakkelijke / sportieve kleding.
Zelf meenemen: (yoga-)matje en handdoek.
Voor meer informatie mailen naar: gannyboer@gmail.com
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Computerlessen
Het is mogelijk als KBO-lid computerlessen te volgen in bv.
e-mailen, Facebook of leren Skypen. Dat kan dan in een klein
groepje, of privé tegen een vergoeding.
Contactpersoon: Dhr. A. Janssen, Kerkweg 9
tel: 06-55390040

Leesgroep KBO
De leesgroep van de KBO komt eens in de zes weken bijeen om een
gelezen boek te bespreken. Samenkomst bij een van de lezers aan
huis.
Contactpersoon: Mevr. M. de Groot, Schoolstraat 128 tel: 3585568

Seniorendiner
Om ontmoetingen en samenzijn van senioren te stimuleren,
organiseren deJ KBO en zorgcentrum Malderburch iedere 2e en 4e
woensdag van de maand een diner met het 3-gangen menu van de
dag voor een gereduceerde prijs op vertoon van uw KBO-pasje.
In de week vooraf aanmelden bij de balie van Malderburch of tel:
3570570
Aanmelden is verplicht!
J
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BELANGENBEHARTIGING
KBO-Malden behartigt samen met anderen de algemene en
individuele belangen van alle senioren in de gemeente Heumen en
in de regio.
Zo is er ieder kwartaal overleg met het management van
zorgcentrum Malderburch en tweemaal per jaar is het ‘periodiek
overleg’ met de wethouder en het hoofd ‘Sociale leefbaarheid’.
KBO-Malden neemt als gelijkwaardige partner deel aan een aantal
overlegsituaties, onder regie van de gemeente Heumen, zoals bijv.
de werkconferenties, waarin naast vertegenwoordigers van de
burgers (de 3 KBO-afdelingen, de BAR en cliëntenraden) o.a. ook alle
zorgaanbieders participeren.
In deze werkconferentie 'Afstemming Welzijn, Wonen en Zorg'
worden ieder jaar door werkgroepen 3 projecten gerealiseerd, zoals
bijv. de Klussendienst, Vervoer op maat, het Alzheimercafé etc.
Het gaat hierbij om zaken die in een jaar in onze gemeente te
realiseren zijn.
Op de website van de Gemeente Heumen kunt u hierover
informatie vinden.
Langlopende projecten voor welzijn, wonen en zorg vallen onder
‘Wij Leven Samen’. Dit is overgegaan in een netwerkorganisatie.
Omdat vanuit Den Haag steeds andere regels komen t.a.v. wonen en
zorg is deze werkgroep geformeerd om in onze gemeente beter in te
spelen op alle veranderingen.
In deze netwerkorganisatie heeft de KBO een vertegenwoordiger
met een adviserende rol.
Ook heeft de KBO vertegenwoordigers in de projectgroepen die
vanuit ‘Wij Leven Samen’ ontstaan, zoals o.a. in de groep
Valpreventie, Eenzaamheid en ‘Wij blijven hier wonen’.
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De drie KBO-afdelingen in de gemeente Heumen
Zij overleggen regelmatig met elkaar en stemmen met name hun
beleid over algemene zaken in de gemeente Heumen op elkaar af.
Zij hebben overleg met het College van Burgemeester en
Wethouders en de gemeenteraad over zaken die de ouderen
aangaan en met zorgcentrum Malderburch en Wooncombinatie
Oosterpoort. Er is incidenteel contact met de Burgeradviesraad.
Bij gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren wordt
met de 3 KBO’s samengewerkt.
Vraagwijzer, Oosterpoort, Malderburch en de 3 KBO’s hebben een
samenwerkingsverband om senioren met een hulpvraag zo efficiënt
mogelijk van dienst te zijn. In het kader van de veranderingen in de
zorg hebben de 3 KBO’s een belangrijke signaleringsfunctie naar de
gemeente wanneer u problemen ervaart. Laat ons dit weten
via de ouderenadviseurs of direct aan het bestuur.

KBO Belastinginvulhulp
KBO-belastinginvulhulp is er voor leden van de KBO vanaf 65 jaar of
ouder, op vertoon van uw ledenpasje.
Er wordt hulp verleend bij het invullen van:
 eenvoudige belastingaangiften tot een bruto inkomen van
ongeveer € 35.000,- voor een alleenstaande en ± € 50.000,- voor
(echt)paren.
 een T-formulier voor belastingteruggave van voorgaande jaren.
 aangiften van zorg- en huurtoeslag.
Ook als u van de Belastingdienst geen aangifte hoeft te doen, is het
zinvol na te gaan of u in aanmerking komt voor belastingteruggave.
Uw privacy is gewaarborgd. Voor de invulhulp kan een
onkostenvergoeding van € 12,- gevraagd worden.
Belastinginvulhulpen In Malden
Dhr. F. de Bok
024 3580397
Dhr. T. Janssen
06 55390040
Mevr. F. van Lier
06 50802003
In Overasselt
Mevr. L. Creemers
024 6222110
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KBO-Seniorenbios
Maandelijks organiseert de KBO in samenwerking met CineTwins,
Kerkplein 2b in Malden, op dinsdagmiddag een filmmiddag.
Op vertoon van uw KBO-ledenpas krijgt u korting.
Gepland voor 2020 is, onder voorbehoud:
11 februari Downton Abbey
10 maart
Love & Friendship
14 april
The Mule
12 mei
Red Joan
9 juni
Dolor y Gloria
7 juli
Gràce à Dieu
Op de volgende dagen zijn de films die getoond worden nog niet
vastgesteld.
11 augustus
8 september
13 oktober
10 november
8 december
In de Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de inhoud van
de films en de wijze van reserveren. De aanvang is: 15.45 uur.
Reserveren vooraf is verplicht en gratis bij CineTwins, tel: 6221346.
Haal uw kaartjes op tijd op en betaal het liefst met gepast geld
(€ 7,30) én vergeet uw KBO-pasje niet mee te nemen!

Themamiddagen
Ongeveer vijf keer per jaar worden themamiddagen over
verschillende onderwerpen georganiseerd. Deze vinden plaats op
donderdagmiddag in zaal “de Ommezwaai” van zorgcentrum
Malderburch. U wordt ruim van te voren in de KBO-nieuwsbrief op
de hoogte gebracht.
Contactpersoon: Mevr. F. Hendriks. Tel: 3585168
15

Dagtochten

KBO vrijwillige ouderenadviseurs

KBO’ers gaan er graag eens tussenuit. Dat kan via onze werkgroep
Reizen, die ieder jaar in het voor- en najaar een gezellige dagtocht
organiseert naar bestemmingen in Nederland en nabije
bestemmingen in België en Duitsland.
Incidenteel organiseren we nog andere bustochten.
Het vervoer geschiedt met een luxe touringcar, zonder lift. Rolstoelen
(ingeklapt) en rollators kunnen onder in de bus mee.
Niet al onze dagtochten zijn geschikt voor mensen met een beperking.
Het kan te inspannend voor hen zijn. Er gaat géén verzorgster of
speciale begeleiding mee en de deelname is altijd op eigen risico!
Er wordt wel een reisverzekering afgesloten.
Voor deze reizen ontvangt u bij het Magazine de folder met alle
gegevens. Tijdige en volledige invulling van het aanmeldstrookje
spreekt voor zich en laat ons én ook uw contactpersoon weten dat u
er even een dagje van gaat genieten. En geef aan ons voor
noodgevallen het telefoonnummer van uw contactpersoon door!
Tot 24 uur voor vertrek kan men - bij bv. ziekte - het geld terugkrijgen.
Dan kunnen er nog mensen mee die eventueel op de reservelijst
staan.
Contactpersoon:
Mevr. W. Geertsen, Stalmeesterslaan 28

tel: 3880354

De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die
ondersteunt, verwijst en bemiddelt, op verzoek van de oudere.
Hij/zij adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de
terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen
te geven of vragen tot in de finesses op te lossen.
De taak ligt veel meer in het verwijzen. Samen met de oudere wordt
bekeken wat precies de vraag is en waar de oplossing gevonden kan
worden.
De besturen van ouderenbonden benaderen geschikte mensen,
die vervolgens door de KBO-Gelderland opgeleid worden tot
vrijwillige ouderenadviseur.
De vrijwillige ouderenadviseurs werken geheel kosteloos.
Uw privacy is gewaarborgd.
In Malden:
Mevr. W. Schothuis

024-3585549

In Heumen:
Mevr. N. Smits

024-3584562

In Overasselt:
Mevr. L. Creemers
Mevr. J.Schaap

024-6222110
024-6221290

Technisch ouderenadviseur
Voor hulp bij het instellen van apparaten (geen reparaties!), zoals
televisietoestellen, dvd-spelers, videorecorders, computers of
mobiele telefoons, kunt u onze technisch ouderenadviseur
inschakelen.
Hij geeft deze hulp gratis, maar wanneer hij kosten moet maken dan
zijn deze voor uw rekening.
Contactpersoon: Dhr. H. van de Logt
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tel. 3581640
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Collectieve zorgverzekeringen via de KBO

Biljartclub

Als KBO-lid in Malden kunt u bij 3 zorgverzekeringen een
collectiviteitkorting krijgen. Neemt u contact op met zo’n
zorgverzekering, noem dan uw ledenpasnummer (zie het roze
KBO-pasje) en het collectiviteitnummer. Let wel: bij een eventuele
beëindiging van uw KBO-lidmaatschap beëindigt u ook de
collectiviteitkorting!

Driemaal per week op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag
kunnen KBO-leden vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur het biljartspel
beoefenen. De tafel staat op de 1e verdieping in zorgcentrum
Malderburch en u kunt zelf uw eigen keu meebrengen. Er zijn echter
ook enkele keus aanwezig. We spelen gewoon voor de gezelligheid,
dus geen competitie. Koffie en thee is gratis.
Contactpersoon: Dhr. G.M. Akkers, Het Alm 36
tel: 3580889



Zilveren Kruis/Achmea (collectiviteitnummer 207000837):
via de UnieKBO krijgt u 3% korting op de basispremie en 10%
korting op een aanvullende verzekering.
25% korting op Extra Vitaal pakket.
10% op de tandartsverzekering en gratis pakket Aanvullend KBO
www.kbo-pcob.nl/zk
tel: 071-3652080



VGZ (collectiviteitnummer 5095):
via de ‘Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland’ (SKAG) is
4% korting op de basispremie mogelijk.
5% op de aanvullende verzekering.
www.vgz.nl/skag
tel: 0900-8490 (lokaal tarief)



CZ Zorgverzekering (collectiviteitnummer 2640031):
via de ‘Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland’ (SKAG) is
2,5% korting op de basispremie mogelijk.
www.cz.nl
tel: 088 555 77 77

Mocht u al verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, VGZ of CZ en nog geen
gebruik maken van de collectiviteitkorting dan kunt u deze alsnog
aanvragen.
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Fietsclub
Heerlijk fietsen met de KBO in de omgeving van Malden met zijn
bossen, heide en groene weilanden. Of even naar een van de mooie
plaatsen in de buurt. De afstand die gefietst wordt is zo rond de 30
kilometer en na 12 tot 15 kilometer zoeken we een terrasje op voor
een gezellig babbeltje, een kopje koffie of een drankje. Dit is voor
eigen rekening.
Iedere woensdag vertrekken we om 13.30 uur bij het overdekte
bankje op het Kerkplein. Meestal gaan we in oktober ergens gezellig
met partners napraten, eten en ‘n drankje nemen.
Voor de fietsclub zelf hoeft u niets te betalen.
Veelal wordt er met elektrische fietsen gefietst!
Contactpersonen:
Dhr. J. Gerrits, ’t Grind 158
tel: 3583697
Dhr. M. Lensen, Proefsteen 10
tel: 3584185

Jeu de boules
In de tuin van Malderburch (achterzijde) bevinden zich 2 jeu de
boules-banen. Elke maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur kan men in groepsverband spelen. Een ballenset is ook
tussentijds bij de balie te lenen. Deelname en koffie en thee is gratis.
Contactpersoon: Dhr. W. Caenen, Grote Loef 31
tel: 3881032
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Rijbewijskeuring 75+

ACTIVITEITEN IN 2020
Bingo
De altijd gezellige maandelijkse KBO-bingomiddagen in zaal ‘de Wals’
van zorgcentrum Malderburch zijn op de volgende zaterdagen:
18 januari, 15 februari, 14 maart, 18 april, 23 mei, 20 juni, 18 juli,
15 augustus, 19 september, 17 oktober en 14 november.
Aanvang 14.45 uur, zaal open om 14.15 uur, niet eerder!
Bij aanvang ontvangt u ook een gratis kopje koffie of thee van de KBO.
Introducé(e)s meenemen is toegestaan, de toegang is gratis.
Contactpersonen:
Mevr. L. Lucassen, Grootveldschelaan 25
Mevr. L. Thijssen, Steenacker 27

tel: 06 23253490
tel: 024 3580527

Koersbalclub
Koersbal is een van de meest populaire sporten onder Nederlandse
ouderen. Deze balsport lijkt een beetje op het bekende Franse jeu-deboules en wordt binnen beoefend. Doordat koersbal geen zware
inspanning vereist, kan men deze sport tot op hoge leeftijd blijven
spelen.
Iedere vrijdagmiddag wordt koersbal bij de KBO gespeeld in
‘de Ommezwaai’ van Malderburch.
Aanvang 13.30 uur. Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn in verband
met het opstellen van het wedstrijdschema.
Iedereen mag een maand op proef meespelen.
Daarna is de contributie € 15,- per jaar.
Koffie en thee in de pauze is gratis.
Contactpersoon: Dhr. G. Hendriks, Lindenhof 10
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tel: 3587487

nieuwe procedure

U koopt een formulier Gezondheidsverklaring (GV). Dit is een
vragenlijst over uw gezondheidstoestand. Het formulier is
verkrijgbaar bij de gemeente of met behulp van uw DigiD op
mijn.cbr.nl. De verklaring moet u éérst zelf invullen en naar het CBR
sturen. Binnen 2 weken ontvangt u per post een keuringsverslag en
eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en
eventueel specialisten moet gaan. Wacht met het maken van een
afspraak voor een keuring tot het moment dat u deze papieren
heeft ontvangen.
Na de keuring stuurt u de door de arts ingevulde papieren ook weer
naar het CBR. Tip: Maak een fotokopie voordat u het origineel
opstuurt naar het CBR. Wij adviseren u om een half jaar voordat uw
rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.
U loopt anders de kans geruime tijd zonder geldig rijbewijs te zitten.
Tegen een gereduceerd tarief kunt u een keuring laten doen t.b.v.
verlenging rijbewijs vanaf 75 jaar. KBO-pasje meenemen!
Maak van tevoren een telefonische afspraak en geef aan dat het om
een rijbewijskeuring gaat. De keuring blijft een jaar geldig.
Goedkope rijbewijskeuring in Nijmegen:
Huisartsenpraktijk Backus, Blom en Bijleveld.
St Jacobslaan 343, Nijmegen: 024-355 08 10
Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22
Aanmelden: 024 355 49 36 Keuringen tweemaal per maand.
Keuringsarts: Mevr. G. Gootjes
Het Souterrain Broerdijk 17 6523 GM Nijmegen tel.: 024-323 65 53
info@medischekeuring.info
www.gradagootjes.com of www.medischekeuring.info
Na telefonische afspraak kan men dezelfde week nog terecht.
Medisch centrum Brakkenstein
Heyendaalseweg 288 6525 SM Nijmegen tel: 024- 3552339
Email: info@mcbrakkenstein.nl
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Bezoek aan zieken, jarigen en jubilarissen

Woonadvies levensloopbestendig wonen

Langdurig zieke KBO-leden worden als ze dat willen door de
ziekenbezoekers thuis bezocht.
Jarigen worden bezocht bij 80, 85, en 90 jaar. Na 90 jaar komt bij
iedere verjaardag bezoek.
Is uw 50-, 60- of 65-jarig huwelijksjubileum bij ons bekend, dan
ontvangt u, indien gewenst, bezoek.
Al deze bezoeken worden vooraf met u afgesproken.

Lekker blijven wonen in je eigen woonomgeving? Maar als u tóch
van plan bent om te verhuizen naar een comfortabelere woning in
de gemeente, dan zult u merken dat het aanbod nu en in de
toekomst schaars is. Door uw huidige woning comfortabel en veilig
te maken, kunt u er langer in blijven wonen. Wilt u hulp bij het
nemen van beslissingen over aanpassingen in uw woning? Aarzel
dan niet contact op te nemen met de woonadviseur. Hij komt graag
bij u langs voor gratis advies. Samen met u bekijkt hij welke
aanpassingen mogelijk zijn in uw woning. U kunt ook zelf aan de slag
met de ‘Huistest’, die is te vinden op www.mijnhuisopmaat.nl
De uitkomst geeft u een beeld op welke punten u uw woning kunt
aanpassen om het comfort en de veiligheid te verbeteren en het
kostenplaatje.
De woonadviseur is onafhankelijk en wordt ondersteund door de
KBO. Het is een vrijwilliger met veel ervaring en houdt
ontwikkelingen op het gebied van woningaanpassingen bij.
U kunt een afspraak maken via de gemeente Heumen. Het bezoek is
kosteloos en vrijblijvend. Tel 14024 of email naar info@heumen.nl
t.a.v. Vraagwijzer en vraag naar de woonadviseur. Voor woonadvies
in Malden kunt u ook bellen met Dhr. S. Sutmuller tel: 024 3580865
Op de website van de gemeente Heumen vindt u meer informatie.
Ga naar www.heumen.nl/levensloopbestendigwonen
Blijverslening
Grotere verbouwingen kunnen duur zijn. Misschien wilt u een
slaapkamer en badkamer op de begane grond laten maken, of een
mantelzorgwoning in de tuin plaatsen. Met een Blijverslening kunt u
deze aanpassingen financieren. Tegen een gunstige rente en
voorwaarden kunt u via de gemeente Heumen een lening afsluiten
voor aanpassingen in uw woning.

De ziekenbezoekers zijn:
Mevr. T. van Rossum, Stalmeesterslaan 4
Mevr. W. Lucassen, Hatertseweg 36
Mevr. A. de Bruijn, Tulpstraat 14
Mevr. A. van Benthum, Malderburchstraat 11
Mevr. T. Ebben, De Haspel 23
Mevr. N. Alders, Sikkel 14
Mevr. W. Radier, Jonckherenhof 20
Mevr. A. de Bok, Het Alm 38
Mevr. W. Schothuis, Larikshof 2
Mevr. A. Smits, Dahliastraat 26

tel: 3582516
tel: 3553864
tel: 3581329
tel: 7610034
tel: 3581880
tel: 0646201286
tel: 3581120
tel: 3580397
tel: 3585549
tel: 7610509

Is er iemand ziek, laat het ons dan weten!
Voor ziekenbezoek thuis en zieken die in een zieken- of verpleeghuis
verblijven belt u:
Contactpersoon: Mevr. E. Hermens, Veldsingel 160 tel: 3580464

Klussendienst Heumen
De Klussendienst Heumen kan u tegen een redelijke vergoeding de
helpende hand bieden om kleine aanpassingen, zoals bv. beugels
voor u te bevestigen. Bel voor een afspraak: 024-3570570.
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