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Contributie 2017. 
Uw contributie over 2017 voor 
het lidmaatschap van KBO 
Meijel wordt eind januari of 
begin februari van uw 
bankrekening afgeschreven 
(euro-incasso). U hoeft zelf dus 

niets te doen. Enkele mensen, die nog geen machtiging hebben 
afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.  
De contributie voor 2017 bedraagt € 21,50 per lid. 
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering  
van 12 maart 2014.)   
 
Bezoek aan Steenfabriek De Werklust,  
expositie Kerststallen en Kerstmannen en de Johma-fabriek. 

Op 21 december organiseren we de laatste 
activiteit voor 2016. Naar aanleiding van een 
tip van Jos v. d. Beuken gaan we naar Losser. 
Zijn verzameling kerstmannen is enkele jaren 
geleden overgebracht naar steenfabriek “De 
Werklust” in Losser.  
We zullen niet alleen de verzameling 

kerststallen en kerstmannen bekijken, maar 
we krijgen tevens een rondleiding door de 
steenfabriek. Hier hebben we ook onze lunch.  



Naast het bezoek aan de kerstmannen brengen we verder  
een bezoek aan de Johma saladefabriek.  

We vertrekken om 7.30 uur vanaf het 
Alexanderplein en zijn omstreeks 20.45 uur 
weer terug in Meijel. Op de terugreis zal een 

diner worden aangeboden. Er hebben zich 50 personen 
aangemeld. Er staan nog enkele namen op de reservelijst.  
Dus als iemand onverhoopt niet mee kan, meldt u dan tijdig af 
bij Wilhelmien (tel.nr. 466.4124), zodat iemand anders uw 
plaats kan overnemen.  
 

 
Facebook & ouderen 
 

* Facebook is het populairste online netwerk onder ouderen. 
* 2/3 van de 65-plussers is actief lid van Facebook. 
* Oudere vrouwen gebruiken Facebook vaker dan mannen. 
 
KBO Meijel is sinds kort ook actief op Facebook en we nodigen 
onze leden met een Facebook account dan ook van harte uit 
onze pagina ‘leuk’ te vinden.  
We zijn ook heel benieuwd naar jullie reacties. 
Zou u ook graag een Facebook account op uw computer, 
smartphone of tablet willen, maar weet u niet goed, hoe dat 
moet? Dan bent u van harte welkom op ons computer 
spreekuur.  
We willen u er graag bij helpen! Het spreekuur is elke maandag 
van 18.30 tot 19.30 uur en 
iedereen kan zo binnenlopen.



Wie wil ons helpen? 
Het gebruik van tablets en smartphones neemt 
ook bij senioren toe. Tijdens ons computer-
spreekuur op maandag (18.30 tot 19.30 uur) 
komen dan ook steeds meer senioren, die advies willen hebben 
over het gebruik of over de aankoop van een tablet of 
smartphone. 
Om deze mensen goed te kunnen helpen, zijn wij op zoek naar 
ervaren tablet- en/of smartphone gebruikers, die ons daarbij 
willen ondersteunen.  
Bent u zo iemand of kent u iemand in uw familie of omgeving, 
die ons hiermee wil helpen, dan horen wij dat graag!  
Ook jongeren, die het leuk vinden om senioren wat te leren, zijn 
bij ons van harte welkom.  
Voor meer informatie: bel of mail met Leo Tittulaer,  
hij kan er alles over vertellen.  
Tel. 077- 4669600 of e-mail l.tittulaer@live.nl 
 
Nieuw op onze website !! 
Op onze website vindt u voortaan maandelijks een rebus.  
Leuk om te doen!  
Onder de goede oplossingen verloten we een prijsje. 
Benieuwd geworden? Ga dan naar onze website  
www.kbo-meijel.nl  Succes !! ƒ 
 
De oplossing van de rebus van december moet vóór 18 
december binnen zijn.



Belangrijk bericht i.v.m. inschrijvingen voor activiteiten. 
Zoals iedereen wel weet, wordt er voor een aantal activiteiten 
binnen KBO-Meijel vooraf een inschrijving gehouden. 

Deze inschrijving vindt altijd plaats op een 
donderdagmiddag tussen 13:30 en 14:00 uur in 
d’n Binger.  
Wanneer iemand op deze dag verhinderd was, 
probeerde men zich vooraf telefonisch aan te 
melden. Uit “goodwill” werd dit dan 

geaccepteerd. Hier zit een “maartje” aan, want dit kan tot 
gevolg hebben dat mensen, die zich wel aan de regels houden, 
op een wachtlijst komen te staan. Dit kan natuurlijk nooit de 
bedoeling zijn! 
Daarom kunnen wij genoemde telefoontjes vanaf 1 januari 2017 
niet meer accepteren. Iedereen, die zich wil opgeven voor een 
activiteit, zal dus voortaan op donderdagmiddag zélf moeten 
komen. Bent u op die dag verhinderd, dan kunt u zich door 
kennissen, buren, enz. laten vervangen.  
Tevens willen we een limiet aan het aantal opgaves vaststellen. 
Per persoon kan men voortaan maximaal 6 personen 
aanmelden.  
We hopen op deze manier iedereen een gelijke kans te bieden 
om aan een activiteit deel te nemen.  
Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan dat er plaatsen 
beschikbaar zijn, dan komt u op een wachtlijst. 
 



Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
 
 We gaan weer kienen in 2017 op woensdagmiddag 18 januari in 

St. Jozef Wonen&Zorg. We beginnen om 
14.15 uur en het einde is ca. 16.30 uur. 
In de pauze kunt u genieten van een  
gratis kopje koffie of thee.  
Iedereen is welkom!   
 

 
Bezoek Europees Parlement 

 
Op woensdag 25 januari 2017 gaan we 
op bezoek bij het Europees Parlement 
in Brussel. De belangstelling hiervoor 
was zo groot, dat we een reservelijst 
hebben moeten aanmaken. 

We vertrekken om 8.15 uur vanaf het Alexanderplein.  
We verwachten tussen 10.30 en 11.00 uur in Brussel aan te 
komen. Het programma ziet er als volgt uit: 
11.00 tot 11.30 uur: Ontvangst met een kop koffie of thee. 
11.30 tot 12.30 uur: Korte rondleiding en bezoek 
aan de publieke tribune van de plenaire 
vergaderzaal.  
12.30 tot 13.30 uur: Gesprek met 
Europarlementariër  
Jeroen Lenaers.  
13.30 tot 14.00 uur: Daarna op weg naar het restaurant, waar 
we een lunch krijgen aangeboden, tot 15.30 uur.  



15.30 tot 16.45 uur: Rondleiding door 
de stad Brussel o.l.v. een gids.  
16.45 uur: Aanvang terugreis naar 
Meijel, waar we rond 19.00 uur hopen te arriveren. (afhankelijk 
van de verkeersdrukte.) Hier zullen we de dag afsluiten met een 
heerlijk diner, waarbij we dan nog kunnen nagenieten van dit 
hopelijk mooi en leerzaam ‘dagje-Brussel’. De aangegeven 
tijden van het programma in Brussel zijn bij benadering. 
Attentie: een geldig paspoort of identiteitskaart is voor deze 
dag wel wenselijk. 
 
De zorgverzekering in 2017 
Hier volgt nieuwe informatie over de belangrijkste 
veranderingen voor het komend jaar. 

 De zorgpremie stijgt met ongeveer € 10,00 per maand. 

 Eigen risico van € 385,00 blijft gelijk. 

 De zorgtoeslag stijgt met iets meer dan € 1,50 per persoon 
voor de laagste inkomens.  

 Meerpersoonshuishoudens krijgen er € 3,50  per maand bij. 

 Een zorgverzekering vergelijken en overstappen in 2017 
wordt gemakkelijker gemaakt, door versoepeling van de 
polis-informatie.  

 Kortdurend verblijf in een zorginstelling voor patiënten, die 
om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, 
(eerstelijns verblijf) valt vanaf 
2017 onder kortdurend 
verblijf in een zorginstelling 
onder de basisverzekering. 



 Misschien vraagt u zich af:  
Blijf ik bij mijn huidige zorgverzekeraar of ga ik veranderen??? 
Deze beslissing dient u wel vóór 1 januari a.s. te nemen. 
Verandert u niet, dan hoeft u verder niets te doen.  
Wel veranderen??? In dat geval dient u vóór 1 januari uw 
huidige verzekering op te zeggen en heeft u tot 1 februari de 
tijd een nieuwe verzekering aan te vragen.  
Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. 
 
Hebt u vragen rond de 
zorgverzekering?  
U kunt elke maandagmorgen 
tussen 10.00 en 11.00 uur terecht bij ons Infoloket in d’n Binger.  
 
Vakantiereis 2017 ! 

Op verzoek van de deelnemers aan onze vorige 
vakantiereis organiseert de KBO voor 2017 
opnieuw een vakantie naar Duitsland en wel 
naar de omgeving van de Moezel en de Rijn.  

We gaan er weer van uit, dat ook deze reis net zo gezellig zal 
worden als voorgaande jaren! 
We vertrekken op maandag 26 juni en komen  
op vrijdag 30 juni weer terug. 
We logeren in hotel “Burg Café” in Alken aan de Moezel. Dit 
hotel kenmerkt zich als een echt 
familiehotel, waar iedereen zich 
direct thuis zal voelen. Van hieruit 
maken we dagelijks excursies naar de 
mooiste bezienswaardigheden in de 
omgeving. Naast de prachtige natuur 
zoals het Hunsrückgebergte bezoeken we ook mooie steden 



zoals Koblenz, Cochem en Trier. Op verzoek is er ook meer vrije 
tijd ingeruimd.  

Als u meer informatie wilt, kijk dan op 
de website of neem contact op met 
Peter Creemers, tel. 077-4661719.  
De prijs voor deze vakantiereis is 
vastgesteld op € 395,00 p.p., bij een 
minimum deelname van 43 personen. 
Dit is exclusief annulerings- en 

reisverzekering. Alle kosten van entrees, gidsen en lunches zijn 
in de prijs inbegrepen. Alleen voor de consumpties zult u uw 
eigen beurs moeten trekken.  
Na boeking dient, zoals gebruikelijk, een aanbetaling van  
€ 50,00 p.p. te worden voldaan.  
Het restant dient betaald te zijn vóór 1 april 2017.  
Het bankrekeningnummer van de KBO is NL57RABO0133422917 
Als organisatie stellen wij een annuleringsverzekering verplicht 
en een reisverzekering is aan te bevelen. De kosten voor deze 
verzekeringen zijn respectievelijk € 23,00 p.p. en € 6,25 p.p. 
Het hotel kent maximaal 6 éénpersoons-kamers.  
De toeslag hiervoor bedraagt € 60,00.  
We gaan er van uit, dat alle deelnemers in staat zijn om 
zelfstandig te kunnen reizen.  
Bent u voor bepaalde zaken op hulp 
aangewezen, dan dient u deze hulp 
vooraf zelf te regelen. Dit kan 
bijvoorbeeld door uw partner of door 
iemand mee te vragen die deze hulp 
verleent.  



U mag de hulp niet afschuiven op de rest van het gezelschap. 
Dit neemt niet weg, dat we elkaar in voorkomende gevallen wel 
een handje zullen helpen. 
Zowel leden als niet-leden kunnen zich aanmelden.  
Het voordeel van deze constructie voor onze leden is, dat bij 
een hoger deelnemersaantal de prijs per persoon kan zakken. 
Mochten er zich méér mensen melden, dan dat er kamers voor 
ons gereserveerd zijn in het fraaie Hotel Burg Café, dan worden 
deze mensen op volgorde van aanmelding op een reservelijst 
geplaatst. Op de laatste pagina’s vindt u de complete 
beschrijving van deze reis. 
 
Aanmelding: 
Natuurlijk willen we graag zo spoedig mogelijk weten, of er 
voldoende belangstelling bestaat voor deze trip.  
Aanmelden voor deze reis is vanaf nu mogelijk  
tot uiterlijk 15 januari 2017. 
U belt daarvoor met Peter Creemers of 
u stopt het inschrijfformulier bij hem in 
de bus met daarop uw gegevens. Het 
adres is Churchilllaan 20 in Meijel. 
 
 
Overleden leden 
Dhr. Karel Vercoulen 
 
Nieuwe leden 
Mw. Lenie Drieshen - v.d. Horst 
Mw. Willemien Verhaag - de Bruijn 
Dhr. Fred van Gulik 
Mw. Lenie van Gulik - Verkijk  



Agenda  
     14 dec. Kerstviering 
     21 dec. Dagtocht naar Losser  
In 2017: 
     18 jan. Kienen, St.Jozef Wonen & Zorg  
     25 jan. Bezoek Europees parlement in Brussel 
* Tot 15 jan. aanmelden voor de vakantiereis van 26-30 juni.  
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 20 januari 2017.  
 
 
 
 

 

 



 

Fijne Feestdagen !                       

 
 

 

Een goede gezondheid 
en veel geluk. 

 
Ontmoetingen met veel gezelligheid 

het hele jaar aan een stuk! 
 

 
  Alle goeds voor 2017! 
 
 



VAKANTIETRIP 2017    
 

 Vijf–daagse reis langs de Moezel in Duitsland.  
 26 juni t/m 30 juni. (Maandag t/m Vrijdag) 

 

Na de geslaagde trip afgelopen jaar naar het Sauerland is de keuze voor 2017 gevallen op de streek 
tussen Koblenz en Trier. Deze keuze is mede gemaakt naar aanleiding van de opgegeven voorkeur in de 
enquête na onze laatste vakantie. Het is een van de mooiste gebieden in Duitsland. Hier stroomt de 
Moezel langs pittoreske wijnstadjes, hellingen met druivenstruiken en historische plaatsen zoals Cochem, 
dus een heerlijke bestemming om op vakantie te gaan.  
Wat wil een mens nog meer? We logeren in hotel het Moselhotel Burg-Café van de familie Kretzer in Alken. 
Dit hotel ligt aan de oever van de Moezel. 
Ook voor deze reis hebben we de belangrijkste informatie voor u weer op een rijtje gezet. 
 
 

PROGRAMMA; 
 

Maandag 26 juni: 
Met een luxe touringcar van Ghielen vertrekken we om 8:30 uur vanaf het Alexanderplein richting Koblenz. 
In Koblenz hebben we een gezamenlijke lunch en daarna is vrije 
tijd om de Altstadt te bezichtigen. Koblenz heeft sinds de tijd van de 
Romeinen geprofiteerd van zijn gunstige ligging aan de Rijn en 
Moezel. De “Deutsches Eck” is het punt waar de twee rivieren in de 
stad samenvloeien. Vanaf hier kunt u een mooie wandeling over de 
rivierpromenade maken. In de loop van de middag reizen we 
verder naar ons hotel in Alken. Nadat iedereen heeft ingecheckt 
hebben we rond 18:00 uur het diner. ‘s Avonds houden we  een 

“Weinprobe im Gewölbekeller”. 
 
Dinsdag 27 juni: 
Via een prachtige route door de natuur gaan we op weg naar Trier, de oudste stad van Duitsland. Trier is 
gelegen in een verwijding van het Moezeldal omringd door de heuvels van de Eifel en de Hünsruck. Trier 
trekt jaarlijks veel bezoekers en niet alleen vanwege de vele intact gebleven bouwwerken uit de Romeinse 

tijd maar ook om vele andere beschermende monumenten en heeft 
voor jong en oud van alles te bieden.   
We maken een rondrit met een toeristisch treintje waarna we ook 
weer gezamenlijk een lunch zullen gebruiken. Uiteraard krijgt u ook 
de tijd om op eigen gelegenheid in de stad rond te kijken. Op de 
terugweg houden we een pauze in Bernkastel. Dit stadje ligt tussen 
de wijnbergen. Het historische centrum van Bernkastel telt vele 
vakwerkhuizen. Het renaissancestadhuis dateert uit 1608. Boven 
Bernkastel verheft zich de ruïne Burg Landshut. 

Na het diner een eenvoudige korte wandeling ( ca. 1 uur) door het dorp Alken o.l.v. de oud-burgemeester 
van het dorp. Deze wandeling is ook voor mensen die minder goed ter been zijn (bijv. met rollator) goed te 
doen. 
 

Woensdag 28 juni: 
Na het ontbijt gaan we via een toeristische route naar Bernkastel-Kues.  Om 12.00 uur Vertrekt vanuit 
Beilstein de boot naar het bekende stadje Cochem. (vaartijd 1 uur).  

Om ca. 13.15 uur hebben we gezamenlijk de lunch.  
Aansluitend vrije tijd in Cochem. Er is voldoende tijd om dit gezellige 
stadje op uw gemak te verkennen. Deze plaats is met zijn vele 
wijnbergen, pittoreske straatjes, historische vakwerkhuizen een typische 
Moezelstad. Daarna terug naar hotel in Alken an der Mosel. ’s Avonds is 
er een gezellige dansavond met livemuziek. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerk_(wandconstructie)


Donderdag 29 juni: 
Na het ontbijt neemt onze chauffeur u mee naar het plaatje Kirschweiler. Hier brengen we een bezoek aan 
een edelsteenslijperij.  
Na de rondleiding en demonstratie edelstenen slijpen gaan we 
aan tafel voor een heerlijke lunch. ‘Middags volgt een mooie 
rondrit door het prachtige Hunsrück-gebergte en indien mogelijk 
naar de bekende plaats Bobbad, fraai gelegen aan de Rijn. 
’s Avonds houden we de alom bekende Meijelse Avond. 
 

Vrijdag 30 juni: 
Na het ontbijt gaan de koffers weer in de bus. We verlaten 
Alken an der Mosel en rijden we via een mooie toeristische route richting Maria Laach. Dit plaatsje ligt aan 

de zuidwest oever van de LAACHER See. Hier gaan we een kijkje 
nemen in de Romaanse Basiliek van de plaatselijke abdij. Deze 
basiliek telt zes torens. Het voorhof van de kerk heet “Het Paradijs” 
en valt op door het metselwerk. In het midden van het paradijs 
staat de “Bron des Levens”. Hier gebruiken we de lunch. Na de 
lunch staat een rit met de “Vulkan Expres” op het programma.  
Aansluitend rijden we terug naar Meijel. Hier zullen we onze 
vakantie afsluiten met een gezellig Diner. 
 

De prijs van deze vakantietrip. 
Alle kosten van entrees, gidsen en lunches zijn in de prijs inbegrepen 
Alleen voor de eigen consumpties moet u uw eigen beurs trekken.   
Bij een minimum deelname van 43 personen bedraagt de prijs voor deze trip € 395,00.  
Zijn er meer deelnemers dan zal de prijs nog dalen.. 
Het hotel kent een beperkt aantal éénpersoons-kamers. De toeslag hiervoor bedraagt €60,00.  
Na boeking dient zoals gebruikelijk een aanbetaling van € 50,00 p/p te worden voldaan.  
Het restant dient betaald te zijn vóór 1 april.  
Het bankrekeningnummer van de KBO is NL57RABO0133422917 
 

Annuleringsverzekering. 
Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering verplicht en een reisverzekering is raadzaam. Voor 
deelnemers die geen eigen doorlopende annuleringsverzekering hebben kunnen we dit via Ghielen 

regelen. Voor de annuleringsverzekering moet u rekenen op  € 23,75 en voor de reisverzekering op  € 
5,75 
 

Zelfstandig reizen. 
U dient zelfstandig te kunnen reizen. Bent u voor bepaalde zaken op hulp aangewezen dan dient u deze 
hulp vooraf zelf te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door uw partner of door iemand mee te vragen die 
deze hulp verleent. U mag deze hulp dus niet afschuiven op de rest van het gezelschap. Dit laat natuurlijk 
onverlet dat we elkaar in voorkomende gevallen een handje helpen.  
 

Aanmelding. 
Natuurlijk willen we graag zo spoedig mogelijk weten of er voldoende belangstelling 
bestaat voor deze trip.  
Aanmelden voor deze reis is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 15 januari 2016. 
U belt daarvoor met Peter Creemers of u stopt een briefje bij hem in de bus met 
daarop uw naam, adres en telefoonnummer.  
In dit geval neemt Peter zo snel mogelijk contact met u op. 
Deelnemers die zich melden na de inschrijftermijn worden op volgorde van 
aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Nog vragen?  
Neem dan contact op met Peter. (telefoon 0774661719, adres Churchilllaan 20) 
 

 

 



Inschrijfformulier Vakantie aan de Moezel,  26 juni tm 30 juni 2017. 
 
Gegevens Deelnemers: 
 
Achternaam ; …………………….   Geslacht; man/vrouw 
   
Voorletters ;  …………………….    Roepnaam ; …………… 
 
Geboortedatum ; ……………….. 
 
Gegevens Partner; 
 
Achternaam ; …………………….   Geslacht; man/vrouw 
   
Voorletters ;  …………………….                                Roepnaam ; …………… 
 
Geboortedatum ; ……………….. 
 
 
 
Adres  ;    ………….…………. 
 
Postcode ;     …………………….. 
 
Woonplaats ; …………………….. 
 
Telefoon ; ……………………….            Mobiel : …………………..  
 
E-mail adres: ……………………………………… 
 
 
 
Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?                 Ja / Nee 
 
Deelname collectieve Reisverzekering?                 Ja / Nee 
 
 
 
Eenpersoonskamer           Ja / Nee 
 
Bereidheid om eventueel tweepersoons kamer te delen     Ja / Nee 
    * Zo ja, dan mogelijk voorkeur met?  
      Naam:  ……………………… 
 
 
Eventuele aandachtspunten;  
    * Dieet: Ja / Nee, zo ja welke ……………………………………… 
    * Plaats in de bus i.v.m. wagenziekte: Ja / Nee 
 
 
Telefoon thuisblijvers; …………………………….(Je weet maar nooit.) 
 
Datum; ……………. 

 


