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Agenda  
  3 maart  dansavond,  d’n Binger 
  7 maart  ledenvergadering,  d’n Binger 
21 maart  forelvissen + kienen in St. Jozef Wonen&Zorg  
11 april    lentewandeling 
18 april    kienen in St. Jozef Wonen&Zorg 
 
Adreswijziging: 

Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door 
te geven aan Mariëtta van Asten, secretaris 
ledenadministratie.  
Haar e-mailadres is: m.van.asten@kbo-meijel.nl. 
Haar adres is Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel. 
Telefonisch te bereiken onder nr. 077-374.4801. 
  

Dansavond op 3 maart 
Op zaterdag 3 maart is het weer onze jaarlijkse 
dansavond. Dit keer speelt voor velen onder ons 
het bekende orkest “DE MANGO'S”. Zij treden, 
met veel succes, regelmatig op in deze regio. Zij 
spelen muziek uit de 60-er en 70-er jaren, maar 

ook die van nu.  
Dus noteer en reserveer alvast deze datum.  
Voor een avond vol dansplezier met familie, 
vrienden, buren en bekenden mag je deze 



avond beslist niet missen!!! Iedereen is welkom.  
We hopen dan ook veel dans- en muziekliefhebbers te ontmoeten. 
Aanvang 20.00 uur in d’n Binger. Entree: € 5,00  
Werkgroep Evenementen.  
 
Klantenbinding en voordeelactie  Het vervolg... 

Met het uitkomen van dit nieuwsblad treft u 
opnieuw een overzicht "leden voordeelacties" 
aan. Enkele deelnemende ondernemers hebben 
hun aanbieding voor maart gewijzigd.  
De aanbiedingen op bijgevoegde folder zijn geldig 
van 1 maart tot 1 april 2018. Wij hopen, dat 

wederom veel leden van KBO Meijel gebruik gaan maken van de 
aangeboden artikelen. Aarzel niet en geniet opnieuw van uw 
voordeel! 
 
Inschrijving voor het forelvissen bij De Peelvisser in Meijel.  
Op 21 maart gaan we weer forelvissen bij de Peelvisser.  

Hopelijk hebben we nu minder wind dan 
afgelopen keer, zodat we een middag kunnen 
genieten van (ont)spanning en rust.  
De forelvijvers liggen aan de Katsberg 26 in een 
mooie natuurlijke omgeving.  

We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van de visvijvers.  
We krijgen altijd eerst enige uitleg.  
Nadat iedereen zijn stekkie heeft ingenomen, zullen er een aantal 
vissen worden uitgezet. 

Om  15.00 is er koffie/thee en omstreeks 16.30 uur wordt de 
gevangen vis geteld om vast te stellen, wie de kampioen van deze 
middag wordt!  



Voor materiaal en aas wordt gezorgd. Vissen 
met eigen hengel heeft onze voorkeur. 
De vissen, die u vangt, mag u meenemen of 
inwisselen voor een gerookt exemplaar. 
Inschrijven voor deze middag is op 1 maart om 13:30 uur in d’n 
Binger. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 15,00 p.p.  
Dit is inclusief de huur van materialen, aas, enz.  
 
Lentewandeling. 
Op woensdag 11 april staat onze jaarlijkse lentewandeling weer op 

het programma. Ook dit jaar krijgen we weer een 
rondleiding van deskundige gidsen van Natuur en 
Milieufederatie Limburg. We vertrekken om 13.00 uur 
vanaf restaurant Colé naar Roermond en wel naar het 
gebied rond de Hambeek. Het Waterschap heeft hier 
de laatste jaren nogal wat geïnvesteerd om de natuur 

aan te passen, zodat een betere fauna en flora ontstaat. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Na afloop is er bij Colé weer 
de traditionele kop koffie/thee met de overheerlijke vlaai van 
Karel. 
Wandel mee en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop!  
Zorg wel voor goed stevig schoeisel en houd rekening met mogelijk 
natte ondergrond. 
 
Opgeven kan op donderdag 29 maart om 13:30 uur in d’n Binger, 
maximaal 55 personen zijn toegestaan. De eigen 
bijdrage is € 6,00 p.p.  
We gaan met eigen vervoer. Dus vragen we ook 
aan de inschrijvers, wie op 11 april wil rijden én 
tevens enkele personen wil meenemen.  
 



 
Jaarlijkse Ledenvergadering. 

Deze ledenvergadering wordt gehouden 
op 7 maart as. aanvang 14.00 uur (zaal 
open 13.30 uur). Daarom is voor ieder lid 
bij dit nieuwsblad de agenda van de 
ledenvergadering toegevoegd, alsook de 
notulen van 8 maart 2017, het jaarverslag 

2017 en het financieel jaaroverzicht van 2017.  
Als afsluiting van de vergadering is er dit jaar een cultureel 
gedeelte met een optreden van dhr. Willem Hoeben uit 
Altweerterheide. Iedereen is van harte welkom!  
Dus: tot ziens op woensdagmiddag 7 maart.  
 
Rabobank Clubkas Campagne 2018      
De jaarlijkse campagne van Rabobank Peel, Maas 
en Leudal wordt in maart/april gehouden.  
Houd daarom de weekbladen in de gaten voor de 
precieze data. Want u kunt in maart of april op ons 
stemmen, als u lid bent van de Rabobank. Enkele dagen van 
tevoren krijgen alle leden van de Rabobank een brief, waarop een 
stemcode staat vermeld. Grijp uw kans en steun onze vereniging 
kosteloos. Elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op ons 
worden uitgebracht….hoe hoger de bijdrage zal zijn welke de 
vereniging ontvangt! Wij weten, dat veel senioren ons altijd 
steunen.  
Hierbij willen wij tevens een beroep doen op de kinderen van 
senioren, die eventueel hun steentje willen bijdragen!  
Of weet u iemand die een stem over heeft? Mocht u zelf niet 
kunnen stemmen, laat het aan een van de bestuursleden weten. 
Of kom gewoon even binnenlopen bij het infoloket.  



Want elke stem telt! Vorig jaar zijn we geëindigd op een tweede 
plaats met € 1.572,53! Een geweldig bedrag! Kunnen we er nog 
een schepje bovenop doen?! Dit jaar willen wij wel voor de eerste 
plaats gaan! Wij senioren maken het verschil! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite! 
 
Belastingaangifte 2017 
Ook dit jaar bent u weer in de gelegenheid om uw 
belastingaangifte 2017 te laten verzorgen door een van onze 
gecertificeerde HUBA- medewerkers/ KBO-belasting invullers. 
Maar er is wel het een en ander veranderd: 
De landelijke organisatie, zoals vorig jaar, is komen te vervallen. 
KBO Limburg heeft dit voor dit jaar zelfstandig opgepakt.  
Deze aanpak wordt georganiseerd door het projectteam 
"Belastingservice Limburg". 
Wat verandert er? 
* Fiscaal gemak is komen te vervallen. 
* Automatisch incasso van € 5,50 voor alleenstaande en € 11,00 
voor een echtpaar, zoals in 2017, komt te vervallen. 
Hoe gaat het nu verder? 
De ondersteuning van de aangifte wordt uitgevoerd door 
gecertificeerde belastinginvullers, die tevens ook lid zijn van KBO- 
Meijel. 
U kunt uw belastingaangifte in laten vullen bij het info-loket  
Vanaf 12 maart 2018 kan er aangifte gedaan worden.  
Dit kunt u laten doen op maandag van  
9.00 tot 10.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur. 
De hieraan verbonden kosten zijn € 6,00 voor een alleenstaande 
en € 12,00 voor een echtpaar. Contant afrekenen is gewenst. 
Ook kunt u uw aangifte bij u thuis laten doen, als u niet naar het 
infoloket kunt komen vanwege uw mobiliteit 



Kosten, die daaraan verbonden zijn, zijn € 12,00 per huishouden. 
U kunt naar het infoloket komen om een afspraak te maken.  
Of u belt met onderstaand nummer. 
Fons Verberk tel. 077-466.4429 of 06-486.619.66 
Hij coördineert en maakt de planning. 
Let op! Als u vorig jaar aangifte hebt gedaan via het infoloket, dan 
vragen wij voor u een machtiging aan. U ontvangt binnen 5 dagen 
een brief thuis.  
Bij de aangifte brengt u deze brief met de machtiging mee, 
waarmee gelijktijdig met de aangifte de machtiging geactiveerd 
wordt.  
Hebt u nog nooit aangifte gedaan via de KBO, dan is er het verzoek 
zich even te melden bij het infoloket. 
Bent u in het bezit van een DigiD code, dan hoeft u niets te doen 
en kunt u uw aangifte doen, nadat u bent ingepland. 
Hebt u veel zorgkosten? Breng deze dan mee bij de aangifte. 
Waaruit kunnen zorgkosten bestaan? 
* Alle gereden kilometers naar zorgverlener of ziekenhuis. 
* Onder bepaalde omstandigheden: medicijnen, enkel op 
doktersvoorschrift, die jezelf moet betalen. 
* Kosten specialist, tandarts, fysiotherapeut enz. 
* Hulpmiddelen zoals: steunzolen, eigen bijdrage gehoorapparaat, 
batterijen voor gehoorapparaat, prothese, orthopedische 
schoenaanpassingen, orthopedische schoenen. 
* Hebt u een dieet op voorschrift van dokter- of diëtiste? Zorg dan 
voor een dieetbevestiging, verkrijgbaar bij de dokter of diëtiste. 
Als u vragen hebt, wat wel en niet mag meegenomen worden als 
zorgkosten, neem dan even contact op met één van onze 
belastinginvullers. Eventueel ook voor het maken van een afspraak 
voor de aangifte. 
 



Bezoek aan het museum “Klok en Peel” in Asten 
Op woensdagmiddag 9 mei willen we een 
bezoek brengen aan het museum “Klok en Peel” 
in Asten. (Voorheen het Klokkenmuseum).  

Deze excursie wordt dan samen georganiseerd met de fietsgroep 
van de woensdagmiddag.  
Dat wil zeggen, dat we per fiets of auto naar Asten gaan. 
We proberen rond 14.00 uur bij het museum te zijn.  
Na een kop koffie volgen er 2 rondleidingen (in 2 groepen), 
namelijk één groep in het Klokkenmuseum en één in het 
Peelmuseum.  
We verwachten dat we rond 16.15 uur klaar zijn met het 
programma. Voor diegenen, die dat willen, is men tot 17.00 uur 
vrij om zelf rond te lopen, ook in de museumtuin. 
Het museum kan ook met een rollator bezocht worden. 
De kosten van deze middag bedragen voor de fietsers € 8,00 p.p. 
en € 10,00 p.p. voor diegenen, die met de auto gaan 
(incl. een kop koffie). 
Inschrijven voor deze middag is op donderdag 12 
april van 13.30 tot 14.00 uur in d`n Binger.  
Als het kan, graag met gepast geld betalen. 
 
Cursus “Aan de slag met een Androidtablet” 

Op 6 februari ontvingen 6 enthousiaste deelnemers 
uit handen van onze voorzitter Henk Gommans hun 
welverdiende certificaat. 
Alweer 6 digitaal fittere senioren erbij!!! 

Zou u ook zo’n cursus willen volgen?  
Neem dan contact op met Mariëtta van Asten, tel.077-374.4801 of 
Leo Tittulaer, tel. 466.9600 
 



 
♪  Wòr Méél Gröts Òp Is  ♪ 
Vrijdag 20 en zaterdag 21 april vindt alweer de zevende editie van 
“Wòr Méél Gröts Òp Is” plaats in d'n Binger. Dit evenement wordt 

georganiseerd door Harmonie Eendracht. Zij 
zorgt samen met Meijelse artiesten voor een 
compleet avondje uit!  
De vrijdagavond bestaat uit zitplaatsen en de 
zaterdagavond is voorzien van vele 
staanplaatsen.  

Deze editie werkt voor het eerst met een online kaartverkoop.  
Dat wil zeggen dat u de kaarten voor dit evenement via de 
computer kunt bestellen via de volgende link: 
www.eendrachtmeijel.nl.  
U krijgt de kaarten via een e-mail toegestuurd, waarna u ze kunt 
printen. Als organisatie ontkomen we er niet aan om met deze 
vernieuwing mee te gaan. Toch vinden we het belangrijk, dat 
iedereen, die ons evenement wil komen bezoeken, hier ook een 
kans voor krijgt. Daarom willen wij u, senioren, graag helpen met 
het bestellen van kaarten, als dit anders niet mocht lukken.  
Op maandagavond 5 maart kunt u van 18.30 – 19.30 uur terecht 
in het KBO-lokaal. Wij zullen als organisatie u dan helpen bij het 
bestellen. Overigens kunnen de kaarten ook besteld worden via 
vrienden, familie en bekenden. Wij hopen via deze weg u op een 
fijne manier bij te staan om er zo samen met ons weer een mooi 
concert van te maken. 

• 2 avonden uit voor iedereen  
• Genieten van en met Meijelse artiesten 
• Gezelligheid met vrienden en bekenden  
• Muziek uit alle genres  
• Dit wil je niet missen, toch? 

http://www.eendrachtmeijel.nl/


 
 
Overleden leden 
Mevr. Anna Vestjens-van Lier 
Mevr. An Derks-Sonnemans 
Dhr. Ton Gielens 
Mevr. Toos Overkempe-Doensen 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 

  
Mevr. Wies Cranssen-Strijbos 
Dhr. Luc Noorman van der Dussen 
Mevr. Marjan Ghielen-van de Vorst 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 30/31  maart 2018... 
 
 
 
 
 
 
 

  


