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Agenda  
15 dec. Klantenbinding en voordeelactie 
20 dec. Kaartverkoop voor de Vastelaoves Parade 2018 
In 2018: 
17 jan. Kienen, St.Jozef Wonen & Zorg  
17 jan. Bezoek senioren Expo Veldhoven  
21 jan. Vastelaovesparade, C.V. De Kieveloeët 
 
MEDEDELING VANUIT HET BESTUUR: 
Vriendelijk verzoek om met ingang van 1 januari 2018 
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 is zij te bereiken onder  
nr. 077-374.4801. 
 
 

Contributie 2018 
Uw contributie over 2018 voor het 
lidmaatschap van KBO Meijel wordt 
eind januari /begin februari van uw 
bankrekening afgeschreven (euro-
incasso).  
U hoeft zelf dus niets te ondernemen. 

mailto:m.van.asten@kbo-meijel.nl


Enkele mensen,  die nog geen machtiging hebben afgegeven, 
ontvangen een contributienota van ons. De contributie voor 2018 
bedraagt € 22,00 per lid. ( zoals vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van 12 maart 2014.) 
 
Klantenbinding en voordeelactie 
In het nieuwsblad van oktober jl. heeft de werkgroep 

‘Klantenbinding/voordeelactie’ aangegeven, dat in 
december de eerste concrete aanbiedingen aan u, 
als lid van KBO Meijel, gepresenteerd worden.  
Wij, als KBO Meijel, zijn er samen met Meijelse 
ondernemers in geslaagd om uiteenlopende 
voordeelacties aan u voor te leggen.  

Het lidmaatschap van KBO Meijel wordt hierdoor nog 
interessanter, dan het al was! 
Met het uitkomen van dit nieuwsblad kunt u op vertoon van uw 
KBO-ledenpas gebruik maken van de voordelen, die opgenomen 
zijn op de bijgevoegde lijst. De voordeelacties van deze lijst zijn 
geldig tot 1 februari 2018. Vervolgens treft u bij het nieuwsblad 
van januari 2018 weer een ander overzicht aan. Iedere keer zal 
dan ook worden aangegeven tot hoelang de aanbiedingen geldig 
zijn. Het kan ook zo maar zijn, dat de aanbiedingen door de 
deelnemende ondernemers worden veranderd. Wij blijven met 
hen daarover in contact. Nieuwe ondernemers, die ook mee willen 
doen met deze actie zijn van harte welkom!  
Wij hopen, dat veel leden van KBO Meijel gebruik maken van de 
aanbiedingen, zodat deze actie verder kan uitbreiden en een ‘win-
win’ is voor onze leden én onze Meijelse ondernemers.  
Aarzel dus niet en… geniet van uw voordeel! 
Werkgroep ‘Klantenbinding/voordeelactie’ 
 



Bezoek Senioren Expo Veldhoven. 
Op woensdag 17 januari brengen we voor de 2de keer een bezoek 
aan de Senioren Expo, die gehouden wordt in de Koningshof in 
Veldhoven. 

I.v.m. het grote aantal deelnemers, 
dat zich hiervoor heeft opgegeven, 
is het ons gelukt om een bus voor 
60 personen te regelen.   

Diegenen, die zich hiervoor hebben opgegeven, worden op 17 
januari om 12.00 uur verwacht op het Alexanderplein,  
waar dan de bus klaar staat. We hebben dan alle tijd om "rond te 
neuzen" op deze seniorenbeurs. Een beurs, die van alles te bieden 
heeft voor 50 plussers o.a. op het gebied van zorg en welzijn, 
wonen, tuin en tuinieren, vrije tijd en vakantie.  
Rond 17.00 uur vertrekken we weer naar Meijel, waar we met 
hopelijk veel nuttige informatie terug kunnen kijken op een 
geslaagd bezoek aan de Senioren Expo. 
 
Nieuws van SeniorWeb  
Na de iPadcursus in september jl. starten we op 16 januari met de 
cursus “Aan de slag met een Android tablet”. 
De cursus vindt plaats op 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur en bestaat uit 4 lessen. 
De kosten voor leden zijn € 24,00  
niet leden betalen € 30,00.  
Dit is incl. cursusboek en koffie of 
thee in de pauze.  
Opgeven kan bij Mariëtta van Asten (Tel.374.4801) of bij Leo 
Tittulaer (Tel.466.9600). Mailen naar kbomeijel@live.nl kan ook. 
Deelnemers dienen te beschikken over een Android tablet. 



In de week van 22 t/m 28 januari 2018 vindt ook weer de 
landelijke open week van SeniorWeb plaats. Hier doen wij ook 
aan mee. Naast het gebruikelijke computerspreekuur op 
maandagavond zijn we die week extra open op: 
maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.  
Het thema is:  ‘Beleef uw hobby online'. 
Voor informatie of hulp op computer of op smartphone-gebied 
hoeft u echter niet zo lang te wachten. Wij staan elke maandag 
(behalve 25/12 en 1/1) van 18.30 tot 19.30 uur voor u klaar in d’n 
Binger (t.o.v. de bibliotheek)  
Tot maandag ? 
Team SeniorWeb 
 
Méélse Vastelaoves Parade – zondag 21 januari 2018 

C.V. De Kieveloeët nodigt u, als KBO-lid,  uit voor 
de Méélse Vastelaoves Parade 2018,  
de Bonte Middig van weleer. Deze vindt plaats op 
zondag 21 januari 2018 en zal garant staan voor 
muziek, buutten en veel Méélse groepen.  
Zo treden er maar liefst 3(!) Méélse groepen op, 

waaronder de Meijelse actualiteit in sketches van de 
Erpelemééntjes en Speutj Ellef en een nieuwe groep, die muziek 
brengt à la Bretelboys. Er zullen  twee buuttereedners in de ton 
staan, namelijk Erik Mulder en “onze eigen” Koen Verstappen.  
Er is dans van Let’s Do it en muziek van de winnaars van  
't Méélse Vastelaovesfèstieval.  
Het belooft dus een bomvol programma te worden met heel veel 
optredens van artiesten van eigen bodem! Komt dat zien en beleef 
een gezellige middag. De middag begint om 13.30 uur. 
Speciaal voor leden van de KBO heeft C.V. De Kieveloeët afspraken 
gemaakt over de entreeprijs. Deze zal voor KBO-leden € 9,- 



bedragen. De kaartverkoop is op woensdag 20 december in d’n 
Binger, van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
C.V. De Kieveloeët hoopt u allen te mogen 
verwelkomen tijdens het nieuwe 
Vastelaovesseizoen. 
Alle laatste informatie over de artiesten en 
begintijd vindt u op www.kieveloeet.nl 
 
De zorgverzekering voor 2018 
Voor 2018 verandert een aantal zaken:  
- De zorgtoeslag gaat omhoog. Sommige zorgpremies stijgen,  
   maar er zijn ook verzekeraars die de premie verlagen.  
   Uiterlijk 12 november waren alle zorgpremies voor 2018 bekend. 
- Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen 
   twaalf behandelingen oefentherapie vergoed vanuit de  
   basisverzekering vanaf januari. 
- Oncologiepatiënten, die immuuntherapie ondergaan in het 
   ziekenhuis, krijgen per 1 januari 2018 een vergoeding voor 
   zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling. 
- Zorg voor kinderen tot 18 jaar als gevolg van geneeskundige zorg 
  valt per 2018 onder de basisverzekering. Dit was onderdeel van 
  de Jeugdwet. 
- Voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) start een 
   subsidieregeling tot het voorjaar van 2019. Daarna wordt 
   bepaald of deze test wordt opgenomen in de basisverzekering. 
Bovenstaande wijzigingen zijn 
wijzigingen in de basisverzekering. 
In november hebben de 
verzekeraars laten weten, wat zij 
veranderden in hun aanvullende 
pakketten. 



Misschien vraagt u zich af: Blijf ik bij mijn huidige zorgverzekeraar 
of ga ik veranderen? Deze beslissing dient u 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 om een 
nieuwe verzekering aan te vragen. Deze gaat dan met 
terugwerkende kracht in per 1 januari. 
Heeft u vragen rond de zorgverzekering?  
U kunt elke maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur terecht bij 
ons Infoloket in d’n Binger. 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
We gaan weer kienen in 2018 op woensdagmiddag 17 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!  

 
Kaarten bij de KBO 

Wist u al….. dat steeds op vrijdagmiddag bij de KBO 
van 13.30 uur tot 16.30 uur een grote groep leden 
een kaartje legt???  En dat ze dat al jaren met veel 
plezier doen??? Er wordt gekaart van eind september 

tot eind april. De kaarters kunnen hun talenten laten zien bij het 
jokeren, het kruisjassen of bij het rikken. Als ze daar heel goed in 
zijn, winnen ze een klein geldbedrag als beloning.  
Elke week worden de winnaars op de website van KBO Meijel 
bekend gemaakt. Maar behalve het winnen, gaat het vooral om de 
gezelligheid onder elkaar!  



Via een goed geregeld wisselsysteem wordt regelmatig van tafel 
gewisseld; op deze manier kan er op zo’n middag dus met 
verschillende  mensen worden gespeeld. 
 
Wist u al….dat u ook welkom bent om mee te komen kaarten?  
U bent zelfs van harte welkom want er kunnen nog altijd leden 
meedoen. Kom eens gezellig kijken of een middag mee kaarten! 
Dan komt u er vanzelf achter of het ook iets is voor u. En iedereen 
kan ook zelfs kaarten leren!  
 
Wist u al…. dat het kaarten toegankelijk is voor  
leden én niet-leden??! 
De kosten zijn laag €1,50 per middag om mee te kunnen doen.  
De KBO trakteert de kaarters op het einde van het seizoen tijdens 
de laatste middag op koffie en vlaai en een overwinningsbeker 
voor de beste spelers van het seizoen! 
Kaarten is een gezonde ontspanning, een beetje competitie voor 
wie dat wil, maar vooral eigentijdse gezelligheid voor de 50 
plussers in Meijel. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij:  
*Jan Broens:  e-mail: janbroens@home.nl  Tel. 077-4662359 
*Piet Basten: e-mail: piet.alda@home.nl     Tel. 0622247753 
 
Oproep voor ouderenadviseurs en belastinginvullers. 
KBO Meijel heeft een zevental ouderenadviseurs, die breed 
inzetbaar zijn en kennis hebben over welzijn, wonen en zorg voor 
senioren. Ook voor vele andere vragen kunt u bij hen terecht.  
Dit kan via het wekelijks spreekuur in D’n Binger. 
Ook komen zij, op verzoek, bij u thuis.  

mailto:janbroens@home.nl
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Maandelijks kunt u in het magazine van KBO-POCB wel een artikel 
over hun werkzaamheden lezen. Niet dat we op dit moment een 
onderbezetting hebben, maar we willen wel naar de toekomst 
kijken. Vandaar de oproep voor (nieuwe) ouderenadviseurs.  
Na een degelijke opleiding van een aantal weken wordt u bij goed 
resultaat het certificaat ouderenadviseur uitgereikt. Al met al een 
mooie uitdaging en een zinvolle invulling van uw vrije tijd, lijkt ons.  
Ook functioneren er binnen het KBO vier belastinginvullers.  
De combinatie ouderenadviseur/ belastinginvuller is ook mogelijk. 
De belastinginvuller verzorgt samen met u de jaarlijkse aangifte 
van de inkomstenbelasting en controleert de toeslagen.  
Op deze manier zorgen zij ervoor, dat het maximale uit de aangifte 
wordt gehaald en u niet voor verrassingen komt te staan.  
Dit alles tegen lage kosten. Ook voor vragen over belastingzaken 
kunt u bij hen terecht. Kortom een uitdagende vrijwilligersfunctie. 
Wilt u ook belastinginvuller worden? Dan moet u op de eerste 
plaats ervaring hebben met belastingaangiften.  
Verder wordt u via de KBO opgeleid en legt u diverse toetsen af. 
Zegt u ‘Nu even niet’, maar hebt u wel belangstelling in de 
toekomst, dan kan dat ook. Inlichtingen: Tel: 0651784183. 
 
Verslag van de ontspanningsmiddag op 8 november 

Een groot compliment aan de werkgroep 
“Evenementen” voor het organiseren van een 
ontspanningsmiddag van KBO Meijel. 
Het uitnodigen van Tony Wijnands uit 
Zeilberg/Deurne bleek EEN SCHOT IN DE ROOS! 

Tonny is een geweldige verteller en kunstenaar, die met muziek, 
zang en sketches aan meer dan 150 bezoekers een onvergetelijke 
middag heeft bezorgd. Het was een entertainmentmiddag, waarop 
de aanwezigen genoten van ervaringen en verhalen, zoals die zich 



in onze jaren afspeelden en dus heel herkenbaar waren, met een 
duidelijke link naar het heden. 
Hij wist de aanwezigen te boeien en de verhalen waren kostelijk. 
Lachen én meezingen was het motto van deze middag, waarop de 
mensen even alle zorgen konden vergeten! 
Hij had de zaal op z'n hand en zong 
met zijn gitaar en banjo tientallen 
evergreens, die volop werden 
meegezongen.  
Zoals Ans Creemers na afloop, vol 
tevredenheid, bij haar dankwoord zei: 
“Ik heb er bijna geen woorden voor…”. 
Ik ook niet! Het was FANTASTISCH!!! 
Een voldane bezoeker. 
Voor foto’s en fim van deze middag, zie de website van KBO-Meijel 
 
Bezoek aan de studio’s van L1  
en vliegveld Maastricht-Aachen-Airport.(MAA) 
Op 22 november vertrokken er 59 personen richting Maastricht. 

Als eerste stond een bezoek aan de studio’s van L1 
gepland. Hier werden we ontvangen met koffie en 
vlaai. Nadat we een bedrijfsfilm hadden kunnen 
bekijken, brachten we o.l.v. een gids een bezoek aan 

de redacties, montage-ruimtes, regiekamer en natuurlijk de radio- 
en televisiestudio's. Hierbij kregen we pas echt een indruk van wat 
er allemaal moet gebeuren om het nieuws, de 
muziek, enz. op het beeldscherm of op de 
radio te krijgen. Vooral het “knip- en 
plakwerk” op de redactie was zeer 
indrukwekkend en blijkt tevens een zware 
geestelijke belasting te zijn. 



Na de rondleiding gingen we naar restaurant Bergrust in 
Ulestraten voor de lunch.  
Tijdens de lunch had dhr. Habets van de dienst rondleidingen 
luchthaven Maastricht-Aachen alles klaar gezet voor zijn 
presentatie. Met filmbeelden kregen we een terugblik in de 
geschiedenis, de actuele situatie en de toekomst van de 
luchthaven. Op deze manier werd ons duidelijk gemaakt, wat er 
zoal achter de schermen op een vliegveld gebeurt.  
Hier was vooral het vrachtvervoer 
een belangrijke factor.  
Dagelijks worden vele vliegtuigen 
geladen, die dan voor 11.00 uur ’s avonds vertrokken moeten zijn, 
omdat men ’s nachts niet mag vliegen op MAA.  
Hierna gingen we met de bus naar het luchthaventerrein.  
Bij aankomst werden we aangemeld bij de havendienst en 
Koninklijke Marechaussee: we kwamen immers op buitenlands 
grondgebied. De uitgangen van de bus werden verzegeld en terwijl 
onze gids uitleg gaf, hadden we een rondrit over het 
luchthaventerrein.  
Na ca. 2 uur gingen we vanaf het vliegveld weer richting Meijel. 
Alles bij elkaar was het een gezellig maar ook een zeer leerzaam 
dagje-uit. 
Dit was tevens onze laatste activiteit voor 2017.  
Komend jaar gaan we weer met volle moed aan de gang en hopen 
ook dan weer leuke en/of leerzame dingen te kunnen organiseren.  
De werkgroep KBO op Pad wenst u allen  
een gezond 2018 en tot ziens! 



Overleden leden 
Mw. Engelina Lenders - Leenders 
Dhr. Jac van Enckevort 
Dhr. Wiel Verscharen 
Dhr. Jan Gielen 
Mw. Thea Philips – Joosten 
Dhr. Cor Berben 
Dhr. Jan Snijders 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 

  
Dhr. Jan Hendriks 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 27/28  januari 2018... 
 
 
 

Fijne Feestdagen !              
 
Een goed 2018 met veel geluk en gezondheid!!! 
 

 

 
 
 

 



VAKANTIETRIP 2018 
 

Vijf–daagse reis naar de Lüneburgerheide in Duitsland.  
11 juni t/m 15 juni. (maandag t/m vrijdag) 
 
Na de geslaagde trip afgelopen jaar naar de Moezel is de keuze 
voor 2018 gevallen op de Lüneburgerheide, Hannover en 
Hamburg. Deze keuze is mede gemaakt naar 
aanleiding van de opgegeven voorkeur in de 
enquête na onze laatste vakantie.  
Het is een schitterend gebied met heide, 
berkenbossen, karakteristieke 
jeneverbesstruiken, stille landwegen en schaapskuddes.  
Het is een van de meest geliefde vakantiebestemmingen in 
Duitsland. Dit heeft wel tot gevolg dat de prijzen hoger zijn, dan 
dat we gewend waren. 
We logeren in hotel Zur Grüne Eiche in Behringen. Dit hotel ligt 

 

midden op de Lüneburgerheide. Wat wil een mens nog meer.  
Een heerlijke bestemming om op vakantie te gaan.  
Ook voor deze reis hebben we de belangrijkste informatie voor u 
weer op een rijtje gezet. 
 



PROGRAMMA. 
 
Maandag 11 juni: 
Met een luxe touringcar van Ghielen vertrekken we om 8.30 uur 
vanaf het Alexanderplein richting Behringen.  
In Detmold hebben we een langere 
pauze om de lunch te gebruiken. Dit 
zullen we doen bij het Hermanns 
Denkmal, voor sommigen misschien 
nog wel bekend. Omstreeks 15.30 uur 
zullen we aankomen bij ons hotel. 
Aansluitend brengen we een bezoek 
aan de Heidschnuckenhof in Niederohe.  
Na het diner is onder leiding van een gids een wandeling door 
Behringen gepland. 
 
Dinsdag 12 juni: 
Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Bispingen, waar we de 
“Jagd-Villa Iserhatsche” bezoeken. Hier komt u zonder twijfel ogen 

te kort. Naast een Barokke tuin met 
meer dan 500 verrassende spreuken zijn 
er diverse gebouwen, die het bekijken 
meer dan waard zijn. Onder andere de 
ArachneRie met een spinnenwebdak en 
schilderingen die de oude tijd van 
Pompeji doen herleven. Ook is er de 

“Berg der Sammelleidenschaft” met onder meer een verzameling 
van 16000 gevulde flesjes bier en 250000 luciferdosjes.  
’s Middags maken we een huifkartocht over de Lüneburgerheide. 
Na het diner is er een muziekavond. 
 



Woensdag 13 juni: 
’s Morgens hebben we vrije tijd ingepland. Ieder kan dit op eigen 
manier invullen. Liefhebbers kunnen eventueel een wandeling 
maken naar de Brunausee of een bezoek brengen aan het 
Umgekehrtes Haus. Om ca. 12.00 
uur gebruiken we het diner in het 
hotel. Na het diner rijden we naar 
Hamburg. Bij aankomst maken we 
eerst een boottocht door de 
havens van Hamburg.  
Omstreeks 17.00 uur zullen we de lunch gebruiken. Na de lunch 
maken we onder leiding van een Nederlands sprekende gids een 
rondrit door de stad. Bekende , maar ook minder bekende 
bezienswaardigheden zullen de revue passeren. Natuurlijk zal de 
“Reeperbahn auf Sankt Pauli” niet ontbreken. Na de rondrit rijden 
we weer terug naar ons hotel in Behringen. 
 
Donderdag 14 juni: 
Na het ontbijt neemt onze chauffeur u 
mee naar de historische Hanzestad 
Lüneburg. We maken een mooie rondrit 
door de stad en zijn omgeving. Na de lunch 
bezoeken we het Wildpark 
Lüneburgerheide. 
’s Avonds na het diner houden we  

de welbekende “Meijelse Avond”. 
 



Vrijdag 15 juni: 
Na het ontbijt gaan de koffers weer in de bus.  
We verlaten Behringen en gaan op weg 
naar Münster. Indien de tijd het toelaat, 
brengen we nog een bezoek aan het 
openluchtmuseum Mühlenhof.   
Hierna rijden we terug naar Meijel, waar 
we onze vakantie zullen afsluiten met een gezellig diner in het 
Oranjehotel. 
 
De prijs van deze vakantietrip. 
Alle kosten van entrees, gidsen en lunches zijn in de prijs 
inbegrepen 
Alleen voor uw eigen consumpties moet u zelf de  beurs trekken. 
Bij een minimum-deelname van 45 personen bedraagt de prijs 
voor deze trip € 465,00.  
Zijn er meer deelnemers dan kan de prijs nog dalen. 
Het hotel kent een beperkt aantal éénpersoons-kamers.  
De toeslag hiervoor bedraagt €50,00.  
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, 
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 sluit natuurlijk niet 
uit, 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 26 
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 gerust contact op met Peter.  
(telefoon 0774661719, adres Churchilllaan 20) 
Aanmeldingsformulier staat op volgende pagina.



Inschrijfformulier Vakantie Lüneburgerheide,  11 juni tm 15 juni 2018. 
 

Gegevens Deelnemer: 

 

Achternaam : …………………….   Geslacht: man/vrouw 

   

Voorletters:  …………………….   Roepnaam: …………… 

 

Geboortedatum: ……………….. 

 

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:  ……………………… 

 

Gegevens Partner; 

 

Achternaam : …………………….         Geslacht: man/vrouw 

   

Voorletters:   ……………………..                                Roepnaam: …………… 

 

Geboortedatum: ………………… 

 

Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?                 Ja / Nee 

Deelname collectieve Reisverzekering?                 Ja / Nee 

 

Algemene informatie: 

 

Adres :    ………….…………. 

 

Postcode:     ……………………….. 

 

Woonplaats: ………………………. 

 

Telefoon :.……………………………            

Mobiel:  ……… ….………………….. 

 

E-mail adres: ……………………………………… 

 

Eventuele aandachtspunten: 

    * Dieet: Ja / Nee.  Zo ja welke ……………………………………… 

    * Speciale plaats in de bus i.v.m. wagenziekte: Ja / Nee 

 

Telefoon thuisblijvers: …………………………….  (Je weet maar nooit.) 

       ……………………………. 

Datum: ……………. 

 


