
 

            JAARGANG 11                                 December 2020 

 
Agenda 
In de maand december zijn er helaas geen activiteiten. Ook voor 
januari kan nog niets met zekerheid worden gemeld. 
Aangezien het volgende Nieuwsblad pas eind januari verschijnt, 
is het raadzaam om ondertussen onze website en onze 
Facebookpagina in de gaten te houden. 
 
Mededelingen van het bestuur. 
Wijzigingeni.v.m. het Coronavirus: 
Het Infoloket ouderenadviseurs is t/m eind december gesloten. 
Hebt u dringende vragen, dan kunt u contact opnemen met:  
Lies Hanssen-van Enckevort, tel. 06-573.331.15.  
 
Het computerspreekuur op maandagavond komt eveneens te 
vervallen t/m eind december. Als u problemen hebt met uw 
computer, laptop, tablet of mobiel, kunt u een mailtje met 
vermelding van het probleem of vraag sturen naar:  
info@kbo-meijel.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u opnemen.  
 
Overlijden KBO leden: 
Het komt steeds meer voor, dat bij overlijden een andere vorm 
van afscheid wordt gekozen of dat er een andere 
uitvaartbegeleider buiten Meijel wordt ingeschakeld. Het 
voorgaande betekent, dat wij - als KBO Meijel - niet automatisch 
van het overlijden van een KBO-lid in kennis worden gesteld, 



waardoor wij onze leden hierover niet kunnen informeren. Dit 
betreuren wij ten zeerste. Mocht u het daarom op prijs stellen, 
dat wij de KBO leden toch in kennis stellen van een overlijden, 
middels de overlijdenskaartjes, verzoeken wij u vriendelijk het 
overlijden door te geven aan de ledenadministrateur 
Mariëtta van Asten.  Bel naar nr. 06-308.038.19 of  
077-37.44.801. Haar mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl  
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit vóór 1 
januari te gebeuren. Dit is n.l. de peildatum waarop de afdracht 
KBO-PCOB wordt bepaald. 
 
Resultaat van de Jumbo “Spek de kas” actie:  

Op 8 november is door Jumbo Meijel de 
eindstand bekend gemaakt.   

Vorig jaar waren we al heel blij met onze 18e plaats en het 
mooie bedrag van € 272,80.  Dit jaar zijn we echter superblij. 
Van de 66 verenigingen eindigden we op 9e plaats met maar 
liefst € 365,50 voor onze kas. Wij bedanken dan ook iedereen, 
die vouchers aan KBO Meijel heeft gedoneerd en Jumbo Meijel 
voor het “spekken” van onze kas. Geweldig!  
 
Resultaat RABO Clubsupport actie: 
Tijdens de uitzending van de grote Clubquiz van Peel en Maas 
maakte de bestuurder van Rabobank Peel en Maas Guul Smeets 
de uitslag van de RABO Clubsupport actie bekend. Meijel kreeg 
het hoogste bedrag van Peel en Maas. KBO Meijel scoorde 
redelijk hoog maar lager dan andere jaren. Het bedrag is              
€ 743,50 (afgerond) 
Niet slecht, ondanks de nodige perikelen rondom het stemmen. 



Overleden leden. 
Mevr. Riek van Doormalen – Wouters  
Mevr. Marga Pagie - Schiks 
Mevr. Gon Vissers – Gielen  
 
Nieuwe leden. 
Dhr. Peter Haast 
Mevr. Claudia op ’t Root-Stokbroekx 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.  
Deze zullen verschijnen in het weekend van 29 of 30 januari.  

 

 


