
 

            JAARGANG 12                               Februari 2021 

 

      ACTIVITEITEN 
  

Vanwege de situatie rondom het corona-virus wordt steeds 
bekeken, welke activiteiten doorgang kunnen vinden. We houden 

u op de hoogte via onze website, Facebook en Nieuwsblad. 
 
Werkgroep Evenementen: 
10 maart  Algemene ledenvergadering, d’n Binger 
 
Werkgroep KBO op Pad: 
07 april     Lentewandeling 
28 april    Forelvissen 
12 mei      Dagtocht Langenboom en kamp Vught 
06 juni      Bezoek Passiespelen Tegelen 
15 t/m 19 juni  Vakantietrip naar de Eifel 
 
Werkgroep Info en Advies: 
23 maart Themamiddag Waakzaam en Dienstbaar 
 
Infoloket Ouderenadviseurs: 
Elke 1ste en 2de maandag en 
Elke 3de dinsdag van de maand 
 
Werkgroep Seniorweb 
Inloopspreekuur elke maandag 18.30-19.30 uur 
 



Mededeling/rectificatie in het informatieboekje van 2021  
Kies Mondzorg Meijel is als Kies Mondzorg Kliniek verhuisd  
naar het Pantaleon Steenbakkersstraat 2 in Panningen. 
Kies Mondzorg Kliniek is bereikbaar onder tel. 077-466 2385. 
 
In deze extra moeilijke tijd, omzien naar elkaar. 

Het lijkt er op, dat wij als KBO ouderenadviseurs al 
een hele tijd niet veel voor u kunnen betekenen, 
maar dat is toch anders. 
 

Graag willen wij onder de aandacht brengen, dat wij ook NU 
graag een luisterend oor bieden, u kunnen helpen met vragen 
of zorgen, waar u mee zit.  
Of zomaar een praatje. Dit kan helaas niet persoonlijk, maar 
telefonisch zijn we er voor u. 
Dus schroom niet om met een van ons te bellen: 
Lies Hanssen               06 – 573.331.15 

Mariëtta van Asten 077 – 374.4801 

Lenie van Gulik        077 – 850.0351 

Marjan Strijbos     077 – 466.2833 

Ria Verstappen      077 – 466.2812 

Jan Voncken        077 – 466.2181 

Mariet Gommans    077 – 466.3224 

Werkgroep Info en advies. 
 
 
 
  



Themamiddag “Waakzaam en Dienstbaar”  
dinsdag 23 maart om 14.00 uur, d’n Binger. 
 

 
 
In samenwerking met een van de 
wijkagenten en de Rabobank Peel, Maas en 
Leudal. 
 

Deze informatieve middag wordt ingevuld door wijkagent Ton 
de Bruin of zijn collega Sjoerd Palmen.  
De wijkagent is het aanspreekpunt voor Meijel. Het is belangrijk 
dat hij weet wat er speelt in ons dorp, zodat hij in een vroeg 
stadium hierop kan inspelen. Hij vertelt ons deze middag o.a. 
wat zijn werkzaamheden zijn, waar wij op moeten letten in onze 
buurt of wijk en hoe wij alert moeten blijven op sociale media. 
 
Daarnaast komt Marion Donders-Caris als adviseur van de 
Rabobank. Zij zal ons informeren over bancaire zaken die spelen 
bij het ouder worden en over de huidige zaken, die met fraude 
te maken hebben, zoals phishing en oplichting. 
 
Deelname aan deze infomiddag gaat via inschrijving, dit kan zijn 
per mail of telefonisch. Hier komen we in de volgende 
nieuwsbrief op terug. 
 
Deze middag kan alleen plaatsvinden als de RIVM-richtlijnen het 
op dat moment toelaten. 
 
Werkgroep Info en Advies. 
  



Vakantietrip 2021 naar de Eifel. 
Ondanks, dat we nu nog midden in de coronacrisis zitten, zijn 
we toch gestart met de voorbereidingen van onze vakantiereis 
naar de Eifel van 15 t/m 19 juni. 

Hierbij zijn ook niet-KBO-leden welkom. 
We logeren in het All-In Eifelhotel Daun.  
Vanuit ons hotel maken we verschillende 
excursies naar de mooiste bezienswaardig-

heden in de omgeving zoals o.a. het National Park Vogelsang, de 
Dauner Maaren, de Stad Luxemburg en het Mausefallenmu-
seum in Neroth.  
Intussen hebben zich al een aantal mensen 
opgegeven voor deze reis. Als u nog meewilt, is het verstandig 
om u snel aan te melden. 
Dit kan bij Peter Creemers. Tel: 077-466.1719  Bij hem kunt U 
ook terecht voor allerlei informatie aangaande deze trip. 
De prijs voor deze trip bedraagt € 485,00 p.p. Alle kosten van 
ontbijt, diner, entrees, gidsen en lunch zijn 
in de prijs inbegrepen. Alleen voor de eigen 
consumpties buiten het hotel moet u uw 
beurs trekken.  
Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering (€32,50) 
verplicht en een reisverzekering (€10,15) is raadzaam. 
U dient wel 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. Mochten zich meer mensen melden als kamers 
voor ons gereserveerd zijn in het fraaie Eifellandhotel in Daun, 
dan worden deze op volgorde van aanmelding op de reservelijst 
geplaatst. 
 
Werkgroep KBO op Pad 
 
Overleden leden. 
Mevr. Truus Martens-Geboers  
Dhr.    Leo Gielens  
Mevr. Lies Ghielen-Heldens 
Dhr.    Nol Stappers 
 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 

           
Mevr. Mien Tijssen-Pellemans 
Dhr. Twan Peeters 
Mevr. Leny Peeters-van de Beuken 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.  

Deze zullen verschijnen in het weekend van  26 of 27 Februari. 

 


