
 
 

            JAARGANG 12                                  Maart 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: 
23 Juni      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: 
02 Juni      Themamiddag Eenzaamheid 
 
Mededeling van het bestuur bestuur. 
Helaas kan de ledenvergadering van 10 maart niet doorgaan. 
Wij hebben deze (voorlopig) verzet naar 23 juni, uiteraard 
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen 
 
 



Themamiddag “Waakzaam en Dienstbaar”  
Helaas hebben wij moeten besluiten om deze 
informatie-middag, die gepland staat op  
23 maart 021, te verplaatsen naar het najaar. 
Het coronavirus is nog steeds niet zover onder 

controle om bijeenkomsten te houden op korte termijn. Het is 
daarom op het moment moeilijk om definitieve afspraken te 
maken met onze gastsprekers. In gezamenlijk overleg is 
besloten de datum van 23 maart 2021 te annuleren. Een nieuwe 
datum wordt waarschijnlijk in oktober gepland. 
 
Belastingservice 2021. 

Ook dit jaar zal, ondanks de coronaperikelen, 
de belastingdienst ons niet vergeten. 
Mogelijk dat we de belastingopgave wel 
weer iets later in kunnen dienen, maar we 
zullen er niet aan ontkomen.  

Zoals we eerder via ons nieuwsblad hebben laten weten, 
hebben we ons team van opgeleide belastinginvullers weer op 
oorlogssterkte.  
Naast Jan Voncken staan ook Marian Strijbos, Peter van Bussel 
en Ger Doensen in de startblokken om u behulpzaam te zijn bij 
het invullen van uw belastingaangifte. Mocht u gebruik willen 
maken van hun expertise, laat het ons dan even weten. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij onze coördinator belastingservice 
Henk Gommans.  
Stuur bij voorkeur even een kort emailberichtje naar 
hgommans@cocura.nl. Telefonisch of een appje kan ook op het 
nummer 06-308.588.03. U ontvangt dan spoedig een antwoord 
dat uw aanmelding binnen is en vervolgens binnen 14 dagen 
een telefoontje van een van onze belastinginvullers. 



Gratis vervoer naar de vaccinatielocatie. 
 

Senioren van 70 jaar en ouder, die niet in hun 
eigen vervoer kunnen voorzien, kunnen door 
Omnibuzz GRATIS (1e en 2e vaccinatie) naar de 
vaccinatielocaties worden vervoerd. Als u de 

oproep voor de COVID-19 vaccinatie krijgt, staat in deze oproep 
wanneer u een afspraak kunt maken. Als u met de GGD belt om 
de afspraak te maken, krijgt u ook de vraag op welke manier u 
naar de priklocatie reist. Als u met Omnibuzz naar de 
vaccinatielocatie reist, moet u dit vermelden. Zij houden dan 
hiermee rekening bij het inplannen. Daarna kunt u uw rit 
boeken bij Omnibuzz via het callcenter, telefoonnummer       
0900 – 0699. Uw vervoer naar de vaccinatielocatie is gratis. 
De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. U gaat dus met 
dezelfde chauffeur terug. 
Als u met Omnibuzz reist, bent u verplicht om een mondkapje 
te dragen, het liefst een blauw/wit mondkapje, het mag in ieder 
geval GEEN zelfgemaakt mondkapje zijn. 
 
Overleden leden. 
Mevr. Anna Kessels-Gielen 
Mevr. Truus Brummans-Kranen 
Dhr. Jan Schellekens 
Mevr. Door Thijssen-Janssen 
Dhr. Piet Heijnen 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Marlies Jacobs-Manders 
Dhr. Theo Jacobs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samen in actie tegen eenzaamheid. 
 
De Provincie Limburg is, in samenwerking met o.a. de KBO 
Limburg, een campagne gestart om meer aandacht te 
vragen voor het thema eenzaamheid in de samenleving. De 
KBO Meijel werkt graag mee aan deze campagne en heeft 
de poster ”Effe Bellen” op diverse plaatsen in Meijel 



opgehangen. Ook en vooral in tijden van corona kunnen 
mensen er voor elkaar zijn en kunt u met een klein gebaar 
het verschil maken. Kijk eens om u heen en bel ook eens 
met iemand die eenzaam of alleen is. Ook kunt u altijd 
bellen met een van onze ouderenadviseurs.  

  

         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 

         Mariet Gommans       077 – 466.3224 

         Jan Voncken            077 – 466.2181 

 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.  

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

 


