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Vanwege de situatie rondom het coronavirus wordt steeds 
bekeken, welke activiteiten wel of niet 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: 
12 mei Dagtocht Langenboom en kamp Vught 
15 t/m 19 juni Vakantietrip naar de Eifel. 
 
Werkgroep Info en Advies: 
02 Juni Themamiddag Eenzaamheid. 
 
Verzoek door het bestuur. 
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, 

       ACTIVITEITEN 



middels de overlijdenskaartjes, verzoeken wij u vriendelijk het 
overlijden door te geven aan de ledenadministrateur:  
Mariëtta van Asten.  
Haar e-mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl.  
Zij is te bereiken onder tel.nr. 06-308.038.19. 
 
Adreswijziging: 
Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door te geven aan de 
ledenadministrateur: Mariëtta van Asten. 
Haar e-mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl.  
Zij is te bereiken onder tel.nr. 06-308.038.19. 
 
Vrijwilligers gezocht! 

Zorgcentrum Sint Jozef wil in samenwerking 
met de werkgroep Gezond Ontspannen van 
KBO Meijel, zo gauw als de RIVM regels het 
toelaten, scootmobielritten gaan organiseren 
voor bezitters van scootmobielen, 3-wielers, 
duo-fietsen, handbikes e.d.  

De bedoeling is, dat deze ritten 2 keer in de maand plaats gaan 
vinden. Deze tochtjes hebben een recreatief karakter. 
Wij zoeken daarvoor een aantal vrijwilligers die (op toerbeurt) 
mee kunnen gaan ter begeleiding van de groep, b.v. met de 
fiets. Lijkt u dit wat? 
Neem dan voor vragen en/of aanmelden contact op  
met Peter Knoops 06-221.455.03 of mail naar: 

secretariaat@kbo-meijel.nl 
Werkgroep Gezond Ontspannen  
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Belastingservice 2021. 
Zoals u in ons vorig Nieuwsblad hebt kunnen 
lezen, hebben we ons team van opgeleide 
belastinginvullers weer op volle sterkte. Naast 
JanVoncken 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 middels een appje kan ook op het nummer  
06-308.588.03. 
U ontvangt dan spoedig een antwoord terug, dat uw 
aanmelding binnen is en vervolgens krijgt u binnen 14 dagen 
een telefoontje van een van onze belastinginvullers. 
 
Afgelasting lentewandeling en forelvissen. 

Gelet op de ontwikkelingen m.b.t. het 
coronavirus en het advies van het RIVM om geen 
bijeenkomsten te organiseren met kwetsbare 
groepen heeft de werkgroep KBO op PAD 

besloten om de geplande lentewandeling (7 april) en het 
forelvissen (28 april) niet door te laten gaan.  
Indien het weer meer mogelijk is, zullen we kijken of deze 
activiteiten op een later tijdstip nog ingepland kunnen worden.  
Kijk hiervoor ook op de site van KBO-Meijel.nl, want regelmatig 
vullen we deze pagina aan met nieuwe informatie betreffende 
de activiteiten. 
Werkgroep KBO op PAD. 
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Passiespelen opnieuw uitgesteld. 
Voor diegenen, die zich aangemeld hebben voor 
de Passiespelen in 2020 hebben we nog een 
nader bericht. Door de maatregelen van de 
regering rondom het COVID-19 virus is het 

onder andere verboden om openbare bijeenkomsten te houden 
Het organisatiebestuur heeft dan ook moeten besluiten om de 
Passiespelen opnieuw te moeten verplaatsen naar een latere 
datum dit jaar.  
We communiceren nog over de afwikkeling, de gekochte 
kaarten blijven in ieder geval geldig. Zodra dit verder uitgewerkt 
is en wij meer informatie hebben, zullen wij zo snel mogelijk bij 
u terugkomen met meer informatie. Wij hopen u, zodra 
mogelijk, in goede gezondheid te mogen uitnodigen voor het 
bezoek aan de Passiespelen zo  
Werkgroep KBO op Pad 
 
Vakantietrip 2021 van de KBO afdeling Meijel.   
Wij willen u er nog even aan herinneren dat KBO-Meijel van 15 
t/m 19 juni een vakantiereis naar de Eifel organiseert. 
We logeren in het All-In Eifelhotel Daun. Vanuit ons hotel 
maken we excursies naar de mooiste bezienswaardigheden in 
de omgeving zoals o.a. het National Park Vogelsang, de Dauner 
Maaren, de Stad Luxemburg en het Mausefallenmuseum in 
Neroth. 
Op dit moment hebben zich 33 personen opgegeven voor deze 
reis. Er zijn nog enkele kamers beschikbaar, dat betekent men 
zich nog kan aanmelden. Als u nog mee wilt is het verstandig 
om u snel aan te melden bij Peter Creemers,  
telefoon 077 - 436.617.19.  



Bij hem kunt U ook terecht voor allerlei informatie aangaande 
deze vakantietrip.  
De prijs voor deze vakantietrip bedraagt € 485,00 p.p.  
Alle kosten van ontbijt, diner, entree, 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. Na 
boeking dient zoals gebruikelijk een aanbetaling van € 50,00 
p.p. te worden voldaan op volgend bankrekening nr. 
NL57RABO0133422917 t.n.v. Ouderenvereniging KBO-Meijel. 
 
Online voorlichtingsbijeenkomsten voor Senioren.  
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert samen  
met Remedica Communicatie en Educatie nog 2 voorlichtings-
bijeenkomsten voor senioren. Deze bijeenkomsten zijn gratis en 
vinden online plaats via Zoom.    
 
Lezing ‘Zorg voor elkaar’  
Woensdag 31 maart 2021 van 10.00 tot 11.30 uur  

Meer voor elkaar zorgen, dat is het hoofdthema in dit 
programma. Dit is een interessante lezing voor 
mantelzorgers en ouderen in het algemeen.   

  
Lezing ‘Kom in beweging’  
Donderdag 15 april 2021 van 10.00 tot 11.30 uur  

Meer in beweging komen en verschillende 
ouderdomskwaaltjes staan centraal in deze lezing. 

 
Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst. Aanmelden mag 
door een mail te sturen naar: 



 l.bijlmakers@debibliotheekmaasenpeel.nl  
 of te bellen met 077 – 465.1786.  
 
U ontvangt dan van ons een mail met de Zoom-link 
waarop u kunt inloggen. Deze link is tevens te vinden via de 
agenda op onze website: www.debibliotheekmaasenpeel.nl  
 
Rubriek Medelohuukske. 
Op de website van KBO Meijel (www.kbo-meijel.nl) worden 
maandelijks verhalen uit de oude tijd van Meijel gepubliceerd in 
de rubriek Medelohuukske. Deze rubriek wordt in 
samenwerking met de Heemkundekring verzorgd. Wij bevelen 
deze rubriek van harte aan bij onze leden. 
 
Overleden leden. 
Mevr. Nelly Crins-Hendriks 
Dhr.    Jos van den Beuken 
Mevr. Wilhelmien Scheepers 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Rieky ter Elst-Bouten 
Dhr.    Willie ter Elst 
Mevr. Mia Strijbos-van de Wal 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. Deze zullen verschijnen in 

het weekend van 30 april of 1 mei 2021 

 

about:blank
about:blank

