
 

            JAARGANG 12          MEI 2021 

 

    
 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus 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: 

15 t/m 19 juni vakantietrip naar de Eifel 
 

Belastingservice 2021. 

Zoals u in ons vorig Nieuwsblad hebt kunnen 
lezen, hebben we ons team van opgeleide 
belastinginvullers weer op volle sterkte. 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. 

       ACTIVITEITEN 

about:blank


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 thema-middag “eenzaamheid”. 
Helaas hebben we moeten besluiten om de 
thema-middag “eenzaamheid”, die op 2 juni 
gepland stond, te annuleren. Het coronavirus 
laat het niet toe om zulke evenementen te 
organiseren. Wij voelen ons niet prettig daarbij 

en willen deze thema-middag voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk maken. We kijken nu of het mogelijk is om deze 
thema-middag naar het najaar te verplaatsen. 
 
Werkgroep Info en Advies/Ouderenadviseurs 
 

Afgelasting dagtocht naar Langenboom en Kamp Vught. 
Op 12 mei stond er weer een dagtocht op ons 
programma. 
Omdat de situatie met betrekking tot het 
coronavirus nog steeds niet veranderd is, heeft 

de werkgroep KBO op PAD besloten om de geplande dagtocht 
niet door te laten gaan.  
Kijk ook op de site van de KBO-Meijel, want indien er meer 
mogelijk is, zullen we deze regelmatig aanvullen met nieuwe 
informatie betreffende onze activiteiten. 
 
Werkgroep KBO op Pad  
 



Overleden leden. 

Dhr. Wiel Doensen 

Mevr.Truus van Dijck – Verheijen 

Mevr. Miet Smets – van Alebeek 

 

Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.         

Deze zullen verschijnen in het weekend van 28 of 29 mei 2021. 

 


