
 

           JAARGANG 12   December 2021/januari 2022 

 

 
 

Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
16 dec. Inschrijven dagtocht Midden-en Oost-Brabant. 
2022 
16 feb. Dagtocht Midden-en Oost-Brabant. 
 
 
 

 
 
 

Mededelingen/verzoek van het bestuur. 

• De contributie voor 2022 bedraagt € 24,-- per lid. Deze wordt 
begin januari 2022 van uw bankrekening afgeschreven (euro-
incasso). U hoeft zelf dus niets te ondernemen. 
Enkele mensen, die nog geen machtiging hebben afgegeven, 
ontvangen een contributienota van ons. 
 

• Het informatieboekje voor 2022 wordt tegelijk met dit 
Nieuwsblad bezorgd. 
 

• Adreswijziging: vriendelijk verzoek om een adreswijziging 
door te geven aan Mariëtta van Asten, ledenadministrateur. 
Haar e-mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl. 
Zij is te bereiken onder tel.nr. 06-308.038.19. 



• 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, verzoeken wij u vriendelijk het overlijden door te 
geven aan Mariëtta van Asten, ledenadministrateur. 
Haar e-mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl. 
Zij is te bereiken onder tel.nr. 06-308.038.19. 

 
Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor: 
Wim Strijbos: 

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid om mij te 
mogen voorstellen als nieuw bestuurslid van de KBO 
afd. Meijel. Voor degenen, die mij niet gezien 
hebben bij de jaarvergadering: mijn naam is: Wim 
Strijbos. (Bij velen ook wel bekend als Wim van de 

schoenmaker). Ik ben gehuwd met Wilma en heb twee 
kinderen, Jill en Sjoerd en vier kleinkinderen. 
Gedurende 40 jaren was ik werkzaam bij zorgaanbieder 
Proteion, voor het grootste deel van mijn werkzame periode als 
leidinggevende binnen de facilitaire dienst. Naast de 
leidinggevenden taken had ik de verantwoording voor 
veiligheidsaspecten, zoals brandveiligheid en het samenstellen 
van protocollen. Mijn vrije tijd vul ik met mijn grote passie voor 
muziek maken. En onderhoud van mijn wijngaard en het maken 



van wijn. Daarnaast neem ik deel aan het sportclubje” 
Krekwakwo”, een uitmuntende gelegenheid voor broodnodige 
lichamelijke beweging van leeftijdgenoten. Sinds ik vrij ben van 
mijn werkzame periode, speelde ik met de gedachte iets te 
willen gaan doen voor de Meijelse gemeenschap. Op enig 
moment kwam ik in contact met de voorzitter van KBO Meijel 
en kwam zitting in het bestuur ter sprake. Ik was al snel 
overtuigd, dat dit een goed doel zou zijn: als echte Méélse iets 
te kunnen betekenen voor de (jonge) ouderen. Sinds enkele 
maanden heb ik mogen proeven aan de sfeer binnen het 
bestuur en de werkgroep KBO-op Pad. Ik heb in deze korte 
periode mogen ervaren, dat er zeer veel werk wordt verzet om 
interessante activiteiten voor de medemens te organiseren. 
KBO Meijel omvat een breed scala aan interessante bezigheden 
voor een breed publiek waaraan ik nog vele jaren hoop te 
mogen bijdragen. 
 
Jan Manders: 

Ik ben Jan Manders, 66 jaar, weduwnaar en vader 
van Mieke en Mark, 2 jongvolwassenen met een 
meervoudige beperking, die ik nu nog thuis verzorg.  
Ik ben in 2015 met vervroegd pensioen gegaan, 
nadat ik 20 jaren als economie leraar voor de klas 

heb gestaan en daarna 17 jaar hoofd van het Bureau Werk en 
Stage van ROC Gilde Opleidingen ben geweest. 
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in de besturen van 
Aspirantenwerk KPL-Limburg, Voetbalvereniging RKMSV, 
Basisschool Den Doelhof en stichting Misty Fields. 
Nu ben ik penningmeester van Stichting Begeleid Wonen Meijel, 
waarmee we een tehuis voor 23 cliënten met een ernstige 
beperking in Meijel gaan realiseren. Ik hoop met mijn 



achtergrond een bijdrage te kunnen leveren aan de KBO-
afdeling Meijel en een prettige samenwerking te hebben met 
haar leden. 
 
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 Heemkundevereniging Medelo 
verzorgd. Wij bevelen deze rubriek van harte aan bij onze leden. 
 
 

 
 
 

Kerstviering. 
Helaas hebben we moeten besluiten om de Kerstviering niet 
door te laten gaan. 
Aangezien er meer corona 
zieken zijn en er 
waarschijnlijk nieuwe 
maatregelen aankomen, is 
het niet verstandig om enig 
risico te nemen. Daarmee 
willen we voorkomen, dat 
onze leden tijdens de 
Kerstviering besmet kunnen worden. 
Hopelijk is het volgende jaar alles anders en kunnen we weer 
een mooie Kerstviering organiseren. 
 
 



 
 
 

Afgelasting kaarten op vrijdagmiddag. 
Helaas is het in verband met de huidige coronasituatie niet 
verantwoord de kaartmiddag op vrijdag door te laten gaan. 
Met ingang van 26 november is er geen kaarten meer in d’n 
Binger. 
Als de kaartmiddag weer gestart wordt, zullen we het op de 
website en in het nieuwsblad laten weten. 
 
Afgelasting kienen. 
Wij hebben het bericht ontvangen van het Zorgcentrum St. 
Jozef, dat het vanwege de actuele coronaperikelen niet mogelijk 
is te kienen. Wij houden u op de hoogte, wanneer het weer wel 
kan. 
 
Verslag van de valpreventietraining zeker op de been. 
Op 18 november was de 1ste training o.l.v. 4 fysiotherapeuten in 
de sporthal. 
We startten eerst met een warming-up en gingen, in kleinere 
groepjes verdeeld, aan de slag met allerlei 
evenwichtsoefeningen. Soms was het gemakkelijk en soms ook 
moeilijker. Maar met goede, effectieve aanwijzingen van de 
fysiotherapeuten lukte het steeds beter. 
Het is de bedoeling, dat we ook thuis oefeningen doen, ieder op 
zijn/haar eigen niveau. Daarvoor kregen we bij de tweede 
bijeenkomst een uitgebreid oefenboekje mee om thuis te 
oefenen. 
Na afloop was er koffie en dat viel goed in de smaak. 
 



 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone. 
U kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger op maandagavond van 18:30 uur 
tot 19:30 uur. Heeft u een vraag over de computer, laptop, 
tablet of smartphone? 
Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over dit onderwerp, loop 
gerust binnen en bespreek het. 
Wij staan voor u klaar!! 
Indien het computerspreekuur de komende tijd niet door kan 
gaan i.v.m. Corona is het ook mogelijk uw probleem of vraag te 
melden via mail naar info@kbo-meijel.nl. Wij komen hier dan 
z.s.m. op terug. 
 

 
 
Annuleren dagtocht naar Ridderkerk en Rotterdam. 
Zoals in het vorige nieuwsblad aangekondigd, hadden we op 24 
november een dagtocht gepland naar Chocolaterie Noppen in 
Ridderkerk en daarna een bezoek aan Futurelan/Maasvlakte 2 
in Rotterdam. 
Helaas hebben we, na de aangescherpte coronamaatregelen 
van 12 november, deze dagtocht moeten annuleren. 
We houden hem in gedachte en zullen er het komend jaar zeker 
op terugkomen. 
In de loop van komende week zal iedereen zijn inschrijfgeld 
terugontvangen. 
 

mailto:info@kbo-meijel.nl


Annuleren bezoek Senioren Expo in Veldhoven. 
In het Nieuwsblad en op de website van de KBO was de 
Senioren Expo Veldhoven al aangekondigd. Op dit moment kan 
de organisatie niet duidelijk aangeven of deze nog wel door kan 
gaan. Dit betekent, dat wij als werkgroep KBO op PAD alsnog 
besloten hebben om hier niet naar toe te gaan. 
Gezien het feit dat onze regio langzaamaan naar code zwart 
kleurt, lijkt het niet verstandig om in groten getale bij elkaar te 
komen. Hopelijk kunnen we in februari weer wel iets meer 
organiseren. 
 

 
 
Informatie over VAC Wonen. 
 
De Voorlichting- en adviescommissie VAC Wonen is een 
onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en 
Woonomgeving. VAC Wonen geeft advies aan gemeentes en/of 
woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en 
bouwondernemingen die bouwplannen hebben  in de 
gemeente Venlo, Peel en Maas en Beesel. Hiertoe beschikt zij 
momenteel over 15 vrijwilligers met verschillende 
maatschappelijke achtergronden. Ook geeft VAC Wonen advies 
in het kader van Langer Thuis Wonen. 
 
Wat doet VAC wonen? 
VAC Wonen zet zich in om de gebruikskwaliteit van de 
woningen en de woonomgeving te verbeteren en woningen en 
wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoners. 
Geadviseerd wordt over zaken als: toegankelijkheid, praktische 



bruikbaarheid, veiligheid, levensloopgeschiktheid en langer 
thuis wonen. 
 
Langer thuis Wonen. 
Door de WMO en invulling hiervan door de gemeentes is het 
voor ouderen in de gemeenten Venlo, Peel en Maas en 
Beesel van belang om meer te weten over de maatregelen die 
genomen moeten worden om langer zelfstandig in hun eigen 
huis te blijven wonen. Op de website 
https://www.venlo.vacpuntwonen.org vindt u onder het 
tabblad “projecten” een toets lijst in het kader van langer 
(thuis) zelfstandig wonen. Ook treft u hier tips voor 
herinrichting van de keuken en de badkamer aan. Ook is het de 
moeite waard om eens een kijkje te nemen in het “Huis van 
Morgen”, Bernhardstraat 4 in Panningen. In deze 
demonstratiewoning kunt u ervaren dat een ingrijpende 
verbouwing niet altijd nodig is om uw huis geschikt te maken 
om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
 
Wilt u hierover meer weten: loop gerust binnen bij het 
Dorpsinfoloket Meijel in de bieb elke maandagmiddag van 
14:00 tot 15:00 uur en elke 1ste dinsdagavond van de maand van 
19:00 tot 20:00 uur. De adviseurs van het loket staan voor u 
klaar. 
 
Goed verlicht op de fiets. 

In de winter is het later licht en wordt het 
vroeger donker. 
U heeft dus een groter deel van de dag uw 
fietsverlichting nodig. Al jaren heeft 40% van de 
fietsers slechte of zelfs helemaal geen 



verlichting. Zonder verlichting bent u voor automobilisten bijna 
onzichtbaar in het donker. 
Verlichting: meer dan een verplichte accessoire! 
Als fietser bent u één van de kwetsbaardere weggebruikers. Het 
is goed om u daar bewust van te zijn en er zo veel mogelijk 
rekening mee te houden. 
Veel fietsers denken dat een automobilist hen wel ziet. Zeker bij 
een ingewikkelde verkeerssituatie, slecht weer of in het donker 
is dat lang niet altijd het geval. 
Bovendien ziet u obstakels op de weg zelf ook veel beter, als u 
uw licht aan heeft. 
Verlichting is dus meer dan een verplichte accessoire op uw 
fiets; het kan een ongeluk voorkomen. 
Handige checklist. 
Wilt u zeker weten, of uw fiets volgens de voorschriften is 
verlicht en dat u goed zichtbaar bent? Deze checklist is dan een 
handig hulpmiddel: 

• Zet uw verlichting aan tussen zonsondergang en zonsopgang, 
maar ook als het schemerig is, of u slecht zicht heeft. 

• Zorg dat uw voorlamp geel of wit licht geeft, dat niet 
verblindt. 

• Uw achterlamp moet rood licht geven. 

• De lampen schijnen recht vooruit en recht achteruit. 

• De lampen knipperen niet en bewegen ook niet te veel. Let 
vooral op dit laatste punt als u ledverlichting aan uw 
bovenlichaam of tas vastmaakt. 

• Zorg dat alle reflectoren aanwezig zijn: een rode reflector op 
de achterkant van uw fiets, gele reflectoren op de trappers en 
een reflecterende strip op de zijkanten van uw banden. 

 
 



OVERIGE MEDEDELINGEN. 
Rabo Club Support 2021. 
De actie van de Rabobank om plaatselijke verenigingen 

financieel te ondersteunen is ook dit jaar weer voor 
onze KBO een doorslaggevend succes geworden. 
Doordat zovelen van jullie, leden van de Rabo-
organisatie, 1 van de 3 mogelijke stemmen hebben 

uitgebracht op onze KBO-afdeling kunnen we dit jaar met een 
bedrag van € 911,12 onze clubkas spekken. Daarmee zijn we na 
RKMSV de 2e Meijelse vereniging die het hoogste bedrag in 
ontvangst mogen nemen. Daarnaast zijn we binnen ons 
Rabobank-rayon de KBO-vereniging die het hoogste bedrag van 
allemaal tegemoet kan zien. Voorwaar een prestatie van 
formaat! Allen die ons gesteund hebben: dank je wel!! 
 
Spek de kas actie van de Jumbo. 
Er is weer een einde gekomen aan deze actie. Het heeft dit jaar 

voor onze vereniging het mooie 
bedrag opgeleverd van € 270,50, met 
een 19de plaats van de 65 
deelnemende verenigingen. We willen 
alle personen die dit bij elkaar hebben 

“gekocht” heel hartelijk bedanken. Ook bedanken we de Jumbo-
Phicoop, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest. 
Helaas is de bekendmaking van de behaalde plaats door de 
corona perikelen niet door kunnen gaan. (Dat gebeurde 
voorheen op de zondag na het sluiten van de actie, op de 
parkeerplaats van de Jumbo.) 
Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. 
 
 



Overleden leden. 
 
Mevr. An Verstappen - Strijbos 
Dhr.    Piërre Berben 
Mevr. Ineke van Maaren-Pronk 
Mevr. Snijders - Timmermans 
Dhr.    Tjeu Sonnemans 
 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten veel sterkte 
toe. 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 28/29 januari 2022. 
 
 

 

KBO Meijel 

wenst iedereen 

fijne feestdagen 

 

En 
 

in alle opzichten 

een gezond 2022!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Dagtocht naar Oost- en Midden-Brabant. 
Op 16 februari 2022 hebben we een dagtocht gepland naar 
Oost- en Midden-Brabant. 
We vertrekken om 08:45 uur naar een kamelenmelkerij in 
Berlicum. Hier worden we omstreeks 10:00 
uur ontvangen met koffie en iets lekkers. 
We krijgen een presentatie over het leven 
van de kameel, zijn karakter en welzijn. 
Daarnaast wordt er verteld over het ontstaan van de 
kamelenmelkerij en de toekomst ervan. We gaan natuurlijk ook 
een kijkje nemen op het bedrijf, bij de kamelen en vervolgens 
mag er kamelenmelk geproefd worden. 
Daarna vertrekken we naar Terheijden voor een lunch in 
restaurant De Gouden Leeuw. 
 
Na de lunch rijden we met een ervaren gids eerst naar 

Oudenbosch, waar we een bezoek brengen aan 
de plaatselijke basiliek. Dit is een kopie op 
schaal van de Sint-Pieter in Rome. De gids 
vertelt u de geschiedenis van deze bijzondere 
kerk. 
Na dit interessante bezoek rijden we onder 

leiding van onze gids verder naar de bourgondische stad Breda. 
Een sprankelende en historische stad met een sfeervol 
stadshart. 
U komt langs het eeuwenoude Spanjaarsgat, langs het 
eeuwenoude Mastbos en het kasteel Bouvigne. Breda wordt 
ook wel “De Parel van het Zuiden” genoemd. 



Afhankelijk van de beschikbare tijd, kunt u Breda nog even op 
eigen gelegenheid bezoeken. Omstreeks 16:30 uur brengen we 
onze gids weer terug naar Terheijden en aansluitend beginnen 
we aan de terugreis naar Meijel. 
Omstreeks 18:30 uur hopen we hier aan te komen voor een 
lekkere brunch bij Grand Café De Goejje. 
 
Vanwege de corona maatregelen zijn er voorlopig maximaal 45 
deelnemers toegestaan en is een mondkapje verplicht 
Hiervoor dient u onderstaand inschrijfformulier (compleet 

ingevuld) mee te brengen bij de inschrijving. 

 

Wanneer:     6 februari 2022. 

Eigen bijdrage: € 57,00 incl. brunch, € 40,00 excl. brunch. 

Inschrijving:      16 december 2021 om 14:00 uur in d’n Binger. 
Vertrek:       08:45 uur vanaf het Alexanderplein. 
Thuiskomst:      ca. 18:30 uur, aansluitend brunch. 
 

 

 
Dagtocht 16 februari 2022 naar Oost- en Midden-Brabant. 
 
Naam  :  ----------------------------------------------------------- 
 
Adres  : ------------------------------------------------------------ 
 
Woonplaats : ------------------------------------------------------------ 
 
Telefoonnr. : ------------------------------------------------------------ 
 
 
 



VAKANTIETRIP 2022 
  
Vijf–daagse reis naar Odoorn in Drenthe.   
16 mei t/m 20 mei. (Maandag t/m Vrijdag) 
 
Ondanks dat we nu nog midden in de corona-crisis zitten zijn we 
toch gestart met de voorbereiding van onze vakantie in 2022. 
We gaan er van uit dat het in mei weer beter gaat. 
Voor deze vakantiereis zijn naast KBO-leden ook niet-KBO-leden 
welkom. 
 
De keuze is voor dit jaar 
gevallen op Odoorn in 
Drenthe. Deze provincie is van 
oudsher bekend om z’n 
landschappelijke schoonheid. 
De rust en de ruimte die men 
hier tegenkomt zijn uniek; uitgestrekte heidevelden, prachtige 
bossen met ontelbare vennetjes. Naast deze natuurlijke pracht 
heeft Drenthe veel cultuurhistorische monumenten, waaronder 
hunebedden en grafheuvels. 
Voeg daarbij de vele bezienswaardigheden, de oprechte 
gastvrijheid en een op en top verzorging, en de keus voor 
Drenthe als vakantiebestemming is snel gemaakt. We logeren  
in Hotel “de Oringer Marke” in het centrum van Odoorn. 
 
Ook voor deze reis hebben we de belangrijkste informatie 
voor u weer op een rijtje gezet. 
 
 
 



PROGRAMMA; 
 
Maandag 16 mei: 

Met een luxe touringcar van de fa. Ghielen 
vertrekken we om 8.30 uur vanaf het 
Alexanderplein. Met een korte onderbreking 
voor een kopje koffie rijden we naar 

Schoonoord. We bezoeken het openluchtmuseum waar u kunt 
kennismaken met de reuzen Ellert en Brammert. Het museum 
laat het wonen en leven van inwoners van Drenthe zien. In de 
gezellige herberg gebruiken we ook de lunch. In de loop van de 
middag rijden we verder naar ons hotel in Odoorn. 
Na het diner is er iedere avond een avondprogramma van het 
hotel. 
 
Dinsdag 17 mei: 
Vandaag bezoeken we de 
Meyer werft in Papenburg 
(Duitsland) waar de 
imposante cruiseschepen 
worden gebouwd. Tijdens 
een rondleiding van 
ongeveer 2 uur, vertelt een Nederlandstalige gids alles over een 
van de grootste scheepswerven van Duitsland. De Meyer Werft 
biedt de groep vanuit bezoekersgalerijen de mogelijkheid om de 
bouw van de cruiseschepen op een afstand te volgen. 
In Papenburg gebruiken we ook de lunch. Na de middag 
bezoeken we vestingstadje Bourtange. Heden en verleden gaan 
perfect samen in deze kleine sfeervolle vestingstad. 
 
 



Woensdag 18 mei:  
Op deze dag staat Assen, de hoofdstad van 
Drenthe op het programma.  
Hier maken we een ruime stop. Het centrum 
wordt gevormd door de Brink, waaraan het oude 

Provinciehuis ligt. Jaarlijks wordt er in Assen de TT-motorraces 
gereden.  
’s Middags gaan we naar het plaatsje Gasselternijveen, naar 
boerin Agnes van Boer zoekt vrouw. Zij vertelt u het prachtige 
verhaal waarom zij boer is geworden en laat ons genieten van 
een boeiende advocaatproeverij. 
 
Donderdag 19 mei: 
Na het ontbijt maken we met de bus een 
mooie zwerftocht door het Baggerveen. 
Het Amsterdamse Veld is het enige 
hoogveengebied dat we nog kennen in 
Drenthe. Het hoogveen wordt onderhouden door een 
schaapskudde van wel 1000 schapen.  
’s Middags gaan we naar het plaatsje Frederiksoord.  
Hier bezoeken we het museum de Proefkolonie, de eerste en 
oudste kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid.  
Men bouwde drie gestichten voor arme gezinnen, wezen en 
landlopers.  
In 1859 nam de rijksoverheid de gestichten over, wezen en 
vondelingen maakten plaats voor mensen die veroordeeld 
werden tot een gevangenisstraf.  
Via een mooie route rijden we terug naar Odoorn.’   
‘s Avonds is er natuurlijk naast het avondprogramma van het 
hotel ook onze Meijelse Avond. 
 



Vrijdag 20 mei:  
Dit is alweer onze laatste dag. Na het ontbijt 
worden de koffers in de bus gezet en verlaten 
wij Odoorn, op weg naar Borger. Hier liggen 
de grootste hunebedden van Nederland. 
Vervolgens rijden we naar Hattem, waar we 

ook de lunch zullen gebruiken. ’s Middags bezoeken we het 
bakkerijmuseum en zijn we getuige van een komische 
 “Krakelingenshow”. De reis wordt afgesloten met een diner in 
het Grand Café Goeije. 
 
De prijs van deze vakantietrip. 
Alle kosten van entree, gidsen en lunches zijn in de prijs 
inbegrepen. 
Bij een minimum deelname van 34 personen bedraagt de prijs 
voor deze trip € 495,00. 
Dit bedrag kan wijzigen bij meer of minder deelnemers. 
Het hotel kent een aantal éénpersoons-kamers. De toeslag 
hiervoor bedraagt € 88,00. 
Na boeking dient zoals gebruikelijk een aanbetaling van € 50,00 
p.p. te worden voldaan.  
Het restant dient betaald te zijn vóór 15 maart. 
 
Zelfstandig reizen. 
U dient 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. 



Annuleringsverzekering en Reisverzekering. 
Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering verplicht 
en een reisverzekering is raadzaam. 
Voor deelnemers, die geen eigen doorlopende annulerings-
verzekering hebben, kunnen we dit via Ghielen regelen. Voor 

de annuleringsverzekering moet u rekenen op  € 23,75 en 

voor de reisverzekering op  € 9. 

 
Aanmelding. 
Natuurlijk willen we graag zo spoedig mogelijk weten of er 
voldoende belangstelling bestaat voor deze trip. 
 
Aanmelden voor deze reis is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 29 
januari 2022. 
U vult onderstaand inschrijfformulier in en stopt dit bij Peter 
Creemers in de brievenbus.  
Deelnemers, die zich aanmelden na de inschrijftermijn, worden 
op volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Inschrijfformulier Vakantie naar Odoorn, 16 t/m 20 mei 2022. 
Gegevens Deelnemer: 
 
Achternaam: …………………….   Geslacht: man/vrouw  
 
Voorletters: ……………………….          Roepnaam: …………… 
 
Geboortedatum: ……………….. 
 
Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?         Ja/Nee 
 
Deelname collectieve Reisverzekering?           Ja/Nee 
 
Eenpersoonskamer                       Ja/Nee 
 
Bereidheid om eventueel tweepersoonskamer te delen Ja/Nee 
 
* Zo ja, dan mogelijk voorkeur met? 
 
Naam: ……………………………….. 
 
Gegevens Partner: 
 
Achternaam:     …………………….  Geslacht: man/vrouw   
 
Voorletters:      .…………………….         Roepnaam: ………………..……  
 
Geboortedatum: …..…………….. 
 
Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?        Ja/Nee 
 



Deelname collectieve Reisverzekering?          Ja/Nee 
Algemene informatie: 
 
Adres:          ……………………………… 
 
Postcode: ……………………………… 
 
Woonplaats: …………………………….. 
 
Telefoon:      …….……………………….. 
 
Mobiel:         ……………………………… 
 
E-mailadres: …………………………….. 
 
Eventuele aandachtspunten: 
     
* Dieet: Ja/Nee. Zo ja, welke ………………………………………              
 
* Speciale plaats in de bus i.v.m. wagenziekte: Ja/Nee 
 
Telefoon thuisblijvers: ………………………… (Je weet maar nooit.) 
    
Datum: ……………………… 
 
 

Nog vragen? Neem dan contact op met Peter, 
Tel. 077 - 466.1719, adres Churchilllaan 20. 


