
 

           JAARGANG 13                            februari 2022 

 
 

 
 
 

Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
10 febr. Inschrijving bezoek natuurbegraafplaats. 
22 mrt. Themamiddag waakzaam en dienstbaar. 
24 mrt. Bezoek natuurbegraafplaats Vlierden. 
  6 apr. Thema-avond pensioenen. 
27 apr. Lentewandeling. 
  4 mei Forelvissen. 
11 mei Bezoek Senioren Expo in Veldhoven. 
16 t/m 20 mei vakantiereis naar Odoorn. 
  1 juni Natuurtocht. 
  9 juni Bezoek Risk-Factory in Venlo. 
22 juni Zomerwandeling. 
13 juli Activiteit met fietsers woensdagmiddag. 
30 juli Schieten met BBQ. 
31 aug. Bezoek Floriade in Almere. 
14 sept. Huifkartocht met BBQ. 
21 sept. Vissen op de visvijver. 
  5 okt. Herfstwandeling. 
23 nov. Dagtocht. 
 
 
 
 



 
 
 

Rectificatie van het informatieboekje van 2022. 
Vanaf 1 januari 2022 is de heer Jan Manders de coördinator van 
de HUBA-medewerkers. Mocht u gebruik willen maken van de 
expertise van de belastinginvullers van KBO Meijel, dan kunt u 
zich hiervoor aanmelden bij de coördinator.  
De heer Manders is zelf ook 1 van de vijf HUBA-medewerkers 
van KBO Meijel. 
Lees verder onder het kopje Info en Advies waar u meer 
informatie aantreft over de belastingservice. 
 
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 
 
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 Heemkunde-vereniging Medelo 
verzorgd. Wij bevelen deze rubriek van 
harte aan bij onze leden. 

 
 
 
 



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. 
 

 
 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangiftes (HUBA). 
Ook dit jaar kunt u, indien gewenst, gebruik maken van de hulp 
bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2021. De 
HUBA-medewerkers van onze KBO staan weer voor u klaar om u 
te ondersteunen. Hierbij gelden wel de volgende spelregels: 

• Als u hulp nodig heeft dient u contact op te nemen met de 
HUBA-coördinator. Hij zal uw vraag verder doorsturen naar 1 
van de HUBA-medewerkers. Op dit moment zijn er binnen 
onze afdeling 5 HUBA medewerkers actief. 

• De hulp bij het invullen geschiedt onder de vlag van de KBO. 
De HUBA-medewerkers houden zich strikt aan de afspraken 
die gelden voor de KBO-belastinghulpen. Indien gewenst kunt 
u die voorwaarden van tevoren opvragen en inzien. 



• De door de HUBA-medewerkers geboden hulp is kosteloos.  
Er wordt dus geen vergoeding gevraagd voor de verleende 
ondersteuning. Wel mag u een vrijwillige bijdrage geven, 
maar die mag nooit hoger zijn dan € 13,00. Deze bijdrage 
wordt door de medewerker in de kas van de KBO-afdeling 
Meijel gestort. 

• Te allen tijde geldt dat uzelf verantwoordelijk bent en blijft 

voor de aangifte inkomstenbelasting.  

De HUBA-medewerkers van de KBO-afdeling Meijel staan voor u 
klaar, maak er gebruik van! 
HUBA-coördinator:  
Jan Manders, tel.nr. 06-800.847.47. 
Of mail naar penningmeester@kbo-meijel.nl. 
 
Themamiddag waakzaam en dienstbaar.  

Deze informatieve middag staat gepland op 
dinsdag 22 maart om 14:00 uur in d’n Binger.  
Onze wijkagent en de Rabobank Peel, Maas 

en Leudal gaan deze verzorgen. Helaas is door corona 
deze themamiddag al enkele malen verplaatst, maar laten 
we hopen dat het deze keer wel lukt. Noteer de datum 
alvast in uw agenda. In het Nieuwsblad van februari volgt 
meer inhoudelijke informatie hierover.  
Wanneer:  dinsdag 22 maart 
Waar:   d’n Binger 
Aanvang: 14:00 uur. 

 
Dorpsinfoloket Meijel (onder voorbehoud). 
Mits een verdere versoepeling van de corona-maatregelen het 
toelaat, is het voornemen om het open inloopspreekuur van het 
Dorpsinfoloket Meijel weer te starten op maandag 7 februari  



van 14:00 tot 15:00 uur. U kunt dan weer binnenlopen op ons 
wekelijks gratis inloopspreekuur. In de tussentijd kunt u 
telefonisch of via mail contact met de adviseurs opnemen en 
uw probleem of vraag voorleggen.  
Telefonisch kunt u contact opnemen met mevrouw Lies 
Hanssen-van Enckevort, tel. 06-573.331.15.  
Het mailadres is: ouderenadviseurs@kbo-meijel.nl 
Een bezoek aan huis is eventueel ook mogelijk. 
De adviseurs van het loket staan klaar voor u! 
Wanneer:  vanaf 7 februari elke maandagmiddag van 14:00          

tot 15:00 uur en elke 1ste dinsdagavond van de 
maand van 19:00 tot 20:00 uur 

Waar:   d’n Binger/achter in de bieb. 
 

 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone 
(onder voorbehoud). 
Mits een verdere versoepeling van de corona-maatregelen het 
toelaat, is het voornemen dat wij weer starten op 
maandagavond 7 februari.  
U kunt dan weer binnenlopen op ons wekelijks 
gratis inloopspreekuur. In de tussentijd kunt u ook via mail 

contact met ons opnemen en uw probleem of vraag 
voorleggen. Wij komen dan hier zo spoedig mogelijk op 

terug. Het mailadres is: info@kbo-meijel.nl. 
Een bezoek aan huis is eventueel ook mogelijk. 
Wanneer:  vanaf 7 februari elke maandagavond van  
                    18:30 tot 19.30 uur.                          
Waar:         d’n Binger/achter in de bieb. 



 
 
Dagtocht naar Oost- en Midden-Brabant. 
Op 16 februari 2022 zouden wij een dagtocht maken naar Oost- 
en Midden-Brabant. 
Echter door de hoge besmettingsgraad van het coronavirus 
hebben wij besloten om deze dagtocht af te gelasten. De 
deelnemers die zich hadden aangemeld, hebben het 
inschrijfgeld terugontvangen. Hopelijk een volgende keer beter. 
 
Bezoek natuurbegraafplaats Vlierden. 
Werkgroep KBO op Pad is voornemens om op 
donderdagmiddag 24 maart een bezoek te brengen aan de 

natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth in 
Vlierden. Velen van ons hebben vaak genoeg 
gehoord van een natuurbegraafplaats, maar nog 
nooit achter de schermen gekeken. Daarom is dit 
een mooie gelegenheid om meer informatie te 

verkrijgen wat de mogelijkheden en regels zijn voor een graf op 
een natuurbegraafplaats. We zullen die middag na de ontvangst 
een toelichting krijgen, waarna een rondleiding over het 
landgoed zal volgen. De paden zijn verhard en met rolstoel 
begaanbaar. Is je interesse gewekt om hier aan deel te nemen? 
Noteer dan dit bezoek alvast in je agenda. Uiteraard gaat dit 
bezoek alleen door als de dan geldende coronaregels het ook 
toelaten. 
Wanneer:   donderdag 24 maart. 
Vertrek:   13:30 uur vanaf het Alexanderplein 
Inschrijving: donderdag 10 februari om 14.00 uur in d’n 

Binger 



Eigen bijdrage:     Er is geen eigen bijdrage. We reizen met                                          
eigen vervoer Eenieder betaalt € 2,00 aan de 
chauffeur. 

 
Overleden leden. 
Dhr.    Nico Kuypers 
Dhr.    Wim Douven 
Dhr.    Harry van Loon 
Mevr. Mien Mennen-van Bree 
Mevr. Tilly Ewalts-Janssen 
Mevr. May Stultiëns-Verheijen 
 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten veel sterkte 
toe. 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 25/26 februari 2022. 
 
 
 

 

 



 
 

 

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. 
We gaan dit jaar naar 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. 

 
Voor het programma: zie het nieuwsblad van december of kijk 

op de website. 



Intussen hebben we al een aantal inschrijvingen ontvangen.  
De helft van de gereserveerde kamers is nu bezet. Er zijn dus 
nog plaatsen vrij.  
 
Aanmelden voor deze reis is vanwege corona verlengd tot 
uiterlijk 24 februari 2022. 
U vult bijgaand inschrijfformulier in en stopt dit bij Peter 
Creemers in de brievenbus, Churchilllaan 20. 
Nog vragen? Neem dan contact op met Peter Creemers, tel. 

077-466.17.19. 
 
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. 
Het bankrekeningnummer is:  
NL57 RABO 0133 4229 17, t.n.v. Ouderenver. KBO afd. Meijel. 
 
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 iemand 
anders 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 annuleringsverzekering hebben, kunnen we 
dit via Ghielen regelen. Voor de annuleringsverzekering moet u 

rekenen op  € 23,75 en voor de reisverzekering op   € 9,25. 
 
Aanmelding. 
Natuurlijk willen we graag zo spoedig mogelijk weten of er 
voldoende belangstelling bestaat voor deze trip. 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: ……………………… 
 

Vragen?  
Neem dan contact op met Peter Creemers  
Telefoon 077-466.1719 
 
Bankrekening nr. 
NL57 RABO 0133 4229 17. T.n.v. Ouderenvereniging afd. Meijel 


