
 
 

         JAARGANG 13                          December 2022/Januari 2023 

 

 

 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
14 dec. Kerstviering. 
22 dec. Inschrijving Seniorenexpo. 
 
08 jan. Nieuwjaarstreffen. 
18 jan. Kienen. 
19 jan. Bezoek Seniorenexpo Veldhoven. 
 
08 mrt Algemene Ledenvergadering. 
22 mrt Themamiddag huishoudelijke hulp. 
 
Wekelijkse activiteiten: 
Elke vrijdagmiddag kaarten, aanvang 13:30 uur in D’n Binger. 
 
 

 
 

• De contributie voor 2023 bedraagt € 24,00 per lid. Deze wordt 
begin januari 2023 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 2023 wordt tegelijk met dit 
Nieuwsblad bezorgd. 

 

• Rubriek Medelohuukske: op de website van KBO Meijel (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. 

 

• Beëindiging lidmaatschap Unie KBO. 
In het Nieuwsblad van oktober informeerden wij u over het op 
14 juni 2022 in de Algemene Ledenvergadering van KBO 
Limburg genomen besluit om het lidmaatschap van de Unie 
KBO pro forma op te zeggen.  
Wij gaven in dit artikel ook aan u verder te informeren, als er 
een definitief besluit tot opzegging van het lidmaatschap zou 
zijn genomen.  
In de Algemene Ledenvergadering van 9 november jl. is met 
89% van de stemmen besloten daadwerkelijk per 1 januari 
2023 uit de Unie KBO te treden en als zelfstandige provinciale 
KBO verder te gaan.  
In de brief, die als losse bijlage bij dit Nieuwsblad wordt 
gevoegd, wordt uitgelegd hoe en waarom we tot dit besluit 
zijn gekomen en welke consequenties dat voor u heeft. Daarin 
worden ook een aantal onvolkomenheden, genoemd in het 
artikel van het KBO-PCOB bestuur van afgelopen november 
(pag.36 en 37) in het KBO-PCOB magazine, rechtgezet! 



• Rabo Club Support actie 2022. 
De actie van de Rabobank om plaatselijke 
verenigingen financieel te ondersteunen, 
heeft ook dit jaar weer voor onze KBO een 

mooi bedrag opgeleverd.  
Doordat u, leden van de Rabo-organisatie, 1 van de 3 
mogelijke stemmen hebt uitgebracht op onze KBO-afdeling 
kunnen we dit jaar met een bedrag van € 654,74 onze clubkas 
spekken. 
Dank aan allen, die dit mogelijk hebben gemaakt! 
 

• Actie “Spek de kas” van de Jumbo. 
Ook dit jaar is er door de leden weer 
geweldig “gesponsord” door de vouchers in 
het daarvoor bestemde kluisje te deponeren. 
Het mooie bedrag van € 326,10 is toegekend 

aan onze kas van de KBO. En tevens een mooie 13de plaats van 
de 64 deelnemende verenigingen. 
Wij willen daarom iedereen heel erg bedanken die hieraan 
hebben deelgenomen.  
Chapeau en BEDANKT hiervoor. 
Hiermee kunnen we weer wat extra’s doen voor onze leden. 

 

 
 
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 of heeft u hulp nodig, loop 
gerust binnen en bespreek het. Wij staan voor u klaar!! 
 



 
 
Dorpsinfoloket Meijel stopt met ingang van 
1 januari 2023 met de inloopspreekuren in d’n Binger. 

Met ingang van 1 januari 2023 stopt het 
Dorpsinfoloket Meijel met de gratis open 
inloopspreekuren op maandagmiddag en op de 
1ste dinsdagavond van de maand in d’n Binger.  

De laatste tijd werden de inloopspreekuren minder bezocht en is 
het aantal bezoekers sterk teruggelopen. Dat is dan ook de 
reden, dat we hebben besloten te stoppen met deze 
inloopspreekuren. 
De adviseurs KBO Meijel blijven voor u bereikbaar en willen u 
graag een helpende hand blijven bieden door mogelijkheden aan 
te dragen, de weg te wijzen, te ondersteunen, te bemiddelen en 
te adviseren. Op verzoek komen zij ook bij u thuis en gaan met u 
in gesprek om uw hulpvraag te analyseren en uw positie zo goed 
mogelijk in kaart te brengen. Als het nodig is, schakelen de 
adviseurs de instanties in, die u van dienst kunnen zijn. De hulp 
van de adviseurs KBO is laagdrempelig en is gratis.  
U kunt vanaf 1 januari 2023 telefonisch of per mail contact met 
de adviseurs KBO Meijel opnemen: 
telefonisch: 06 – 26.54.43.41 (alg. Nummer).  
per e-mail: Dorpsinfoloket@kbo-meijel.nl 
 
Eenmalige energietoeslag 2022. 
Tot 31 december 2022 kunt u, bij voorkeur digitaal via de 
aanvraagbutton op de website van de gemeente Peel en Maas, 
1x een éénmalige energietoeslag aanvragen bij de gemeente 
Peel en Maas. Als digitaal aanvragen écht niet mogelijk is, dan 



kan men gebruik maken van een papierenaanvraagformulier. 
Neem hiervoor contact op met de gemeente Peel en Maas.  
De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per 
huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw 
energiekosten.  
 
Voorwaarden energietoeslag. 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en 
Maas als u op 1 maart 2022: 

• 21 jaar of ouder bent; 

• In de gemeente Peel en Maas woont (alleen op een briefadres 
ingeschreven staan is niet voldoende);  

• Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige 
verblijfsvergunning heeft; 

• U een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen, dat niet hoger is 
dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie 
onderstaand overzichtje); 

• Energiekosten moet betalen; 

• Géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; 

• Een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling 
woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd 
of begeleid wonen) heeft u geen recht. 

 
Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld, 120% van 
de bijstandsnorm  

 
 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot  
AOW leeftijd 

Vanaf AOW  
leeftijd 

Alleenstaand of  
alleenstaande ouder 

€ 1.259,22 € 1.400,77 

Samenwonend/getrouwd € 1.798,89 € 1.897,55 



Voldoet u aan de voorwaarden, vraag dan de energietoeslag aan. 
U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig. Door de 
gemeente Peel en Maas wordt deze inkomensgrens strikt 
gehanteerd. Dit betekent dat u, als u naast uw AOW-uitkering 
een netto pensioen heeft van € 150,00 (alleenstaand) of 
€ 170,00 (samenwonend/getrouwd), u in principe geen toeslag 
krijgt. 
Echter: als u boven de hierboven aangegeven inkomensnorm 
komt, maar kunt bewijzen dat u heel hoge energielasten heeft, 
dan is er soms maatwerk mogelijk. Hiervoor dient een melding 
bij de afdeling “Werk en Inkomen” via de website van de 
gemeente te worden gedaan. 
 
Als u twijfelt, of u aan de voorwaarden voldoet, of heeft u hulp 
nodig bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, neem 
dan contact op met de coördinator HUBA-medewerkers, de heer 
Jan Manders, tel. 06 - 80.08.47.47 of per mail 
penningmeester@kbo-meijel.nl. 
 
Trap er niet in! 

In Meijel zijn personen actief, die op slinkse wijze 
proberen om anderen geld af te pakken. De 
doelgroep die zij benaderen, zijn vooral ouderen 
en/of mensen met een beperking. Via een smoes 

zorgen zij, dat ze binnen komen en toegang krijgen tot de 
bankgegevens/computer, waarna e.e.a. razendsnel plaatsvindt. 
Van tevoren heeft men zich telefonisch gemeld als zogenaamde 
bankmedewerker, die een fraude- of hackpoging bij u heeft 
geconstateerd. Om dit te herstellen, zal een andere 
bankmedewerker de bankpas komen ophalen (met pincode) en 



vervangen door een nieuwe. Het eerste gebeurt wel, het tweede 
natuurlijk niet! 
Eenmaal in het bezit van de pas met bijbehorende gegevens 
wordt de dichtstbijzijnde Geldmaat opgezocht en de 
bankrekening van de gedupeerde geplunderd. Hoewel hiervoor 
veelvuldig gewaarschuwd wordt, zijn er toch steeds weer 
gedupeerden te betreuren.  
 
Onthoud goed: 
Een bank zal nooit telefonisch vragen om uw bankpas en/of uw 
pincode en zal ook nooit een bankmedewerker vragen, die op te 
komen halen. Dit gebeurt altijd per brief, waarbij pas en code 
apart worden verstuurd. Houd daarom het volgende in de gaten: 
 
Wel doen 
1. Houd uw beveiliging codes (pin e.d.) geheim. 
2.  Zorg voor een goede beveiliging van uw smartphone, tablet 

en laptop. 
3.  Controleer regelmatig uw bankrekening. 
4.  Meld incidenten bij uw bank. 
 
Niet doen 
1.  Stuur uw bankpas nooit aan iemand op, of geef hem nooit 

aan een ander mee. 
2.  Geef uw pincode nooit aan iemand anders. 
3.  Vul uw pincode niet online in, behalve als u wilt inloggen. 
4.  Laat uw betaalpas nooit door iemand anders gebruiken. 
5.  Scan nooit een kleurcode, die u van iemand anders ontvangt. 
Een gewaarschuwd mens telt voor 2!! 

 
 



Brandpreventie. 
“Vluchten kan niet meer….” 
 

Zorg ervoor, dat dit voor u niet van toepassing 
hoeft te zijn. 

 

• Heeft u zich weleens afgevraagd, hoe u bij een brand of 
rookontwikkeling de ruimte of woning, waarin u zich bevindt, 
veilig kunt verlaten?  

• Weet u hoe u een vluchtroute, ook in het donker of bij 
rookontwikkeling, veilig kunt bereiken? 

• Kunt u deuren snel en onbelemmerd openen? 

• Weet u de sleutels blindelings te vinden?  

• Heeft u een zaklamp voorhanden?  

• Staan voor of achter de deur(en) geen obstakels, die een 
ontvluchting kunnen verhinderen?  

• Bent u in staat snel het alarmnummer 112 te bellen?  

• Weet u hiervoor de procedure?  
 
Toch wel belangrijke onderwerpen om daarop voorbereid te zijn. 
Een brand, rookontwikkeling of anderszins is snel ontstaan. 
Adequaat reageren kan u leven redden.  
Goed voorbereid zijn is daarin zeer belangrijk.  
Met de feestdagen voor de deur is extra attentie op zijn plaats. 
Let erop dat versiersels geen extra gevaarlijke objecten worden.  
 
Heeft u nog behoefte aan extra informatie, dan kunt u zich 
wenden tot Wim Strijbos, telefoon 06 - 27.07.07.52.    
Wim heeft 40 jaar ervaring als brandpreventieverantwoordelijke. 
 
 
 
 



 
 

Kaarten. 
Elke vrijdagmiddag wordt er gerikt en gejokerd in de 
foyer van d’n Binger.  
Kom dus meedoen op deze gezellige middag. 
 

 
Waar:    Gemeenschapshuis D’n Binger. 
Tijd:       Elke vrijdagmiddag aanvang 13:30 uur.  
               Einde ongeveer16:30 uur. 
Kosten: € 1,50. 
 
Kienen. 
In de maand december is er geen kienen. Vanaf januari 2023 is 

er weer elke 3de woensdag van de maand kienen.  
De eerstkomende datum is dus woensdagmiddag 18 
januari 2023. 
 

Waar:     in d’n Binger 
Tijd:        Inloop vanaf 13:45 uur. Start om 14:00. Einde ongeveer 

16:30 uur. 
Kosten: € 5,00 voor een kienkaart. Kosten consumpties zijn voor 

eigen rekening. 
 
 
 
 
 



 
 
Bezoek Senioren Expo in Veldhoven 19 januari 2023. 

Na enkele jaren, dat (door 
corona) de Senioren Expo geen 
doorgang heeft kunnen vinden, 

staat hij in januari 2023 weer op de kalender.  
Dit is de grootste beurs voor 50-plussers en wordt gehouden in 
Koningshof te Veldhoven. 
De omvangrijke doelgroep van 50-plussers van nu is een geheel 
andere dan die van vroeger. Men zit niet “achter de geraniums”, 
maar is actief. 50-plussers willen hun vrije tijd op een prettige 
manier invullen. 
Senioren Expo, echt een dagje uit!  
De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor de 50-
plusser met ruim 150 stands.  
U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid 
en beweging, hobby en creativiteit. De Senioren Expo is alles 
voor de 50-plusser onder één dak. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance genieten 
van optredens van diverse bands, orkesten, koren en artiesten. 
Naast de uitgebreide informatie, die wordt verstrekt, worden er 
ook demonstraties gegeven. Genoeg om er een heerlijke middag 
te vertoeven. 
Op donderdag 19 januari 2023 willen wij als KBO-Meijel een 
busreis organiseren, waarbij we tegen een gereduceerd tarief de 
beurs kunnen bezoeken. We vertrekken om 12:00 uur vanaf het 
Alexanderplein en zijn omstreeks 18:00 uur weer terug. 
  



De deelnemers betalen een eigen bijdrage van 
€ 7,00 voor de busreis, inclusief de entree (de reguliere 
entreeprijs bedraagt € 10,00). 
Wanneer: donderdag 19 januari 2023. 
Vertrek:         12:00 uur vanaf het Alexanderplein. 
Kosten:         € 7,00 per persoon. 
Inschrijving:  donderdag 22 december,14:00 uur in d`n Binger. 
 
 
Vooraankondiging bezoek aan het Europees parlement in 
Brussel. 
De werkgroep KBO op Pad is momenteel in overleg met het 
bureau van Jeroen Lenaers met de doelstelling om medio 
februari/maart 2023 een bezoek te brengen aan het Europees 
Parlement in Brussel. 
Na een carrière als beleidsmedewerker van de destijds 
Europarlementariër Ria Oomen is de Limburgs e politicus, Jeroen 
Lenaers, vanaf 2014 lid van het Europees Parlement.  

In 2021 was na onderzoek, Jeroen de meest 
invloedrijke Europarlementariër uit Nederland. In 
de eerste contacten is positief gereageerd op ons 
verzoek. 
 Zodra zijn agenda dit toelaat, wordt een precieze 
dag gepland. Bent u geïnteresseerd?  

Houd dan alvast rekening met een bezoek medio februari/maart.  
Nadere informatie volgt in een van de volgende nieuwsbladen. 
Eventueel kunt u ook : 
informatie inwinnen bij: Wim Strijbos, telefoon 06–27.07.07.52. 
Wanneer medio februari/maart 2023. 
 
 



OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
Overleden leden.  
Dhr. Toon Brummans 
Dhr. Will Verhaag 
Dhr. Geer van Rijt 
 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine “Ons Limburg”. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 27/28 januari 2023. 
 
                          KBO Meijel 
                       wenst iedereen 
                      fijne feestdagen 

 
en 
 

in alle opzichten 
     een gezond 2023 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 


