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Tel. 0475 – 49 34 38. 
P/a. Heufke 16. 6088 CM Roggel                                        NIEUWSBRIEF 2    -    febr.  2022 

 
AOW EN KOOPKRACHT SENIOREN 

Op 22 febr. stemt de Eerste Kamer over de moties die tot doel hebben de ontkoppeling 

van AOW en Koopkracht van senioren niet te laten doorgaan. 

 

ACTIVITEITEN CARNAVALSDAGEN 
Op maandag 28 febr. kan de gym gewoon doorgaan. De koorrepetitie vervalt op diezelfde 
i.v.m. afwezigheid van mevr. Peerboom. Op 1 maart is er ook geen koorrepetitie. 
 

KIENEN en KAARTEN 

De kien middag op 7  maart kan doorgaan! Tijdstip 13.30 – 16.30 u in La Rochelle. 

Een mooi prijzenpakket is weer aanwezig voor het kienen en ook in de loterij. 

Neem eens een vriend of vriendin mee en geniet samen. De koffie/thee is gratis! 

De eerstvolgende kaartmiddag staat gepland op 22 maart om 13.30 u. in WTV Kloeasterhoaf.  

 

KLAVERJASSEN 

Een kleine groep dames en heren is op 1 februari begonnen met Rotterdams klaverjassen. 

Locatie: Sint Jozefshuis, Past. Schippersstraat  in Roggel, elke maandagavond vanaf 19:00 u. 

Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan. Kan ook als je het spel wilt leren. Tel. 06 -

51537657 Wout of 06 17414603 Tineke. 

ONTWIKKELINGEN IN ROGGEL 

Door onze voorzitter is intensief overleg gepleegd met Open Club Roggel (waarin 14 

verenigingen zijn vertegenwoordigd) Gemeente Leudal, Vereniging Kleine Kernen Limburg 

en gebruikers van La Rochelle. Gezamenlijk zijn er werkgroepen gevormd die ervoor gaan 

zorgen dat La Rochelle een nieuw bestuur gaat vormen en meer kan worden benut. Ook met 

onze ouderenadviseurs, Jozefhuis, Synthese, Maatschappelijk Werk, Proteion etc. is overleg 

geweest met als doel een betere afstemming en samenwerking voor Roggelse senioren.  

Op 15 febr. werd een bijeenkomst georganiseerd waarin contactpersonen en vrijwilligers 

van onze afdeling samen van gedachten hebben gewisseld over wat er goed gaat, welke 

verbeteringen en nieuwe activiteiten er kunnen worden gerealiseerd. Heeft u ideeen over 

zaken die u mist in Roggel of activiteiten die we kunnen organiseren? Laat het ons weten! 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen. 

 

OUDERENADVISEURS 

Verminderde koopkracht omdat alles duurder wordt? Er blijft bij de overheid veel geld op de 

plank liggen dat bestemd is voor senioren. Waar kan ik terecht voor extra zorg? 

Bj wie moet ik dat aanvragen? Hulp bij het invullen van formulieren? Ook voor niet-leden! 
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Allemaal zaken waarmee een ouderenadviseur u behulpzaam kan zijn. Deze mensen weten 

hoe de regelingen en instanties werken en zijn u graag na telefonische afspraak behulpzaam. 

Maak hier gratis gebruik van. U kunt bellen naar de heer Jac Peulen Tel. 0475-85 20 67 of  

06-20617176 of Mieke Claessen-Geelen Tel. 0475 – 49 28 78.  

 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

Wij nodigen u graag uit deel te nemen aan onze jaarvergadering op dinsdag 15 maart 2022 

om 13.30 uur in BMV La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7A in Roggel. 

Aanmelding voor deze jaarvergadering is wel vereist. 

U kunt zich aanmelden vóór 7 MAART door het onderstaand strookje in te vullen en in te 

leveren op Heufke 16. Bent u niet in staat om dit zelf te doen vraag dan een familielid of uw 

contactpersoon in de buurt. Diegenen die opgave per mail wensen kunnen hun opgave ook 

mailen aan jpetersgeelen@home.nl onder vermelding van de gegevens die gevraagd worden. 

 

AGENDA 

1. Opening door voorzitter de heer M. v.d. Laar   

2. Notulen jaarvergadering 2021 (liggen op tafels ter inzage) 

3. Jaarverslag 2021 door mevr. J. Peters-Geelen, secretaris 

4. Financieel overzicht 2021 door hr. Fr. Relouw, penningmeester 

5. Verslag van de kascontrolecommissie mevr. H. v. Roy en hr. Jac Peulen. 

    Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 

6. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn de heer M. v.d. Laar en mevr. G. Hendriks-Smeets. Beiden stellen zich 

herkiesbaar.  

    (Leden kunnen kandidaten voordragen tot uiterlijk 7 maart 2022 bij het secretariaat 

    Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren voor 7 maart 2022 en dient door 

    tenminste 10 stemgerechtigde leden te zijn ondertekend.) 

7. Pauze met (gratis) koffie en vlaai geserveerd door de vrijwilligers.   

8. Zang en entertainment wordt verzorgd door de heer Paul Sellers. 

Sluiting uiterlijk 17.00 uur. Wij wensen u een prettige middag toe. 

 

Namens Seniorenvereniging Roggel, 

J. Peters-Geelen, secr.   

 
                                  

 

Opgave voor jaarvergadering: 

 

Naam:                                                                                           aantal personen: 

 

Adres: 

 

Tel.nr.  

 

Kan zelf geen vervoer regelen: ja/nee*  

 

Vervoer nodig met rollator ja/nee*    

 *svp doorhalen wat niet van toepassing is.     

mailto:jpetersgeelen@home.nl


 

 
3 

Belastingservice KBO-PCOB Limburg IB 2021 

KBO en PCOB Limburg bieden op verzoek aan leden hulp bij de belastingaangifte, aanvraag 

huurtoeslag en aanvraag zorgtoeslag.  

Heeft u nog nooit een aangifte voor de Inkomstenbelasting hoeven te doen, dan is het 

misschien wel heel interessant om eens na te gaan of de ingehouden loonheffing niet te hoog 

is geweest en u recht hebt op een teruggave. Dit geldt zeker voor mensen met alleen een 

AOW-uitkering met daarnaast een klein pensioen. 

Als u op dit moment geen huur- of zorgtoeslag  ontvangt kunt u vrijblijvend een toets laten 

doen of u hiervoor wel in aanmerking komt.                                                                                     

U kunt  hiervoor terecht bij ons lid  Jos Hebben. 

Jos is  door KBO-PCOB Limburg officieel aangewezen als belastinginvuller.                              

Zijn woonadres is: Kerkstraat 20h, 6088 EG Roggel. 

Voor het maken van een afspraak  kunt U Jos bereiken via het volgende telefoonnummer: 

06-20329057 

Wacht niet te lang want de aangifte voor de Inkomstenbelasting moet uiterlijk 1 mei 

2022 zijn ingediend, tenzij uitstel wordt aangevraagd(max. tot 1 september 2022) 

 

 

 

 

 


