NIEUWSBRIEF 3 - maart

2022

SENIORENVERENIGING ROGGEL
Secr.: Heufke 16, 6088 CM Roggel
jpetersgeelen@home.nl tel. 0475 – 493438

Onderwerp: PAASWEEKVIERING

Geachte genodigden en leden,
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze Paasweekviering. Deze vindt plaats op
dinsdag 12 april in BMV La Rochelle aan de Pastoor Hanraetsstraat 7a (ingang aan het
schoolplein). Aanvang: 13.30 uur. Opgave is wel vereist vóór 5 april. Dit kan telefonisch bij
een van de bestuursleden of per mail: jpetersgeelen@home.nl De leden die geen vervoer zelf
kunnen regelen kunnen contact opnemen met mevr. J. Peters-Geelen, tel. 49 34 38.
Na de opening door voorzitter hr. M. v.d. Laar wordt er samen gebeden en gezongen. Teksten
zijn beschikbaar. Het Seniorenkoor o.l.v. mevr. Veronica Peerboom zingt de liedjes en u kunt
meezingen. In de pauze wordt een kopje koffie of thee met paastraktatie geserveerd.
Tijdens de viering zal een toelichting worden gegeven op het doel van de collecte:
het Paus Franciscus Huis in India een project van Kapelaan Rajan.
Door het coronavirus was India, het thuisland van onze kapelaan, een van de meest getroffen
landen met een hoog aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren hun
ouders. Deze kinderen hebben zorg en bescherming nodig. De impact van corona op hun
leven is gigantisch. Er is een enorme behoefte aan onderdak, medische zorg en scholing. Door
de angst voor corona is niemand bereid deze kinderen een thuis te bieden. Zij blijven alleen en
onverzorgd achter.
In het Bisdom in India (van onze kapelaan) werd onderdak gevonden in Anbu Illam, een
opvanghuis gerund door Dr. Russel die al 26 jr. ook dove kinderen en kinderen uit zeer arme
wijken helpt en zorg aanreikt. Voor de opvang van deze en ouderloze kinderen is veel geld
nodig. Er is behoefte aan alles! Kortom: geef wat u kunt missen in de collecte!
Kunt u niet naar onze Paasweekviering komen dan kunt u ook een gift overboeken naar:
Bankrek.nr.NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau Roermond onder vermelding van
Pope Francis Home. Nog geldige cadeaubonnen die u wilt doneren kunt u inleveren bij het
Secretariaat Heufke 16, Roggel.
Wij wensen u allen een sfeervolle Paasweekviering toe en vragen u tijdig aanwezig te zijn.
Bestuur Seniorenvereniging Roggel: hr. F. Relouw, Klaproosstr.18 tel. 49 39 16, P. Jegers
tel. 49 26 32, H. Snijders tel. 49 38 33, P. Schreurs tel. 49 27 11, mevr. J. Peters-Geelen, tel.
49 34 38.

VERSTERKING SENIORENKOOR
Veel senioren hebben nog een goede stem en kunnen meezingen. Met het vooruitzicht op de
Paasweekviering roepen we leden op om op incidentele basis deel te nemen aan de repetities
voor de Paasweekviering. De repetities vinden op maandag plaats van 10.45 – 11.45 u in La
Rochelle. Ga eens een kijkje nemen en doe mee!
KIENEN
Op maandag 4 april vindt een kienmiddag plaats in BMV La Rochelle. Tijdstip:
13.30 – 16.30 uur. De prijs van een dubbele kaart is EUR 10,-; de prijs van een enkele kaart is
EUR 6,-. Een geldige kien wordt beloond met een geldprijs. Koffie/thee is gratis en uw geluk
kunt u beproeven in de loterij waarmee ook mooie prijzen in natura te winnen zijn. Kosten
loten zijn afhankelijk van het aantal loten dat u koopt.
Neem eens een vriend of vriendin mee en maak er een gezellige middag van.

KOERSBAL Elke woensdagmorgen komen een aantal leden van 9.30 –
11.30 u koersbal spelen in WTV Kloeasterhoaf. Het is een leuke groep, maar er zijn enkele
leden die door verhuizing naar elders niet meer kunnen deelnemen. Zoekt u een gezellige
spelmorgen met een kopje koffie of thee? Sluit u dan aan bij deze leuke groep. Ga eens een
kijkje nemen zonder verplichting of bel met contactpersoon hr. Bart Geuns tel. 20 44 20.

Belastingservice KBO-PCOB Limburg IB 2021
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)
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
RABO BANKZAKEN
Door de reorganisatie van de RABO is de brainstormgroep 50+ gestopt. In deze groep was
hr. Hensels vertegenwoord. We hebben Mevr. Marion Donders (seniorenadviseur van de
RABO) gevraagd een oplossing te bieden voor vragen over bankzaken die senioren bezig
houden. Ervaart u problemen bij bankzaken dan kunnen de seniorenadviseurs mevr. Marion
Donders, mevr. M. Laveaux of mevr. H. Leenders en u behulpzaam zijn. U kunt bellen met
het algemene tel.nr. van de RABO 088-7226600 en vragen u in verbinding te stellen met een
seniorenadviseur uit de regio Peel Maas en Leudal. U wordt dan teruggebeld en u kunt een
afspraak maken. Voor senioren die niet mobiel zijn kan een huisbezoek worden
aangevraagd!

EXTRA BOOSTERPRIK CORONA
Momenteel ontvangen senioren ouder dan 70 jr. een brief met uitnodiging voor een tweede
boostervaccinatie. U kunt alleen een afspraak maken als u de brief al heeft ontvangen.
De tijd die ligt tussen de eerste en tweede boostervaccinatie dient 3 maanden te zijn.
U heeft bij het maken van een afspraak via tel.nr. 0800-7070 uw burgerservicenummer nodig
van uw paspoort of identiteitskaart. U dient toestemming te geven als iemand u helpt. Komt u
er zelf niet uit vraag dan een buurtgenoot of familielid om samen te bellen.
Komt u er dan nog niet uit: vraag dan uw KBO-contactpersoon in de buurt.
Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie ook weer gratis.
Voor de Particulieren reizigers is het vervoer naar de vaccinatielocatie weer gratis vanaf 65
jaar. U kunt uw vaccinatieritten reserveren (of wijzigen) bij de ritreservering.
U kunt minstens 1 dag tevoren bellen met 0900-0699 of uw verzoek richten aan
ritreservering@omnibuzz.nl om uw ritten te laten noteren(/wijzigen), waar u vervolgens een
ontvangstbevestiging per mail krijgt.
JAARVERGADERING
Op dinsdag 15 maart 2022 vond in BMV La Rochelle de jaarlijkse ledenvergadering plaats.
Veel leden namen van deze gelegenheid gebruik om elkaar weer te ontmoeten en hebben
kunnen horen welke activiteiten er in 2021 werden uitgevoerd. Het jaarverslag werd door
secretaris Judith Peters-Geelen geschreven en gepresenteerd.
Ondanks dat er corona was zijn er nieuwe activiteiten opgestart waarbij de buitensport
als nieuwe activiteit in een grote behoefte voorziet.
Het 60-jarig jubileumfeest dat in 2021niet kon doorgaan wordt in 2022 alsnog gevierd.
Ook werd de herverkiezing van voorzitter de heer Tjeu v.d. Laar en mevr. Gerda HendriksSmeets door de aanwezigen goedgekeurd.

Uit de kring van contactpersonen in Roggel heeft mevr. Nellie Geuyen-Berden haar
taken als contactpersoon beëindigd. Zij ontving een VVV-bon voor haar bewezen diensten.
De nieuwe contactpersoon voor haar rayon is mevr. Elly Baetsen-Peeters die heel spontaan
aanbood haar taken over te nemen.
Penningmeester Frans Relouw gaf een uitgebreide toelichting op zijn financieel verslag
dat evenals de financiële administratie tot in de puntjes werd verzorgd.
Dit verslag werd goedgekeurd door de kascontrolecommissie en hr. Jac Peulen vroeg
decharge voor het bestuur hetgeen door de leden werd verleend.
Tot nieuw lid van de kascontrolecommissie werd benoemd de heer Hub van Heur.
Tot slot kon iedereen onder het genot van koffie en vlaai genieten van de muzikale kunsten
van de heer Paul Sellers die een nieuw “seniorenkoor” en bewegende leden opleverde.

Met de Seniorenvereniging Roggel naar Adventure golf en
Hyperbowlen op de Leistert

Hebt U ook zin om wat leuks te gaan doen. De Seniorenvereniging gaat een uitje organiseren
naar de Leistert. Een toppark waar we, als Roggelnaren, trots op mogen zijn.
Vorig jaar is op de Leistert een nieuwe Adventure golfbaan aangelegd en de bowlingbaan is
omgebouwd tot Hyperbowlingbaan. Op deze prachtige banen moet U een keer gespeeld
hebben.
De groep wordt in tweeën gedeeld. Een groep begint met golven en de andere met bowlen.
In de pauze kan koffie met vlaai genuttigd worden. Na de pauze wordt gewisseld.
De kosten voor het golven alsook het bowlen zijn € 4,Bij slecht weer wordt alleen gebowld. Bij goed weer kunnen we op het terras pauzeren en
anders in de Plaza.

Datum 10 mei tijd van 14 tot 17.00 uur. Met het vervoer kunnen wij U eventueel helpen.
Er is gekozen voor een datum in een rustige periode.
Zowel het bowlen als het golven zijn gezinsactiviteiten dus goed speelbaar voor jong en oud.
Ook degene die niet actief mee kunnen spelen zijn van harte welkom (om te kijken en voor de
gezelligheid)!
Inlichtingen en opgave voor 1 mei bij Paul Schreurs, Coppelweide 28 tel. 06-37736557 of
pcschreurs@gmail.com.
NaoberzorgPunt Roggel organiseert in WTV Kloeasterhoaf, hoek Kloosterstr./Kruissingel
elke zondag “Kom op de Soep en in beweging.” Tijdstip: van 11 uur tot 14 uur.
Gezellig eerst koffie daarna beweging op de stoel
onder begeleiding van een professionele instructeur.
Vervolgens soep en nog `n uurtje gezellig bij elkaar zitten.
Voor de soep en koffie zijn de kosten samen € 3.50.
Als U zelf niet kunt komen, wordt voor € 2,- het vervoer verzorgt.
Wel even aanmelden 06-20746463.

