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Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan een uitstapje naar de Risk Factory te Venlo op woensdag 1 juni 

2022. Wat is De Risk Factory in Venlo?  De Risk Factory is het centrum van de Veiligheidsregio Limburg 

Noord vanwaar onze hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie worden aangestuurd. 

                                     
Het is niet toegestaan om met eigen vervoer naar deze plek te gaan vanwege de beveiliging. 

 

Omdat er in andere afdelingen grote belangstelling is voor deze uitstap en het vervoer gecoördineerd 

wordt vragen we u meteen opgave te doen. Wacht dus niet tot de sluitingstijd van opgave! 

Als de bus vol is kunnen er geen leden meer mee! 

 

Er is een bus voor ons geregeld die om uiterlijk 12.15 uur start aan de parkeerplaats bij het WOK-

restaurant aan de Molenweg. Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent zodat we om 13.00 u in Venlo kunnen 

zijn. Dient uw rollator te worden meegenomen, geef dit ook s.v.p. aan bij aanmelding. 

 

We worden ontvangen met een kopje koffie/thee met koekje.  

Daarna worden we in groepen verdeeld en start de rondleiding. 

 

Mensen uit het werkveld van ambulance, brandweer en politie gaan met u in de grote hal om uitleg te geven.  

Zo kunt u daadwerkelijk ervaren hoe het alarmnummer 112 werkt met een kijkje achter de schermen en ook 

worden er tal van huiselijke- en verkeer (on)veilige en (on)gezonde situaties uitgebeeld. Er is een woonhuis 

waar u kunt speuren naar onveilige zaken.  

Maar ook de veiligheid of criminaliteit van internet en computers (phishing) kunt u zien en u ontvangt goede 

tips voor uw eigen veiligheid. 

Kortom: een zeer unieke gelegenheid om mee kennis te maken en met eigen ogen te zien wat er nodig is om 

uw veiligheid te waarborgen. 

 

Mocht u ooit nare ervaringen hebben gehad vanwege verkeersongeval, brand, criminaliteit etc. dan 

wordt u verzocht dit bij aanmelding door te geven. 

 

We hebben i.s.m. KBO Limburg deze bijzondere bijeenkomst met vervoer kunnen regelen tegen een 

minimaal bedrag per persoon n.l. € 12,50. Indien u zich aanmeldt zal het bedrag automatisch van uw 

bij ons bekende bankrekening worden afgeschreven. 

Voor diegenen die iets moeten eten voor dat ze thuis zijn raden we aan om een broodje mee te nemen. 

Wij vragen u een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen. (vereist!) 

LET OP: Uw paspoort is verlopen als de geldigheidsdatum is verstreken. 

 

 

AANMELDING is wel noodzakelijk vóór 10 mei a.s. per mail jpetersgeelen@home.nl  of via telefoon 

49 34 38. Mocht u op de dag zelf toch niet mee kunnen gaan dan ontvangen we graag tijdig uw afmelding. 

Er worden geen bedragen teruggestort omdat we de reserveringen vooraf dienen te betalen.  

Wij wensen u allen een prettige middag toe! 
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HERINNERING 

golfen en bowlen op de Leistert. 

Datum 10 mei tijd van 14 tot 17.00 uur.  

Voor degene die zich nog niet hebben opgegeven, dit kan nog tot 1 mei bij Paul Schreurs 06-37736557 of 

pcschreurs@gmail.com. 

De groep wordt  in tweeën gedeeld. Een groep begint met golfen en de andere met bowlen.  In de pauze kan 

koffie met vlaai genuttigd worden. Na de pauze wordt gewisseld.  

De kosten voor het golfen 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. 

 

- 

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)! 

 
 

KIENEN 

Op maandag 2 mei wordt weer een kienmiddag georganiseerd in BMV La Rochelle. Aanvang 13.30 u. 

Er wordt voor mooie geldprijzen gekiend en het kopje koffie of thee is nog steeds gratis. 

Ook kunt u uw geluk beproeven in de loterij waarin mooie bruikbare prijzen in natura zijn te winnen. 

Neem gerust een vriend of vriendin mee en maak er een mooie middag van! 

 

ENERGIETOESLAG 

In de (sociale) media heeft u kunnen lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten geld geeft om een 
energietoeslag te gaan betalen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hierover een besluit 

genomen.  

Leudal keert de toeslag automatisch uit aan uitkeringsgerechtigden 
Als u een uitkering van de gemeente Leudal ontvangt, hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag van € 800,- 

vanzelf in de laatste week van april 2022 op uw rekening gestort. U ontvangt hierover een brief. 

Sommige inwoners, zoals bewoners van een instelling, jongeren tot 21 jaar, studenten en personen die dak- 

of thuisloos zijn, komen niet voor deze regeling in aanmerking. 
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Zelf de toeslag aanvragen 
Wij hebben niet iedereen in beeld met een laag inkomen. Huishoudens die de toeslag niet automatisch 

hebben ontvangen, kunnen deze later zelf aanvragen. Op dit moment is dit nog niet mogelijk. 

U kunt begin mei 2022 via de WEBSITEpagina WWW.LEUDAL.NL een aanvraag doen.  

Dan leest u ook hoe u de toeslag aanvraagt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Wie ontvangt de toeslag? 
In de onderstaande tabel staat uitgelegd wie recht heeft op de Energietoeslag. Per huishouden ontvangt u 

eenmaal de energietoeslag. 

Voor wie is de energietoeslag 

Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering, een IOAW, IOAZ, Bbz-uitkering of AIO-
uitkering ontvangen en inwoners die op 1 maart 2022 periodiek bijzondere bijstand of een 

individuele inkomenstoeslag ontvangen. 

U ontvangt maximaal 120% van het minimum loon 

U ontvangt een IOW-uitkering 

U ontvangt een AOW-uitkering (plus eventueel een klein pensioen)   

Behoort u tot meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering ontvangt en ook een 

individuele Inkomenstoeslag? Dan krijgt u eenmaal de energietoeslag op uw rekening gestort. 

De energietoeslag van € 800,- is niet genoeg: De gemeente Leudal begrijpt dat de € 800,- euro 

Energietoeslag niet voldoende is om uw hogere energiekosten volledig te compenseren. 

Bron: Gemeente Leudal 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 
 

 

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. 

http://www.leudal.nl/


 

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.  

 

SPECIALE ACTIVITEITEN  IN AUGUSTUS, SEPTEMBER EN OKTOBER 

We vragen u reeds nu de volgende data te reserveren op uw kalender: 

30 augustus, 20 september en 18 oktober. 

We zijn bezig met de organisatie van ons 60 jarig jubileum. 

Nadere info volgt z.s.m. 
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