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Secretariaat: Carla Geurts, Venrayseweg 137a, 5961 NS Horst. E. mail: 
carlageurts@ziggo.nl, tel. 06-49875802 
Banknr. NL22 RABO 01236 34695 Website: www.kbohorst.nl 

 

Nieuwsbrief van 22 februari, de volgende uitgave is rond 22 maart 2022  

 

Nieuwe bestuursleden. 
Wij zijn op zoek in onze bloeiende vereniging naar aanvulling van ons huidige bestuur. 

Voelt U zich geroepen deze uitdaging aan te gaan, of kent U iemand die hiervoor geschikt  

zou zijn. 

Neem dan contact op met onze voorzitter, Frans Herraets, tel.077-3983415 

Mail:  fransherraets@kpnmail.nl  

 

Jeu de Bouleclub Horst 
De Jeu de Boules club Horst, heeft ons uitgenodigd om kennis te maken met hun nieuwe 
accommodatie. Wij willen hier als KBO een kijkje gaan nemen. Geïnteresseerden worden 
verwacht op 15 maart om 13.30, Gastendonkstraat 50 in Horst. U kunt dan tevens kennis 
maken met dit spel en een balletje mee gooien. U krijgt ook een kopje koffie of thee 
aangeboden. 
Hiervoor moet u zich voor 8 maart even aanmelden: door bij een van de bestuursleden van de 
KBO een briefje met aanmelding in de bus te stoppen of door een mail te sturen naar ons 
bestuurslid: Anny Gielen: anny.gielen@gmail.com. U kunt zich hiervoor ook aanmelden 
tijdens de aanmelding voor de musical van de Herdershond op dinsdag 8 maart van 13.30 – 
14.30 uur.in ’t Gasthoes. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. 
 

Voorlichtingsavond over digitale fraude 
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen op te lichten. Ook Corona levert nieuwe 
methodes op: zo doen criminelen zich voor als verpleger en willen ze 
u zogenaamd komen prikken. Of een bankwerker komt bij u langs, 
omdat u niet naar de bank kunt komen. Helaas zijn wij ouderen vaak het doelwit van deze 
oplichters. Vorig jaar bedroeg de schade door fraude 47 miljoen euro, en kwamen 530.000 
fraudemeldingen binnen. 
Tijd om een avond te organiseren om u voor te lichten, om deze fraude te voorkomen. 
Judith Tielen, wijkverpleegkundige bij de Zorggroep, en Hans Nelissen, wijkagent bij de politie, 
zullen op 30 maart 2022 een voorlichtingsavond presenteren over dit onderwerp. Zij zullen 
praktische voorbeelden laten zien, en ingaan op pinpasfraude, whatsapp fraude, phishing, 
spoofing, (Engelse woorden voor oplichting) en handvatten aanreiken om deze fraude te 
voorkomen. 
 
Op verzoek van de presentatoren hebben we voor de avond gekozen, omdat beiden nog 
werkzaam zijn, en deze presentaties ‘s avonds vrijwillig verzorgen. 
De presentatie vindt plaats in de theaterzaal van het Gasthoes in Horst op 30-3-2022. 
De aanvang is 19.30 uur met om 20.30 uur koffie/theepauze, sluiting 21.30 uur. 
Zoals het er nu uitziet gelden er op 23 maart geen Corona beperkingen meer. 
Gelukkig kunnen we als KBO Horst, na een lange coronaperiode weer een activiteit 
organiseren. Jullie zijn van harte welkom, toegang is gratis 
Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Jac Verdellen  
Tel.06-14642346 

mailto:carlageurts@ziggo.nl
mailto:fransherraets@kpnmail.nl
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Musical “Dagboek van een Herdershond” Zaterdag 21 mei 2022. 

Wij gaan zaterdag 21 mei 2022 naar deze musical in het MECC te Maastricht. Dit is natuurlijk 

onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelingen wat betreft de coronapandemie.  

De legendarische televisieserie komt tot leven in een speciaal gebouwd pop-up theater. Een 
grootschalige musical waarin de ziel van de Zuiderling tot leven komt! 
In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot een 
gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt 
door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen in 
Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve 
Erik probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede 
bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas. 
 
Het definitieve programma van deze middag zal in de nieuwsbrief van april/mei bekend worden 
gemaakt. Jullie kunnen ervan uitgaan dat we rond 14.00 uur vanuit Horst met twee bussen 
vertrekken en rond 20.00 uur weer thuis zijn. Er geldt wel vol is vol. Als er te veel 
aanmeldingen komen dan zullen we moeten loten. 
 
De kosten voor deze middag (inclusief bus, entree, koffie/thee met vlaai en lekker broodje met 
flesje drinken op terugreis) bedragen € 62,-- p.p. Betaling gaat via automatische incasso. 
Maakt u gebruik van een rollator of rolstoel geef dit dan tijdens de inschrijving even door. 
 
De inschrijving voor deze musical is op dinsdag 8 maart van 13.30 uur tot 14.30 uur in ’t 
Gasthoes. Maximaal 4 kaartjes per persoon. Denk aan KBO-pasje. 
Aanmelden kan ook per mail vóór 8 maart via Jan Versleijen, mailadres 
j.versleijen@kbohorst.nl.  
 

Buitenactiviteiten  

Wandelgroep langere afstand. 

Er wordt iedere vrijdagmiddag gewandeld. 

Vertrek is om 13.30 uur vanaf de hoofdingang van het Gasthoes. 

Bij vragen: contactpersoon mevr. Tonnie van Wijk 077-3985022  

 
Wandelgroep kortere afstanden 
Er wordt iedere maandagmiddag gewandeld. Vertrek vanaf het appartementengebouw “Den 
Doolhorst” in de buurt van de Doolgaardschool om 14.00 uur  
Contactpersoon na het overlijden van Mien Maas is: mevr. Jet Zanders 077-8511259 

 
Wandelgroep op de woensdag. 

We lopen iedere woensdag middag 7 tot maximaal 10 kilometer. 

We vertrekken om 13.30 uur bij De Letste Geulde. 

Aan of afmelden niet nodig, wel op tijd aanwezig zijn. 

Iedereen is welkom. Rond de klok van 16.00 zijn we weer terug. 

Bij vragen: contactpersoon: Frans Herraets 077-3983415 

mailto:j.versleijen@kbohorst.nl
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Jeu de Boules KBO 

Er wordt gespeeld iedere maandag morgen en op vrijdag middag   

Locatie: banen liggen bij ‘t Gasthoes  

Bij vragen: contactpersoon Mevr. Annie Weijs 077-3986172 

 

Kienen 

Beste kieners  
Woensdag 16 maart gaan we het kienen weer opstarten 
Kienen is in ‘t Gasthoes. Aanvang 13.30 uur 
 

Eetplein  
Beste mensen van ”Het Eetplein” 
We gaan weer starten en wel op woensdag 9 maart, tussen 11.45 en 12.00 uur, zijn alle 
deelnemers aan het “Eetplein” weer welkom bij café/zalencomplex “De Leste Geulde”,  
Noordsingel 75. Vanaf 12.15 uur staat er een heerlijke maaltijd voor u klaar.  
De prijs bedraagt € 10,50. 
Inlichtingen, aanmelden als ook het afmelden uiterlijk tot maandag 7 maart voor 09.00 uur bij 
Hennie Alaerds – Verhofstad, tel 3984682. Groetjes Hennie, Thijs en Mariet. 
 
Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst, we zitten helaas aan het maximumaantal 
bezoekers. 
 

Begraafplaats Deken Creemerstraat. 
Het onderhoud van de begraafplaats wordt maandelijks gedaan door vrijwilligers van de KBO. 
Normaal starten we daarmee in maart en eindigen in november. Daar de begraafplaats deze 
winter goed is bijgehouden door twee van onze vrijwilligers hebben we besloten om pas in 
april met het schoffel en onderhoudswerk te beginnen. De datum wordt 14 of 21 april. In de 
volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 

Inkomstenbelasting 2021 doen?  
Krijgt U bericht dat er een aangifte inkomstenbelasting moet worden 

gedaan en U wilt daarbij hulp van onze belastinginvullers, neem dan 

contact op met Piet Thijssen Librije 47 Horst telefoon 077 3982314. 

Piet Thijssen zal dan in overleg een invuller aan u toewijzen. 

U kunt ook zelf een invuller zoeken via ons informatie boekje en daar contact mee opnemen. 

Wij verzorgen Uw aangifte via een machtiging die u afgeeft aan een van de invullers. Via KBO 

zijn er richtlijnen opgesteld en hebben de invullers een verklaring getekend en zijn ze in het 

bezit van een bewijs dat zij zijn aangesteld door de KBO om deze aangifte te mogen verzorgen. 

De kosten bedragen € 10,-- per aangifte, excl. reiskosten als dat van toepassing is. Het advies 

van KBO is € 13,-- per aangifte. Wij hebben in overleg besloten de kosten gelijk te houden aan 

vorige jaren. De Inkomstenbelasting aangifte kan pas na 1 maart 2022. 

Ook verzorgen wij voor U de toeslagen aanvraag voor huur- en zorgtoeslag, of eventuele 

wijzigingen hierop. 

Heb u het vorig jaar ook gebruik gemaakt van deze dienst dan neemt de belastinginvuller zelf 

contact met u op. 

Uiteraard nemen wij de Coronaregels in acht die op dat moment van toepassing zijn. 

 

Even een probleem met uw administratie en wat moet ik bewaren en hoe! 
Neem contact op met Piet Verhaegh en deze zal in overleg met u kijken of wij u kunnen helpen. 

Vaak is erbij overlijden, een verhuizing en of opnamen van een van de partners in een 

verpleeginrichting even hulp nodig. Die kunnen wij U wellicht bieden. 
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Even hulp nodig en of behoefde aan meer informatie. 
Via de website van KBO.nl kun U heel veel informatie ophalen.  

Als u zoek in de thema’s ziet u tal van artikelen en thema’s die erg interessant zijn. 

Ook diensten waar u gebruik van kunt maken en de meeste zijn gratis. 

Kijk gerust eens op de site van KBO.nl. Ook wij als afdeling hebben een website kbohorst.nl. 

Hier staat nieuws en kunt u doorlinken naar de provinciale en de landelijke site. 

Onze website wordt op dit moment vernieuwd en is momenteel niet helemaal actueel. 

Binnenkort zal een update plaats vinden en is deze weer actueel. 

 

Inspiratie dag KBO-PCOB 
Deze dag wordt georganiseerd door KBO-PCOB en vindt plaats op donderdag 14 april van 
10.00 – 16.00 uur in Concertcentrum Het Forum, Elmterweg 50, 6042 KL Roermond. 
Als u hiervoor interesse heeft kunt u zichzelf hiervoor aanmelden via de website: www.kbo-
pcob.nl/tour of telefoisch via 030-3400655, aanmelden is verplicht. Via deze site kunt u de 
verdere informatie lezen. 
Toegang is gratis, inclusief lunch, koffie en thee, voor vervoer dient u zelf te zorgen. 
 

50-jarig jubileum stichting veldkruisen en kapellen Horst 
Van harte aanbevolen. 

 

Zondagmiddag 20 Maart feestelijk programma in theaterzaal ’t Gasthoës n.a.v. 50-jarig jubileum 

stichting veldkruisen en kapellen Horst. 

M.M.V. toneel 60 plus, de AMC zengers, een mooie animatiefilm van Thuur v/d Heuvel, zang 

van Rob Achten en Jac Hanssen. 

Presentatie 1ste fotoboek veldkruisen en kapellen Horst a/d Maas aan burgemeester Ryan 

Palmen en Deken Wilson Varela.  

Aanvang 13.30 uur t/m 17.00 uur. Met een mooie verrassing aan het slot van de middag. 

Presentatie Jos Keijsers. 

Incl. koffie of thee in de pauze. 

Entreekaarten verkrijgbaar à € 10,- in de herberg van ’t Gasthoës donderdag 10 Maart van 

13.30 uur t/m 15.00 uur. (KBO-pasje niet nodig, is geen activiteit KBO maar van Stichting 

veldkruisen en kapellen Horst) 

We hebben bericht gehad dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Dus op is op. 

 

Kaarten KBO Horst 
Kaartliefhebbers wij mogen weer kaarten. 

Vanaf 3 maart kan er iedere donderdagmiddag gekaart worden in de herberg van het Gasthoes 

vanaf 13.30 uur. 

Het kaarten is vrij toegankelijk voor onze leden. 

Kruisjassen ,rikken, jokeren wat u maar wilt. Natuurlijk moeten er wel voldoende mensen zijn. 

Heb je zelf een clubje kom dan gerust bij ons kaarten. Speelkaarten zijn aanwezig. 

De consumpties die U gebruik worden afgerekend aan het personeel van het gasthoes. 

Er zijn geen verdere kosten aan het kaarten. 

Aanmelden is niet nodig en bij voldoende kaarters kan er gekaart worden. 

Noteer volgende data alvast op uw kalender 
• Jaarvergadering maandag 30 mei in ’t Gasthoes 

• Zaterdag 4 juni H. Mis in St. Lambertuskerk  

• De planning is om 23 augustus ons 60-jarig jubileum te vieren. 

http://www.kbo-pcob.nl/tour%20of%20telefoisch%20via%20030-3400655
http://www.kbo-pcob.nl/tour%20of%20telefoisch%20via%20030-3400655

