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Nieuwsbrief van 22 maart, de volgende uitgave is rond 26 april 2022 

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 a.s. 
woensdagavond 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

 

Musical “Dagboek van een Herdershond” Zaterdag 21 mei 2022.
Verdere bijzonderheden en het programma over de Musical komt in de Nieuwsbrief 
van 26 april.

We hebben op het moment twee bussen vol. Mocht u zich nog op willen geven dan komt u op 
de wachtlijst.
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Dinsdag 26 april excursie
Na 2 jaar met beperkingen is dan toch de uitgestelde excursie naar 
Munckhof Fruit Tech Innovators vastgelegd. En wel op dinsdag 26 april. 
Sinds 1884 bouwt en ontwikkelt Machinefabriek J.M. van den Munckhof oogst en (tunnel) 
spuitmachines voor gebruik in appel & peren boomgaarden, bessen plantages & wijngaarden, 
kistenvullers, boomschudders om kersen te oogsten.

Het familiebedrijf Munckhof Machinefabriek uit Horst is 
na 134 jaar voor het eerst in handen van nieuwe 
eigenaren en sinds enkele jaren verplaatst van de 
Meterikseweg naar de Venrayseweg.

De Europese marktleider in de ontwikkeling en productie van technieken voor de fruitteelt is 
overgenomen door de heren Henri Michiels en Han Smits. 

Munckhof Machinefabriek gaat nu verder als Munckhof Fruit Tech Innovators en heeft 
groeiambities in nieuwe geografische markten en toepassingsgebieden.

Ze hebben de KBO Horst de mogelijkheid geboden om dit bedrijf eens van binnen te bekijken. 

Programma:

13.00 uur ontvangst op de 1e verdieping in de presentatieruimte met kop 
koffie. (Er is geen lift aanwezig)
13.15 uur bedrijfspresentatie met film.
13.45 uur rondleiding in groepjes door de fabriek.
14.30 uur einde excursie 

Ieder kan op eigen gelegenheid (met auto, fiets of wandelen) naar de hoofdingang aan de 
Venrayseweg 126 C komen.

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hiervoor per mail aanmelden 
voor 13 april onder vermelding van “excursie“ en lidmaatschapsnummer. 
Mail versturen naar j.versleijen@kbohorst.nl
Op donderdag 14 april is nog de inschrijving van 13.30 uur tot 14.30 uur in het ’t Gasthoes.
Maximaal 4 kaartjes per persoon. Denk aan KBO-pasje.  

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: mevr. Jet Zanders 077-8511259
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Wandelgroep op de woensdag.
We lopen iedere woensdag middag 7 tot maximaal 10 kilometer.
We vertrekken om 13.30 uur bij De Leste 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

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 
Op woensdag 6 en 20 april is er weer kienen.
Deze kien middagen zijn in ‘t Gasthoes. Aanvang 13.30 uur

Eetplein 
Beste mensen van ”Het Eetplein”

Op woensdag 13 april, 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 11 april 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.
Op donderdag 14 april starten we weer met het onderhoud van de begraafplaats met de hulp 
van de vrijwilligers van de KBO. In verband met Pasen doen we dit niet op de derde 
donderdag maar op donderdag voor Pasen. Wij zullen ervoor zorgen dat het met de 
Paasdagen er weer voorjaarsfris uitziet.
Wil je mee komen helpen, graag. We beginnen om 08.30 uur.

Wij willen de begraafplaats graag netjes verzorgt en mooi maken en laten. Dat
betekent dat er ook wat eenheid moet zijn. Voor de graven willen wij graag +/-
15 cm ruimte tussen graf en grasveld. Dus geen plantjes of (kunst)gras. Dit
vergemakkelijkt het maaien en schoffel onderhoud en zorgt ervoor dat het overal hetzelfde is. 
Wij vragen daarom aan iedereen om die ruimte voor het graf vrij te houden.
Dank alvast voor ieders medewerking.
Voor vragen of andere zaken betreffende de begraafplaats kun je altijd contact opnemen:
Joop de Hoon Tel 06 21285303
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Nieuwe bestuursleden.
Wij hebben verschillende reacties gekregen op onze oproep voor nieuwe bestuursleden.
Hiermee hopen we ons bestuur weer op sterkte te krijgen.

Inkomstenbelasting 2021 doen?     
Heeft U bericht ontvangen van de belastingdienst ,of wil u zelf aangifte
doen over 2021 en hebt u daar graag hulp bij 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. 
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.

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.

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.

Kaartliefhebbers zijn welkom in het Gasthoes iedere donderdag middag 
De afgelopen donderdagmiddagen is er gekaart door een aantal leden van de KBO in de 
Herberg van Het Gasthoes. Plaats is bekend bij het personeel van het Gasthoes.
Iedere donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur kunt u ook komen kaarten.
Het kaarten is vrij toegankelijk en gratis voor onze leden.
Wat u wilt kaarten is vrij. Als er voldoende deelnemers zijn schuift u aan en kaart gezellig mee.
Er zijn kaarten aanwezig. Zijn er onvoldoende deelnemers dan kunt u gezellig wat bijpraten 
onder het genot van een consumptie. (deze is wel op eigen kosten)
Komt U ook? Aanmelden is niet nodig en bij vragen bel Piet Verhaegh 077 3985278

Noteer volgende data alvast op uw kalender
 Jaarvergadering maandag 30 mei in ’t Gasthoes
 Zaterdag 18 juni H. Mis in St. Lambertuskerk, deze datum is gewijzigd.
 De planning is om 23 augustus ons 60-jarig jubileum te vieren.
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