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Rabobank Clubkas Campagne 2017 
 Er resten nog maar enkele dagen, dat u op 
KBO-Meijel kunt stemmen, om precies te zijn 
t/m zondag 26 maart. Als u lid bent van de 
Rabobank hebt u al een brief gekregen, waarop 
een stemcode staat vermeld. 

Op dinsdag 18 april komt de Clubkas Roadshow “on tour” van 
18.30-21.00 uur in d’n Binger om de cheques uit te reiken aan 
alle verenigingen die deel genomen hebben.  
Iedereen is dan van harte welkom om de uitslag mee te vieren. 
Nogmaals: gebruik deze kans! Bij voorbaat hartelijk dank!  
  
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 

 Attentie: Het kienen van  
19 april is verplaatst naar woensdag 26 april! 
We beginnen – zoals gewoonlijk- om 14.15 uur 

en het einde is ca.16.30 uur. In de pauze kunt u genieten van een 
gratis kopje koffie of thee. Iedereen is welkom!  
 
Herhaalde oproep:  
hulp vrijwilligers gevraagd voor in de zomervakantie. 

In het vorige Nieuwsblad vroegen wij, 
wie ons in de zomer wil helpen met 
het volgende: In deze vakantie is in 
d’n Binger helaas het Infoloket en het 



SeniorWeb gesloten. Onze leden hebben gevraagd of deze toch 
open zouden kunnen zijn. Hieraan willen wij dan ook 
tegemoetkomen. Daarom heeft het bestuur van d’n Binger in 
overleg met het KBO-bestuur besloten om 5 maandagen open te 
zijn, mits we dit met vrijwilligers kunnen opvangen. Het gaat 
om de volgende data: 24 juli, 31 juli, 7 aug., 14 aug. en 21 aug.  
Ondertussen hebben zich al 5 personen opgegeven, maar dat is 
nog niet voldoende. Wie volgt? Elke vrijwilliger (eventueel met 
z’n tweeën) helpt in het café, tijdens een dagdeel; dit kan zijn. ’s 
morgens, ’s middags of vroeg in de avond. 
Op deze manier kunnen mensen 
ook binnen lopen in d’n Binger 
om iets te drinken, de krant te 
lezen, of elkaar te ontmoeten. 
Hebt u interesse? Lijkt u dit wel wat? Dan kunt u zich opgeven bij 
Els Gielens, tel. 4662749 e-mail: ggielens@home.nl of bij een van 
de andere bestuursleden. In een volgend Nieuwsblad kunnen we 
meer concrete informatie geven. 
 
Dansavond op 8 april, Back to the sixties/ seventies. 

 Het orkest “The Memories” uit Meijel, zorgt 
weer voor sfeer en klanken uit de jaren 60/70. 
Het belooft een gezellige avond te worden, 
waarbij we oude herinneringen kunnen ophalen. 
Dus kom met vrienden, bekenden of  
familieleden naar d’n Binger 

op  zaterdagavond 8 april. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
 

mailto:ggielens@home.nl


Lentewandeling. 
Op woensdag 12 april staat onze jaarlijkse 
lentewandeling op de planning. We vertrekken 
om 13.15 uur vanaf restaurant Colé, richting 
Weert. Onder leiding van deskundige gidsen van 
“Het ‘Waterschap” zullen we een rondleiding 
krijgen in het gebied bij “de IJzeren Man”. De 
wandeling duurt ca. 2 uur.  
Na afloop is er bij Colé weer de traditionele kop 

koffie met de overheerlijke vlaai van Karel. 
Opgeven kan op donderdag 30 maart om 13.30 uur in d’n Binger, 
maximaal 50 personen. 
De eigen bijdrage is € 5,00 p.p. We gaan met eigen vervoer, dus 
we vragen ook aan de inschrijvers, wie op 12 april wil rijden en 
tevens enkele personen wil meenemen. 
 
21 april: Einde kaartseizoen 
26 april: Start fietsseizoen. 

De laatste kaartvrijdag is op 21 april. De 
einduitslagen kunt u daarna op onze website 
lezen. 
Op woensdag 26 april gaan de fietsers weer voor 
het eerst van start. De groep vertrekt om 13.30 

uur bij d’n Binger. Opgave vooraf is niet nodig.  
 
Ommel steeds meer in de belangstelling. 
De ene traditie sterft een langzame dood en verdwijnt helemaal 
buiten beeld en een andere bloeit langzaam weer op. Een mooi 
voorbeeld van dit laatste is de bedevaart naar Ommel. Natuurlijk 
waren én zijn er nog altijd dorpsbewoners, die in de meimaand 
trouw een bezoek brengen aan Ommel. Nieuw is dat sinds 



enkele jaren het idee van de vroegere gezamenlijke 
bedevaart naar Ommel nieuw leven is ingeblazen. 
Een bedevaart in een ‘nieuw jasje’ zou je kunnen 
zeggen.  
Op de eerste maandag van mei, dit jaar valt dit op 
1 mei, samen naar Ommel!  
Daar beginnen met het bijwonen van de Mis en 

dan samen koffiedrinken bij Eijsbouts. Het mooie is, dat steeds 
meer mensen, die toch al in de meimaand Ommel bezochten, 
zich aansluiten bij dit idee om het sámen op die eerste maandag 
van mei te doen. Er zijn ouderen, die met de auto aansluiten, 
maar ook groepjes die te voet gaan. Intussen is er ook een vaste 
kern, die met de fiets gaat en deze mensen knopen er daarna 
nog een andere activiteit aan vast.  
De ‘fietsersgroep’ vertrekt op maandagmorgen 1 mei om 8.30 
uur bij de kerk. Ook voor de mensen, die op eigen gelegenheid 
gaan, is het goed om te weten dat om 
10.00 uur kapelaan Roger in Ommel 
voorgaat in de Dienst, waarna we bij de 
‘overbuurman’ Eijsbouts samen koffie 
drinken. De fietsgroep zet daarna koers 
richting Liessel. We bezoeken daar de 
Liesselse molen, ‘de Volksvriend’. Deze 
molen werd gebouwd in 1903, maar dit is niet de eerste van de 
molens in Liessel.  
Al eerder werd in dit Brabants dorp meel gemalen en olie 
geslagen. Daarover horen we op deze dag ongetwijfeld meer. 
We sluiten af in ons eigen dorp met een lunch bij ‘Oppe Koffie’. 
De verwachting is dat we hier tussen 3 en 4 uur arriveren. De 
kosten van de lunch (koffie en thee inbegrepen) zijn € 9,50 euro 
en deze moet u zelf betalen. Aansluitend kunt u in de Mariakapel 



van onze kerk nog een kaarsje opsteken. De Mariakapel wordt in 
deze meimaand heel speciaal aangekleed met bloemen.  
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. Dat geldt dan ook 
voor de activiteit in Liessel en bij ‘Oppe Koffie’. De viering in 
Ommel kunt u uiteraard wel op eigen gelegenheid bezoeken. 
De mensen, die mee willen doen aan het programma van de 
georganiseerde fietsgroep, vragen we om dit vooraf te melden 
bij Huub Grommen (466.9074) of bij Joke Hölscher (466.3162) . 
Uiteraard ook even melden met hoeveel personen u meedoet. 
Dit vroege bericht is vooral ook bedoeld voor ‘losse groepjes’, 
die willen aansluiten bij de parochiedatum van maandag 1 mei. 
Als u toch al voornemens was om Ommel te bezoeken, zou het 
heel fijn zijn, als u dan kiest voor 1 mei. Zó wordt maandag 1 
mei: ’de Meijel-dag’ in Ommel. Mooi toch? 
  
Dagtocht. 
 
Op 3 mei is onze jaarlijkse dagtocht. Dit jaar gaan we naar de 
westhoek van Noord-Brabant. 

 
We starten met een bezoek aan Klundert, een oud vestingstadje. 
Hier bezoeken we het Vlasserij- en Suikermuseum. Na de lunch 
maken we een rondrit over de dijken en door de polders.  
In het vestingplaatsje Willemstad kunnen we even uitwaaien en 
genieten van het schitterende uitzicht op het Hollands Diep.  
De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijke brunch.  
De inschrijving is op 13 april om 13.30 uur in d’n Binger.  
De eigen bijdrage is € 45,00 p.p. (met brunch) of € 25,00 
p.p.(zonder brunch).    



Verslag Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2017. 
Voorzitter Lies Hanssen opent de 62ste Algemene 
Ledenvergadering van KBO-Meijel en heet alle aanwezigen van 
harte welkom.  
Terugblik op 2016: 
2016 was het jaar van de ontmoetingen. Het stimuleren van de 
sociale samenhang door het organiseren van ontmoetingen is 
een kerntaak van de KBO. Het “onder-de-mensen-zijn” 
voorkomt, dat mensen in een sociaal isolement terecht komen. 
We kunnen vaststellen, dat dat ons gelukt 
is door de vele activiteiten, die door onze 
werkgroepen en vrijwilligers zijn 
georganiseerd. Deze werden door u zeer 
gewaardeerd, zoals uit talrijke reacties is 
gebleken. Het bestuur wil dan ook alle 
werkgroepen en vrijwilligers hartelijk 
danken voor hun inzet en de kwaliteit van 
de door hen georganiseerde activiteiten. 
Wij hebben het diamanten jubileum afgesloten met een  
H.Mis voor alle overleden leden.  
Na deze viering werd de KBO-bank ingezegend door onze 
kapelaan; dé bank om elkaar te ontmoeten! 
2017 zal een jaar worden van samenwerking en 
vernieuwing. Binnen de maatschappij wordt 
samenwerken steeds belangrijker; kennis delen 
en ervaringen uitwisselen.  
Met elkaar overleggen, wat er moet gebeuren 
en hoe de taken het beste verdeeld kunnen 
worden; krachten bundelen. 
Het is ook een manier om samen verantwoordelijkheid te 
nemen. 



KBO en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) hebben 
hun krachten gebundeld in het belang van de Nederlandse 
senioren. Samen hebben ze ruim een kwart miljoen leden. 
Samen hebben zij de ambitie om zichtbaar te worden als 
opinieleider binnen de 5 speerpunten:  
wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.  
Ook de KBO-Meijel en de Bibliotheek Peel en Maas hebben hun 
krachten gebundeld. En wel met een internet-cursus: 
“Werken met de elektronische overheid.”  
De eerste bijeenkomst is vanmorgen gestart; 
er zijn in het totaal 4 bijeenkomsten van 2 
uur. Voor de KBO- en Bieb-leden zijn de 
kosten € 10,00 en voor niet-leden € 15,00. 
Heeft u interesse, neem dan contact op met 
Leo Tittulaer of meldt u aan de balie van de bibliotheek.  
Voor verdere informatie zie de website van KBO-Meijel. 
In 2016 is de naam ‘pc home’ veranderd in ‘SeniorWeb.’ 
We zijn vorig jaar gestart met een eigen website en met 
facebook. 
Bij  punt 12 volgt meer hierover.      
Nieuw is ook: een dansavond op 8 april met het Meijelse 
dansorkest ‘The Memories.’ 
Mededelingen: 
Ivo Naus, medewerker van ‘Peelgeluk’ deed een kort woordje. 
Behalve in Meijel zelf, wil Peelgeluk, als 
onderdeel van het dorpsoverleg, ook het 
dorp promoten naar de buitenwereld toe. 
Men is op zoek naar nieuwe leden. Hij vroeg 
om hulp van vrijwilligers; dat kan zijn per 
maand of per week.  



In het Nieuwsblad en op de website stond een oproep over 
vrijwilligershulp in d’n Binger. Het KBO-bestuur en het bestuur 
van d’n Binger hebben het volgende besloten: in de 
zomervakantie kunnen op 5 maandagen: 24 en 31 juli, 7, 14 en 
21 augustus het infoloket en het inloop-computerspreekuur dan 
open blijven, maar dit is alleen mogelijk met genoeg vrijwilligers! 
Opgave kan bij Els Gielens of een van de andere bestuursleden. 
In 2016 was de KBO bij de Rabo-clubkascampagne Peel en 
Maas/Leudal op de 2de plaats geëindigd. Met trots mochten wij 
het mooie bedrag van € 1.474,68 in ontvangst nemen. Heel 
hartelijk dank voor al uw stemmen. Ook dit jaar kunnen alle 
leden van de Rabobank weer stemmen tussen 13 en 26 maart.  
Het info-loket is iedere maandagmorgen geopend van 10.00-
11.00 uur in d’n Binger.   
KBO-Meijel is, met Henny en Fons Verberk, 2 afgestudeerde 
ouderenadviseurs en belastinginvullers rijker. 
Het forelvissen bij ‘de Peelvisser’: Mannen én 
vrouwen zijn welkom! 
De notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2016 en het 
jaarverslag van 2016 werden goedgekeurd. 
Het financieel verslag over 2016: 
Dhr. Sjaak Neessen wenst meer transparantie en hij adviseert 
ons om er een begroting bij te doen. 
Theo Engelen geeft aan, dat een begroting voor volgend jaar wel 
kan. Hij nodigt mensen uit, als zij vragen hebben over waarom 
bepaalde kosten hoog zijn, om op het KBO-kantoor te komen 
voor nadere uitleg. 
Verslag kascontrolecommissie:  
De financiële boekhouding is 2x per jaar gecontroleerd door 
dhr. Jeu Schaareman en dhr .Jan Broens.  
Dhr. Schaareman verklaarde desgevraagd, dat alles in orde was. 



Benoeming kascontrolecommissie: 
Dhr. Harrie Timmermans zal samen met dhr. Jeu Schaareman de 
nieuwe kascontrolecommissie vormen voor 2017. 
Reserve-lid is Sjaak Neessen.  
Bestuursverkiezing: 
Een KBO-bestuurslid treedt volgens de statuten om de 4 jaar af, 
maar kan herkozen worden. 
Dhr. Leo Tittulaer en dhr. Huub Grommen waren in 2016 al 
aftredend, maar stellen zich herkiesbaar voor de komende 3 
jaren. Omdat we dit over het hoofd hebben gezien, is dit dus nu 
in 2017. Beide heren worden door de aanwezigen van deze 
vergadering in het bestuur herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Ans Naus-van Riswick. 
Zij was 3 jaar penningmeester; 
Haar bankervaring kwam van pas, alle betalingen en rekeningen 
werden zorgvuldig uitgevoerd. Ans besloot uit het bestuur te 
gaan, maar blijft actief voor de KBO. De voorzitter bedankte haar 
voor haar inzet en de prettige samenwerking; Ans kreeg een 
enveloppe en een bos bloemen aangeboden. 
Mariëtta van Asten, Het Haze-pad 16 en Piet Basten, 
Hagelkruisweg 71 stelden zichzelf met een kort persoonlijk 
woordje voor aan de leden. Ze werden beiden na stemming van 
de aanwezige leden als nieuwe bestuursleden gekozen. 
Henk Gommans wordt door het bestuur als kandidaat-
voorzitter voorgesteld.  
Hij heeft zich al verdiept in onze Meijelse KBO, die actief is in 
veel zaken; met veel vrijwilligers met een grote betrokkenheid. 
Hij gaf aan, dat er in de toekomst dingen kunnen veranderen en 
we willen bekijken hoe we voor de “jongere” en “oudere” KBO-
leden, dus voor beide groepen, activiteiten kunnen organiseren 
met een goede opkomst. Datgene, wat waardevol is, moeten we 



zo houden, maar we moeten naar oplossingen zoeken, waar het 
nodig is, aldus Henk. 
Hierna werd hij gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij bedankte de 
leden voor hun vertrouwen. De oud-voorzitter wenste hem heel 
veel succes en overhandigde hem de voorzittershamer. 
Aanvulling van de oud-voorzitter: er zitten nu 10 mensen in het 
bestuur. Dat betekent dat bij stemmingen Mariëtta van Asten 
zich onthoudt van stemmen. Het is een overgangsfase, omdat 
Theo Engelen volgend jaar aftreedt; dan zijn we weer met 9 
personen. Op deze manier kunnen de nieuwe bestuursleden 
goed ingewerkt worden.  
Afscheid aftredende voorzitter Lies Hanssen: 
Henk spreekt een dankwoord uit voor Lies. Ze is 11 jaar lang 
bestuurslid geweest, in de functies van secretaris, vicevoorzitter 
en voorzitter. Ze toonde heel veel 
inzet en een grote betrokkenheid 
altijd in een fijne samenwerking. 
Hierna werden er ook bloemen voor 
Lies en een enveloppe aangeboden. 
Henk wenste haar samen met haar 
partner nog een mooi en gelukkig leven. 

Een verrassing voor Lies was de 
uitreiking van de zilveren speld van 
KBO-Limburg. Deze werd opgespeld 
door dhr. Jo van de Velden, 
voorzitter van de regio Peel en Maas, 
Venlo.  
Ook werd aan haar de bijbehorende 

oorkonde uitgereikt. Daarna volgde een dankwoord van Lies zelf. 
Hierna sprak kapelaan Roger Maenen een Gedachte uit over 
“Verandering”, speciaal voor de oude en nieuwe voorzitter. 



Hij reikte een cadeaubon uit aan Lies. 
Tevens nodigde hij iedereen uit voor de bedevaart naar Ommel 
op 1 mei met de fiets. 
Ook maakte hij ons attent op 19 maart de feestdag van St.Jozef. 
Dan is er een samenkomst vanuit de parochie bij “Oppe koffie” 
(voor max. 30 personen). 
Presentatie van onze website: 
Door dhr. Theo Engelen, die via een scherm de menubalk van de 
website kon laten zien, waarbij hij een korte toelichting gaf.  
De website is bereikbaar via Google; intikken: kbo-meijel, of 
rechtstreeks “kbo-meijel.nl”. U vindt er onze activiteiten, foto’s 
en films hiervan, diensten en contacten, actuele zaken, uitslagen 
van het kaarten, enz. Ook het Nieuwsblad is hier te lezen, goed 
leesbaar door het gebruik van een grotere letter. Theo deed een 
oproep aan de leden om ook een leuk verhaal of een leuke foto 
in te sturen. 
Via de website kan men ook naar facebook gaan. 
Leo Tittulaer houdt dit steeds bij. Zijn er vragen, neem dan 
contact op met Theo Engelen of een van de andere 
redactieleden; zie informatieboekje. Of loop op maandagmorgen 
binnen op het inloopspreekuur. 
Van de Rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
Henk Gommans bedankt de leden, het bestuur en de 
vrijwilligers.  
Na de pauze met koffie/thee en 
vlaai kon iedereen genieten van het 
optreden van cabaretgroep “De 
Moorblumkes.” 
Als afsluiting was er de loterij. 
 
 



 
Overleden leden 
Mw. Fien van Rijt - Strijbos 
Mw. Lies Smits - de Haart 
Dhr. Ton Verberne 
 
Nieuwe leden 
Dhr. Will Gooden 
Mw. Marie-Louise Gooden - van Vonderen  
 
Agenda  
t/m 26 maart Stemmen voor de Clubkascampagne 
30 maart Inschrijven Lentewandeling 
8 april Dansavond, d’n Binger 
12 april Lentewandeling 
13 april Inschrijven dagtocht 
21 april Einde kaartseizoen 
26 april Kienen, St. Jozef Wonen & Zorg  
26 april Start fietsseizoen 
1 mei Bedevaart Ommel 
3 mei Dagtocht 
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 28 april.  
 
 

 
 

 


