
Nieuwsblad                KBO  Meijel 
   

     jaargang  8                     Augustus/September  2017

 

 

 

Agenda  
31 aug.  Inschrijving voor het forelvissen op 13 sept. 
31 aug.  Inschrijving voor de herfstwandeling op 4 okt. 
 4 sept.  Kermismatinee 
13 sept. Forelvissen 
20 sept. Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg 
  3 okt.   Thema-middag over “Voltooid leven.” 
  4 okt.   Herfstwandeling 
 
 
Nieuwsblad en WijSr 
De volgende Nieuwsblad en WijSr verschijnen in het 
weekend van 29 en 30 september.  
 
 
Forelvissen bij “de Peelvisser”  

Op 13 september gaan we dit jaar nog een keer 
forelvissen. Wilt U een middag genieten van 
ontspanning, rust, natuur en ruimte? Ga dan 
met ons mee naar “de Peelvisser” in Meijel!  
De forelvijvers liggen aan de Katsberg 26. De 

eigenaren, Ton en Sonja Daniels, zijn er in geslaagd om vissen in 
een natuurlijke omgeving mogelijk te maken. Zij beschikken 
over 4 vijvers. 



We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van de visvijvers. 
Men zal ons eerst enige uitleg geven, alvorens we kunnen 
beginnen met vissen. Nadat iedereen zijn stekkie heeft 
ingenomen, zullen er een aantal 
vissen worden uitgezet. Voor 
materiaal en aas wordt gezorgd.  
Om ca. 15.00 uur is er tijd voor 
een kopje koffie of thee. 
Omstreeks 16.30 uur zullen de 
gevangen forellen geteld worden 
om vast te stellen wie de kampioen van deze middag wordt!  
De vissen, die u vangt, mag u meenemen of inwisselen voor een 
gerookt exemplaar. 
Inschrijven voor deze middag is op 31 augustus om 13.30 uur in 
d’n Binger. 
De eigen bijdrage is vastgesteld op €14,50 p.p., inclusief de huur 
van materialen, aas, enz.  
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
 Na de vakantie gaan we weer kienen en wel op 

woensdagmiddag 20 september. 
We beginnen 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!  
  
 



Themamiddag.  
Het thema “Voltooid leven” is de laatste jaren al vaker in het 

nieuws geweest en nog steeds erg 
actueel. Een wetsvoorstel hierover is 
zelfs al in voorbereiding voor de 
Tweede Kamer. 
Op dinsdagmiddag 3 oktober 
organiseert KBO Meijel in d’n Binger 

een bijeenkomst over “Voltooid Leven”. 
Omdat dit onderwerp voor velen ook erg gevoelig kan liggen, 
doen we de voorbereidingen in samenwerking met een huisarts, 
een scan-arts en de kapelaan.  
Deze personen zijn ook aanwezig in de bijeenkomst en zullen  
informatie geven . Het is een onderwerp, waarmee ook erg  
zorgvuldig omgegaan dient te worden. 
Deze middag is toegankelijk voor iedereen, die hiervoor 
belangstelling heeft, dus ook voor niet-leden. Bent u 
geïnteresseerd ? Noteer deze datum dan alvast in uw agenda. 
Kent u anderen, die hiervoor belangstelling hebben ? Geef de 
datum dan ook aan hen door. 
We komen hier nog uitgebreid op terug in het Nieuwsblad van 
september en op onze site.  
 
Herfstwandeling 4 oktober 
Woensdag 4 oktober staat de herfstwandeling 
weer op het programma.  
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 
Onze gidsen Mart en Marinus zullen ons deze 
middag meenemen naar een mooi natuurgebied in 
de regio Griendtsveen.  



Tijdens de wandeling staat er, zoals we dat gewend zijn, ook 
weer een lekkere versnapering te wachten. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Café 
Colé op de Donk.  
Rond 16.00 uur hopen we hier weer terug te keren  
om vervolgens te genieten van de koffie en een lekker stuk vlaai 
van Karel.  
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.00. 
Inschrijven voor deze tocht is op donderdag 31 augustus van 
13.30 tot 14.00 uur in d`n Binger. 
 
Calamiteiten. 
Naar  aanleiding van een voorval tijdens onze dagtocht is er een 
richtlijn opgesteld over “Hoe te handelen bij calamiteiten?”.  

Om in de toekomst in dergelijke situaties 
beter te kunnen handelen, willen wij 
deelnemers aan onze activiteiten vragen om 
voortaan een medicijnpas mee te nemen.  
Ook is het makkelijk als er op deze 

medicijnpas een telefoonnummer staat vermeld van 
familieleden waarmee (indien nodig) contact kan worden 
opgenomen. 
Uiteindelijk ligt de verantwoording bij de persoon zelf.  
Wij, als KBO, kunnen u alleen maar  adviseren. 
 
Natuurtocht op 5 juli. 
Om precies 13.00 uur vertrokken we met een volle bus met 62 
deelnemers voor onze jaarlijkse natuurtocht; maar waar 
naartoe was voor iedereen een verrassing. Ook dit jaar was de 
tocht weer uitgezet door onze gidsen: Ger Hendriks en Mart 
Rooijakkers. 



We gingen meteen richting de Vossenberg. Hier werd aandacht 
geschonken aan de kazematten en de werkzaamheden, die op 
dit moment in de Peel plaatsvinden. Men is bezig om 

compartimenten in de Groote Peel 
te maken om verdroging tegen te 
gaan. Dit is noodzakelijk om de 
groei van veenmos te bevorderen. 
Ook wordt de Eeuwselse Loop 
verlegd. De beek gaat in plaats van 

dóór de Peel nu lángs de Peel. Er zijn zelfs nog plannen binnen 
het dorpsoverleg om een uitkijktoren te plaatsen.   
Hierna ging de route verder naar het Orthodox vrouwenklooster 
in Asten-Heusden.  
Hier aan de Gruttoweg is 
sinds 1989 een orthodox 
vrouwenklooster gevestigd.  
Het klooster is toegewijd aan 
Maria Geboorte  
Vervolgens kwamen we langs de Natuurbegraafplaats, bij de 
hoeve Ruth, in Vlierden. 
Een natuurbegraafplaats biedt nabestaanden en bezoekers 
optimale ruimte. Naast het bezoeken van het graf is er 
gelegenheid om tot rust te komen, te bezinnen en te genieten 
van de natuur. Men verwacht de opening in 2018.  
Na Vlierden kwamen we bij het IOVD in Deurne. Dit is de 
Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. Het Peellandcollege is 
een katholieke deelschool voor havo- en vwo-onderwijs.  
Dit Peellandcollege werkt met drie scholen samen. Het betreft 
de Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de 
scholen Alfrinkcollege en Hub van Doorne-college en sinds 2003 
ook De Sprong voor praktijkonderwijs.  



De tocht ging verder;  
via Helenaveen reden we naar Griendtsveen.  
De geschiedenis van het dorp Griendtsveen is nauw verweven 
met de ontginning van de Peel. Van de Griendt was in 1853 een 
van de oprichters van de "Maatschappij tot ontginning en 

vervening van de Peel", later omgedoopt in 
"Maatschappij Helenaveen". Hij stichtte 
het dorp Helenaveen. Zijn zoons Jozef en 
Eduard zetten zijn werk voort en stichtten 
het dorp Griendtsveen;  

beide dorpen zijn verbonden door de Helenavaart.  
Helenaveen ligt in Noord-Brabant, Griendtsveen echter in 
Limburg. In Griendtsveen was de “Griendtsveen Turfstrooisel 
Maatschappij” actief.  
Het dorp heeft een zeer schilderachtige ligging en heeft een 
beschermd dorpsgezicht. De schrijver Toon Kortooms ligt er 
begraven.  
In 1944 werd in het gebied rond Griendtsveen zwaar gevochten. 
Het dorp liep hierdoor forse schade op.  
Griendtsveen lag bij de bevrijding zo'n 73 uur onder 
granaatvuur, afgevuurd vanuit Neerkant en Meijel door de 
Britten. 
Voor de ruilverkaveling in 1974 ging het water van De Peel 
richting de Maas, nu stroomt het water via de kanalen vanaf de 
Maas richting De Peel.  
De tocht gaat verder en we brengen een bezoek aan het 
paardensportcentrum de Peelbergen in Kronenberg.  
Daarna via Melderslo richting natuurgebied het Schuitwater bij 
Lottum. Dit is een gebied, waar vroeger de Maas stroomde.  
Er zitten nogal wat bevers en nachtzwaluwen.  
 



Uiteindelijk kwamen we in de Maasduinen.  
Dit is een groot natuurgebied met 
stuifduinen en heidegebieden.  
Hier grazen schapen, Galloway- runderen 
en Konikpaarden.  
In de bosbrasserie, waarvan Limburgs 
Landschap de eigenaar is, hebben we een 
korte stop gehouden. Hier kon iedereen 

genieten van een lekker kop koffie met een stuk vlaai, terwijl 
men een prachtig uitzicht had op een van de vennen.  
Na deze stop ging de tocht verder richting Arcen. Hier kregen 
we de nodige uitleg over de buurtschap Lingsfort: een fort, dat 
gebouwd was ter verdediging van een belangrijke schutsluis. 
Om op verschillende plekken het hoogteverschil in het 
landschap te overbruggen wilde men sluizen bouwen.  
Zo ook bij Arcen. Ter verdediging van dit bouwproject werden 
twee forten gebouwd: het Lingsfort en fort Hazepoot.  
Het kanaal is door aanvallen van de Hollanders en geldgebrek 
nooit afgebouwd. 
Het fort raakte in verval en de enige zichtbare restanten zijn de 
dubbele aarden wallen.  
Het laatste onderdeel van de tocht was het Floriadeterrein. 
Naast dit terrein is men volop bezig met de inrichting van het 
nieuwe industrieterrein. De ene na de andere grote industriehal 
wordt hier gebouwd. Gevestigd in het hart van het tweede 
tuinbouwgebied van Nederland ligt Fresh Park Venlo.  
Om ca. 18.30 uur waren we weer terug in Meijel, waar de tocht 
werd afgesloten met een lekkere koffietafel in het Oranjehotel. 
Namens de werkgroep KBO op Pad nogmaals dank aan onze 
gidsen Mart en Ger.  
Dit verslag is opgesteld door P. Creemers 



Initiatief  “Oogcafé”  Meijel. 
Hierbij willen wij u informeren dat er binnen Durnééve, 
Raadhuisplein 3, 5768 AR in Meijel, een initiatief mogelijk gaat 

worden met als thema het “ Oogcafé “ 
Deze mogelijkheid is mede tot stand 
gekomen vanuit de behoefte die er is 
binnen Meijel voor een ontmoetingsplek 
voor mensen met een visuele beperking / 
oogaandoening. 
Het is ontstaan vanuit de visie om een 
laagdrempelig lotgenotencontact in een 

ongedwongen sfeer mogelijk te maken voor de blinde en / of 
slechtziende medemens. 
Tijdens de contact-en ontmoetingsmiddagen worden er bij 
aanvang de wensen en behoeften van de deelnemers getoetst 
om zo een gevarieerd en veelzijdig programma samen te gaan 
stellen, afgestemd op de deelnemers met een visuele 
beperking. 
U kunt hierbij denken aan het voordragen van, of het luisteren 
naar gedichten, workshop schilderen, bingo, bloemschikken, 
bijpraten, presentatie Koninklijke Visio, gastoptredens van een 
dichter of een muzikaal ensemble. 
De start van dit Oogcafé, is onder voorbehoud en zal bij 
voldoende deelname (minimaal 5 personen) plaats vinden op 
vrijdagochtend 22 september aanstaande. 
Wanneer u geïnteresseerd bent of u kent iemand met een 
visuele beperking, schroom dan niet om hem of haar over dit 
initiatief te informeren. 
Kom vrijblijvend kennis maken op vrijdagochtend 22 september 
aanstaande. Inloop: 9.30 uur. Bijeenkomst: 10.00-12.00 uur. 



Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met de initiatiefnemers: Henny Verberk - Verhagen, 
email : hennyverhagen12@gmail.com, telefoon : 077 - 4664429. 
Of bij Bertine van Heugten,  durneeve@gmail.com, telefoon : 
077 - 3746174 
 
“Vier het leven” 
Komend seizoen wordt in de regio Weert 
gestart met culturele activiteiten voor 
ouderen (65+). Het programma is heel 
divers: muziek, toneel, musical, cabaret, 
concert, etc.  
De voorstellingen zijn in het Munttheater in Weert. 
* U kunt zich per arrangement inschrijven. Een arrangement 
bestaat uit: entreebewijs, 2 consumpties, begeleiding en 
vervoer. Wij reserveren voor u de beste plaatsen. 
*  U wordt van begin tot einde vergezeld door een van onze 
gastvrouwen/gastheren en u bent in gezelschap van andere 
ouderen. Maakt u gebruik van een rollator? Geen probleem!        
Laat het ons vooraf even weten! 
Mocht u interesse hebben, neem dan vóór 1 september contact 
op met Jet van Enckevort. Zij is vrijwilliger bij “Vier het leven”. 
Telefoon: 077-8518626  of GSM-nummer: 06-21702245 of e-
mail: hvlierop@hotmail.com 
 
Hiltho-beurs Horst. 
Eén keer in de vier jaar vindt deze “lifestylebeurs” plaats in 

Horst. Dit jaar is dat vanaf vrijdag 6 oktober 
t/m woensdag 11 oktober. De beurs vindt 
plaats op het evenemententerrein nabij het 
Kasteelpark. (Afrit 10 van de A73)  



Met meer dan 375 stands is er veel te zien en te beleven.  
U vindt er van alles op het gebied van wonen, cadeauartikelen, 
buitenleven, uiterlijke verzorging, kleding, vakantie en vrije tijd, 
eten en drinken en nog veel meer. 
In verband met het 50-jarig bestaan, staat de beurs in het teken 
van “Back tot he Sixties”’. In een nostalgische spiegeltent kan 
men op muziek uit de jaren ‘60 nog een dansje wagen.  
Voor KBO-leden heeft men een speciaal arrangement 
samengesteld. Op vertoon van uw KBO-ledenpas bij de kassa 
betaalt men €12,50 voor entreebewijs, een kopje koffie en een 
stuk vlaai. Het vervoer dient u zelf te regelen. Voor meer 
informatie: kijk op de site www.hiltho.nl 
 
Computerspreekuur 
Misschien wist u het nog niet, maar wij staan elke maandag van 

18.30 tot 19.30 uur voor u klaar.  
Hebt u hulp of advies nodig op 
computergebied? Loop dan gerust 
even bij ons binnen.  
Ook met vragen over tablets, 

smartphones en cursussen kunt u bij ons terecht.  
Het is helemaal gratis. 
U vindt ons in het KBO-lokaal in d’n Binger  
(t.o.v. de Bibliotheek). Tot maandag ?! 
 
Overleden leden 
Dhr. Jan Derckx 
Mw. Fien Slaats – van Heugten 
Dhr. Chris Dirks 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. 



 
Nieuwe leden 
Wij heten welkom: 

 
Mw. Trees Thijssen 
 
Conclusies n.a.v. de ENQUÊTE  
m. b.t. de VAKANTIEREIS naar de Moezel. 

We hebben de resultaten van de 
enquête verwerkt.  
De uiteindelijke conclusies willen we 
jullie niet onthouden, dus hierbij 
enige toelichting. 

Slechts 67% van de deelnemers heeft het enquêteformulier 
ingevuld, waarvoor onze dank.  
 
De gemiddelde resultaten zijn: 
   
 Algemene beoordeling                                                     8,3  
Prijs / Kwaliteit verhouding 
Oordeel chauffeur 
Rijstijl, omgang en informatie van chauffeur 
Sfeer en algemene indruk van het hotel 

7,3 
8,9 
9,0 
7,7 

 
 
 

Hotelkamer 7,9  
Inrichting Badkamer / Douche 
Kwaliteit eten en drinken 

7,4 
6,8 

 
 

Klantvriendelijkheid van hotelhouder / personeel 7,8  
Kwaliteit dagprogramma 7,9  
Kwaliteit avondprogramma 7,3  
Onderlinge sfeer 8,4  

 

   
9,3 



 
 

 

1.   Het is duidelijk dat de reis bij iedereen goed in de smaak is 
gevallen. Toch valt er wel wat kritiek te horen, met name de 
betaalmogelijkheid in het hotel was niet, zoals we gewend waren.  
Ook waren er nogal wat opmerkingen over de kwaliteit  
van het eten. Echter, zoals in eerdere jaren al opgemerkt is,  
blijft de hotelkeuze in deze prijsklasse beperkt. 
 
2.   Onze chauffeur komt er ook weer heel goed vanaf, dus ook 
voor het komend jaar zullen we trachten te regelen dat  
Marcel weer onze reisleider is. 

 
3.   Het dagprogramma is door u allen zeer gewaardeerd.  
Een volledig programma blijft de voorkeur houden, echter een 
moment van rust is welkom. Alles bij elkaar vond men het goede 
onderwerpen. Er was voldoende vrije tijd om op eigen 
gelegenheid even rond te wandelen of te winkelen. 

 
4.   Het avondprogramma was minder in de smaak gevallen.  
De wijnproeverij was voor meerderen geen succes en  
de wandeling bleek te lang.  
Daarentegen was “De Meijelse Avond” weer een groot succes. 
Nogmaals dank aan degenen die zich hiervoor hebben ingespannen. 
 
5.   De onderlinge sfeer was ook dit jaar weer goed.  
Ook bij de nieuwkomers is dit goed bevallen. 

 
6.    De prijs/kwaliteit verhouding is door meerderen als redelijk 
beoordeeld. Dit heeft mede zijn oorzaak in de kwaliteit 
van het eten in het hotel en onderweg.  

 

 



We kregen niet de kwaliteit die we gewend waren,  
maar in Duitsland hebben ze andere eetgewoonten  
dan wij kennen.  
Voor komend jaar zal de organisatie hier extra aandacht aan 
schenken.  
 
7.    We blijven, als het enigszins kan, ook de komende jaren  
de trip organiseren in de 2e helft mei / 1e helft juni.  
Dit heeft bij nagenoeg iedereen de voorkeur,  
evenals de maximum reisafstand van zo’n 400 km. 
 
8.   Tenslotte wil ik jullie allemaal bedanken voor de  
gezellige dagen. Er was niemand die tijdens de trip ook  
maar iets te zeuren of te klagen had. Als organisatie kunnen  
we dit alleen maar waarderen en het geeft ons vertrouwen  
om voor de vakantie van 2018 weer aan de slag te gaan.  
Hiervoor zijn al enkele ideeën binnengekomen.  
Als tip voor 2018 kwam de Lüneburger Heide of  
een provincie in Nederland het meest naar voren.  
We besteden ook de komende jaren aandacht aan  
een goede mix van alle wensen. 
 
9.    Om het geheel nog compleet te maken zal er voor  
iedereen nog een DVD gemaakt worden met de ingezonden 
foto’s en films. 
 
Met vriendelijke groeten,     Peter Creemers. 

 

 

 
 

 


