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Het aanvragen van de Ov-chipkaart bij het infoloket. 
Vijf jaar geleden hebben wij als ouderenadviseurs een aantal 
leden begeleid bij het aanvragen van de ov-chipkaart. Van een 
aantal onder u is de kaart ondertussen verlopen of verloopt 
deze binnenkort. Niet iedereen krijgt een brief hierover.  

Dus controleer daarom zelf of uw 
kaart binnenkort is verlopen. En 
als uw kaart verlopen is, moet u 
het geld, dat op de kaart staat, 
ook zelf terugvragen. Bij het op 
tijd verlengen wordt dan het 
resterend bedrag automatisch op 
uw rekening gestort.  

Een ov-chipkaart is een handig middel om onbezorgd met de 
bus of trein te reizen. Hoe u dat doet, daar kunnen wij u uitleg 
over geven. Ook over de aanvraag van de kaart. Komt u er zelf 
niet uit, dan vragen wij de kaart voor u aan. 
Nog even wat meer uitleg over de ov-chipkaart. U kunt een 
anonieme chipkaart aanvragen, die u met anderen kunt delen. 
Maar dan kunt u geen gebruik maken van kortingen of 
aanbiedingen. Een ov-chipkaart op naam heeft dit nadeel niet, u 
kunt dus hiervan maximaal profiteren.  
Maar hoe kunt u deze op naam dan aanvragen?  
Mensen, die niet telebankieren, kunnen de kaart 
schriftelijk aanvragen via OV Chipkaart, Veolia (zo 



dadelijk Arriva) of de Nederlandse Spoorwegen. U moet dan het 
thuisgestuurde formulier invullen en opsturen.  
 
Als u wel aan telebankieren doet, kunnen alle acties achter de 
computer geregeld worden. In beide gevallen moet u wel 
meerdere keren naar een oplaadpunt om uw kaart te activeren 
en uw product(en) op te halen. Dit oplaadpunt 
staat bij de Coöp.  
Let er wel op, dat u de kaart nog moet 
aanmelden bij de NS tweede klas reizen, via hun formulier of 
digitaal.  
Dit laatste is echter weer afhankelijk van waarvoor u de kaart 
heeft aangevraagd, bus of trein. Tevens kunt u ‘saldo reizen’, 
wat wil zeggen dat u nooit de kaart hoeft op te laden.  
Dit gaat via een machtiging, die u afgeeft. Al met al is het een 
heel gemakkelijke manier van reizen, wel altijd even inchecken 
en niet vergeten uit te checken.  
Als u het aanvragen toch nog  lastig vindt, ·kom gerust even 
naar het infoloket, elke 
maandagmorgen van 10.00 uur 
tot 11.00 uur in d’n Binger.  
 



Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
 

Deze maand is het kienen op 
woensdagmiddag 16 november in  
St. Jozef Wonen & Zorg. 
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!  
 
 
 
 
Bezoek Europees Parlement 

 
Op woensdag 25 januari hebben we 
een bezoek gepland aan het Europees 
Parlement in Brussel. We zijn daar dan 
te gast bij Europarlementariër Jeroen 
Lenaers van het CDA, oorspronkelijk 
afkomstig uit Stramproy. 

We worden ‘s morgens ontvangen met een kop koffie of thee, 
waarna we een rondleiding krijgen met 
een bezoek aan de publieke tribune van 
de plenaire vergaderzaal. Hier worden 
al de Europese beslissingen genomen, 
die in ons voor- of nadeel werken. Als er 
die dag een vergadering is, kunnen we zelf ervaren hoe zo`n 
overleg plaats vindt. 



Hierna gaan we in discussie met 
Europarlementariër Jeroen Lenaers, waarbij alle 
onderwerpen bespreekbaar zijn. Daarna is het tijd 
om naar de locatie te gaan, waar we een lunch 
krijgen aangeboden. Hiermee sluiten we dan het 
"politieke" gedeelte van die dag af. We krijgen ook 

een rondleiding door de stad Brussel onder leiding van een gids. 
Brussel is een hele mooie 
stad met vele 
bezienswaardigheden en 
een prachtige Grote Markt 
in het centrum van de stad. 
Rond 17.30 uur vertrekken we dan weer richting Meijel, waar 
we deze dagtocht zullen afsluiten met een diner. 
Kortom, een uitgelezen kans om zelf een kijkje te nemen en te 
ontdekken hoe ze in het Europees Parlement de toekomst van 
Europa en dus ook die van ons mede bepalen. 
De kosten voor deze excursie zijn beperkt door een bijdrage van 
het CDA. Dit stellen wij zeer op prijs! Hierdoor bedraagt de  
eigen bijdrage € 32,50 per persoon voor het héle programma, 
zoals hierboven beschreven.   
Let wel: aan deze reis kunnen maximaal 50 personen 
deelnemen.  
De inschrijving voor deze dag is op donderdag 3 november in 
d`n Binger tussen 13.30 uur en 14.00 uur. De eerste 50 
aanmeldingen zijn verzekerd van deelname. Daarna geldt (zoals 
gebruikelijk) een reservelijst op volgorde van inschrijving.  
 



Ontspanningsmiddag:   Filmmiddag. 
De temperatuur begint weer te veranderen, de bladeren vallen, 

dus is het tijd om binnen lekker 
warm een film te bekijken!  
Op woensdag 9 november is weer 
onze filmmiddag. Deze zal worden 
verzorgd door Mart Kessels.  
Welke films hij deze keer zal 

draaien, is nog een verrassing, maar ze zijn altijd prachtig en erg 
interessant. Dus dat komt zeker goed! We beginnen om 14.00 
uur in de Rabozaal van d’n Binger.  
Hopelijk mogen we weer veel leden begroeten! 
Werkgroep Evenementen.  
 
Meijelse revue: “Allè… pròt mèr Mééls” 
Meijel heeft een uniek dialect, dat - vooral door jongeren - 
steeds minder wordt gesproken. De Stichting “Pròt mèr Mééls” 

heeft als doel het in stand 
houden van dit unieke Méélse 
dialect, zowel in spreektaal als 
ook in schrijftaal. 
De stichting is in 2015 
opgericht door de 
initiatiefnemers Rudie 
Martens, Roel Vullers, Peter 
Daniëls en Jeroen Schriks. 

Deze stichting gaat activiteiten organiseren, waarin het dialect 
centraal staat en welke direct gericht zijn op het behoud en 
onderhoud van dit dialect. Zo is De Méélse Revue het eerste 
initiatief.  



Over de Méélse Revue 
De Méélse Revue is een unieke Meijelse voorstelling met 
toneel, muziek en dans. Meer dan 100 mensen werken 
enthousiast aan de voorbereidingen, voor de schermen én 
achter de schermen. De titel van het stuk is dus ‘Allè… pròt mèr 
Mééls’. In het weekend van 11, 12 en 13 november staat De 
Méélse Revue op de planken in d’n Binger.  
De vier voorstellingen in dat weekend zijn uitverkocht.  
De revue gaat over het leven op een Meijels plein. Je hoort er 
de laatste nieuwtjes. Er doen zich kleine drama’s en grote 
pleziertjes voor. Het is een plein vol Meijelse gezelligheid. In de 
jaren vijftig wordt er in ferme taal gesproken over de vreemde 
plannen van Pauke Pluijm. En in de zeventiger jaren spreekt 
locoburgemeester Jansen al over ‘Peelgeluk’. Hij loopt zo trots 
als een pauw over het plein, als de Nederlandse televisie in 
Meijel komt filmen. De zaken van kastelein Ad van het 
dorpscafé en van Trees van de kapper lopen goed.  
De bewoners en de toeristen hebben het naar hun zin.  
En de jeugd? Die zet ook hier de wereld op z’n kop en laat de 
boel af en toe flink knallen. Stil… ! Wordt er gefluisterd op het 
plein? Zijn er geheimen? Natuurlijk, want ook in dit spel speelt 
het grote mysterie van de liefde de hoofdrol! In de revue wordt 
gedanst en er klinken in het Meijels dialect gezongen liedjes. 
Het verhaal is op maat geschreven door regisseur Marij 
Dorssers rondom Méélse vastelaovesliedjes; hoe kan het ook 
anders met de première van de revue op de elfde van de elfde! 
Wilt u nog meer informatie? Wilt u op de hoogte blijven van de 
laatste nieuwtjes? Ga dan naar: www.demeelserevue.nl. 
‘Kom-Kieke-Museum’ in d’n Binger 
De Stichting vindt ook educatie belangrijk. We willen de 
leerlingen van de basisschool bij het dialect betrekken. Daarom 

http://www.demeelserevue.nl/


hebben wij contact gezocht met Basisschool den Doelhof en 
creatieve hulp gevraagd voor De Méélse Revue’.  
De kinderen van groep 8 hebben ondertussen ongeveer 70 
revue-maskers gemaakt. Een geheel eigen masker, dat ze zelf 
een échte Méélse titel hebben gegeven! Vanaf 27 oktober is er 
een tentoonstelling van alle maskers in het speciaal hiervoor 
omgedoopte ‘Kom-Kieke-Museum’ in d’n Binger.  
Wij nodigen hierbij iedereen uit om te komen kijken naar deze 
kunstwerken.  
Tot slot: Er zullen meer activiteiten van De Stichting ‘Pròt Mèr 
Mééls’ volgen. Hierbij valt b.v. te denken aan een bijdrage aan 
een nieuw Meijels woordenboek, aangevuld met nieuwe 
Meijelse woorden, het realiseren van lessen in Meijelse taal of 
een Meijels dictee.  

 

Bezoek aan steenfabriek “De Werklust”, 
Expositie kerststallen en kerstmannen en de Johma-fabriek. 
 
Op 21 december willen we een extra activiteit organiseren.  

Dit n.a.v. een tip van Jos v. d. Beuken.  
Zijn verzameling kerstmannen is enkele 
jaren geleden overgebracht naar 
steenfabriek “De Werklust” in Losser.  
We zullen op deze dag 
niet alleen de verzameling 
van kerststallen, enz. 
bekijken, maar we krijgen 

ook een rondleiding door de steenfabriek.  
Na de lunch brengen we een bezoek  
aan de Johma-saladefabriek.  
We vertrekken om 7.30 uur en zijn omstreeks  



20.45 uur weer terug in Meijel.  
Op de terugreis zal een diner worden aangeboden.  
De inschrijving voor deze tocht is op 24 november  
om 13.30 uur in d’n Binger. 
De eigen bijdrage is €42,50 p.p.  
 
Vrijwilligersmiddag. 

Waar zouden we zijn zonder de hulp 
van onze trouwe vrijwilligers?! 
Je kunt als bestuur van alles 
bedenken en organiseren, maar 
zonder hulp van vrijwilligers is het 
vrijwel onmogelijk om het te 
realiseren.  

Gelukkig hebben we bij KBO Meijel ± 60 vrijwilligers, die ieder 
naar eigen vermogen hun steentje bijdragen aan het soepel 
functioneren van onze vereniging. 
Wij vinden het dan ook heel normaal om eens per jaar extra 
aandacht te schenken aan deze vrouwen en mannen.  
Dit jaar hebben we weer gekozen voor een vrijwilligersmiddag. 
Deze middag vindt plaats op woensdag 30 november a.s.  
Dus vrijwilligers, noteer het alvast op de kalender en  
houdt deze middag vrij! 
Iedere vrijwilliger ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.  
 



Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2017  
Nog steeds komen we leden tegen, die met name de 
huurtoeslag terug moeten betalen, omdat ze te veel vermogen 
hebben, boven de vrijstelling.  
De vrijstelling voor een 
alleenstaande is € 
25.000, - en voor een 
echtpaar € 50.000, - .  
Bij één euro boven dit bedrag (spaargeld) moet u terugbetalen. 
Als u een beschikking heeft ontvangen van de belastingdienst, 
controleer dan of het klopt.  
Voor de zorgtoeslag mag u veel meer vermogen hebben. 
We horen wel eens zeggen: “Ik heb nooit iets ontvangen van de 
belastingdienst, heb ik ook recht op huur- of zorgtoeslag?”  
Hebt u vragen over dit onderwerp?  
Of wilt u eens toetsen of u iets moet wijzigen?  
Meldt u bij het infoloket.  
U betaalt achteraf toch niet graag geld terug ?!  
U ontvangt toch ook liever dat, waar u recht op heeft?!  
 
 



De herfstwandeling van 5 oktober. 
Met 45 personen in 11 auto’s 
vertrokken we vanaf restaurant Colé 
met stralend weer en onder leiding 
van de gidsen Mart en Marinus 
richting Sevenum. 
Een prachtige wandelroute in 
natuurgebied Heesbeemden tussen 
de kom van Sevenum en Kronenberg. Aansluitend vind je ook 
het gebied De Blakt. Tijdens de herfstwandeling zagen we dat 
veel trekvogels al vertrokken waren. Het meeste groen groeit 
niet meer en veel bladeren verkleuren al.  
Maar de vruchten zijn rijp of moeten de ‘finishing touche’ van 
het rijpingsproces nog ondergaan. Dit geldt voor 
paddenstoelen, bessen, noten, fruit, zaden en voor de dieren, 

die hier de winter moeten 
doorbrengen.  
Dit natuurgebied is een nat broekbos 
met veel elzen, prachtige wilgen en 
kleine weilandjes. Door het gebied 
stroomt het inmiddels weer 
meanderende beekje de Blakterbeek. 

Dit alles wordt onderhouden door de plaatselijke 
natuurvereniging. Tijdens deze wandeltocht kwamen we 
basaltzuilen tegen van de fictieve "Wegh van Meijl op Seven".  
Er staan tussen de plaatsen Meijel en 
Sevenum negen zuilen op ongeveer 1 
mijl (1,487 km) uit elkaar. Deze zuilen 
verwijzen naar het peelmysterie rond 
de gouden helm, die in 1910 in de 
Peel gevonden is. 



Al met al weer een geslaagde middag, welke afgesloten werd bij 
ons aller Karel met de alom bekende 
overheerlijke vlaai en koffie. 
Oprechte dank aan Mart Kessels en 
Marinus Peeters. 
Voor degenen, die nog eens terug 
willen, kunt u de route vinden onder 
www.knopenlopen.nl 

 
Nieuwe contact- en ontmoetingsgroep 
blinden en slechtzienden. 
In de gemeente Peel en Maas wordt 
één middag per veertien dagen een 
ontmoetingsmiddag georganiseerd 
voor mensen met een visuele 
beperking. Ontmoeting en contact 
met lotgenoten, ervaringen maar ook 
kennis uitwisselen staat hierbij centraal. 
Voor de deelnemers met een visuele beperking een 
mogelijkheid om er even uit te zijn en het is mogelijk een 
ontlasting voor de partner, de kinderen of een mantelzorger. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u ervaringen 
uitwisselen en kunt u deelnemen aan het 
activiteitenprogramma, georganiseerd door een groep 
enthousiaste en deskundige vrijwilligers.  
Deze middag wordt elke veertien dagen georganiseerd van 
14.00 - 16.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van 
Kapellerhof, de aanleunwoningen aan de Piushof in Panningen. 
Centraal op deze middagen staat de gezelligheid, ontmoeting, 
informatie uitwisselen, een luisterend oor, enz.  

http://www.knopenlopen.nl/


Hebt u interesse om deel te nemen, of om u als vrijwilliger in te 
zetten? Meldt u dan bij: Henny Verberk, tel. 077 – 4664429.  
Mobiel nr. 06 26 74 79 77,  
e-mail: hveraver@ziggo.nl  
of bij Vorkmeer: Margriet Eickes, tel.077-3077350.  
Mobiel nr. 06 45 15 74 57,  
e-mail: m.eickes@vorkmeer.nl 
Vrijblijvend een keer binnen lopen mag ook.  
De koffie staat klaar. 
 
 
Verslag van de opfriscursus ” In het verkeer” van 19 oktober. 

Dit verkeerstreffen werd gestart met 25 
quizvragen van Veilig Verkeer Nederland, 
onder de deskundige leiding van  

dhr. P. Geurts (van VVN Weert). In een volle Schrikszaal werd er 
aan de hand van 25 foto’s bij de gevarieerde vragen een flink 
beroep gedaan op ieders parate kennis van de verkeersregels! 
(Er zijn sinds november 1991 veel verkeersregels gewijzigd).  
Bij de nabespreking van de antwoorden bleek uit de vele 
opmerkingen en vragen, dat menigeen soms over een 
behoorlijke ‘verkeersdrempel’ was gegaan… Maar ‘een mens is 
nooit te oud om te leren’, bleek ook hier weer! Zelfs in de pauze 
werd er nog druk nagepraat. Na de pauze volgde een serie 
foto’s van de moeilijke(re) verkeerssituaties of ‘knelpunten’ in 
onze eigen nieuwe dorpskern, toegelicht door Huub Grommen. 
Waar nodig gaf Jo Manders van het Dorpsoverleg extra 
toelichting op de vernieuwingen, zoals o.a. oversteekproblemen 
bij de splitsing bij de kerk, plaatsing van lantaarnpalen in de 
Dorpsstraat i.v.m. doorgang voor rolstoelen, 
parkeergelegenheid, vrachtauto’s (bestemmingsverkeer),  

mailto:hveraver@ziggo.nl
mailto:m.eickes@vorkmeer.nl


te hard rijden in de 30 km.-zone, (waarin – wettelijk bepaald - 
geen zebrapad hoeft) en de begrenzing bij het Raadhuisplein. 
Handhaving van bepaalde verkeersregels of 
verkeersovertredingen, bleek een punt, wat vaker ter sprake 
kwam. Er werden veel vragen gesteld. De uitleg van Jo Manders 
was erg verhelderend en zodoende kreeg menigeen ook een 
betere kijk op bepaalde zaken. Vele bezoekers vonden een 
dergelijke bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar!  
Tot slot gaf Jo Manders de tip om eventueel (als KBO-bestuur) 
de gemeente aan te schrijven over de knelpunten en een betere 
handhaving in de dorpskern. Dit komt ook in het dorpsoverleg 
terug.  
 
Overleden leden 
Mw. Tiny Derckx – v.d. Asdonk 
Mw. Gert v. Dijk – Snijders 
Dhr. W. Luijten 
 
Nieuwe leden 
Dhr. Bert de Koning 
Mw. Joke de Koning-Maaskant 
 



Agenda  
      3 nov. Inschrijving bezoek  
                 Europees parlement 
      9 nov. Ontspanningsmiddag/ 
                 filmmiddag 
    16 nov. Kienen, St.Jozef 
                 Wonen&Zorg 
     24 nov. Inschrijving voor  
                 dagtocht naar Losser 
     30 nov. Vrijwilligersmiddag 
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en het Nieuwsblad 
verschijnen in het weekend van 9 december
 

 


