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Agenda  
  7 mei    Bedevaart naar Ommel 
  9 mei    Bezoek museum ‘Klok en Peel’ in Asten 
16 mei    Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg  
  8 t/m 23 mei   Stemmen Clubkascampagne 
11 t/m 15 juni   Vakantie  Behringen, Duitsland 
 
Adreswijziging: 

Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door 
te geven aan Mariëtta van Asten, secretaris 
ledenadministratie.  
Haar e-mailadres is: m.van.asten@kbo-meijel.nl. 
Haar adres is Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel. 
Telefonisch te bereiken onder nr. 077-374.4801. 
  

Rabobank Clubkas Campagne 2018      
 De jaarlijkse campagne van Rabobank Peel, Maas en Leudal wordt 
dit jaar gehouden van 8 t/m 23 mei.  
Toch willen wij u er nu al op attenderen, want u 
kunt op ons stemmen, als u lid bent van de 
Rabobank. Enkele dagen van tevoren krijgen alle 
leden van de Rabobank een brief, waarop een stemcode staat 
vermeld. Grijp uw kans en steun onze vereniging kosteloos. Elke 
stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op ons worden 



uitgebracht….hoe hoger de bijdrage zal zijn, welke de vereniging 
ontvangt!  
Wij weten, dat veel senioren ons altijd steunen. Hierbij willen wij 
tevens een beroep doen op de kinderen van senioren, die 
eventueel hun steentje willen bijdragen! Of weet u iemand die een 
stem over heeft? Mocht u zelf niet kunnen stemmen, laat het aan 
een van de bestuursleden weten. Of kom gewoon even 
binnenlopen bij het infoloket. Want elke stem telt!  
Vorig jaar zijn we geëindigd op een tweede plaats met € 1.572,53! 
Een geweldig bedrag!  
Kunnen we er nog een schepje bovenop doen?!  
Dit jaar willen wij wel voor de eerste plaats gaan!  
In de maand juni volgt dan weer de bekendmaking, oftewel de 
Roadshow in d’n Binger. 
Wij senioren maken het verschil! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite! 
 
Klantenbinding en voordeelactie  Het vervolg... 

Met het uitkomen van dit nieuwsblad treft u 
opnieuw een overzicht "leden voordeelacties" 
aan. Een aantal deelnemende ondernemers heeft 
hun aanbieding voor de komende periode 
gewijzigd. De aanbiedingen op bijgevoegd 
overzicht zijn geldig van 1 mei tot 1 juni 2018.Wij 

hopen dat wederom veel leden van KBO Meijel gebruik gaan 
maken van de aanbiedingen, zodat deze actie zich nog verder kan 
uitbreiden en een win-win- situatie is voor onze leden en onze 
Meijelse ondernemers. Aarzel niet en geniet opnieuw van uw 
voordeel! Want….KBO Meijel heeft oog voor senioren 
Werkgroep klantenbinding/voordeelactie 
 



Bedevaart naar Ommel 
Maandag 7 mei a.s. is het weer zover:  
de Meijelse bedevaart naar Ommel.  
Hoewel te voet naar Ommel gaan op deze dag 
beslist niet verboden is, gaat het merendeel op 
de fiets en, met name diegenen die slecht ter 
been zijn, met de auto.  
De fietsers vertrekken deze morgen om 8.30 uur bij de kerk.  
Voor degenen, die op eigen gelegenheid gaan (te voet of per auto) 
is het goed te weten, dat de bedevaartsmis in Ommel, waarin 
uiteraard kapelaan Roger zal voorgaan, om 10.00 uur begint.  
Na afloop van deze viering zijn alle ‘pelgrims’ welkom in café 
Eijsbouts voor ‘de koffie’. 
De fietsgroep zet daarna koers richting Liessel , voor een bezoek 
aan de molen “De Volksvriend”. We worden ontvangen door de 
molenaar zelf, die ons het een en ander over deze molen zal 
vertellen.  
Dit onderdeel stond verleden jaar al op het programma, maar kon 

toen vanwege het regenachtige weer niet 
doorgaan. We gaan nu dus ’op herhaling’. 
De fietstocht wordt tussen 15.00 en 16.00 
uur afgesloten met een ‘verlate lunch’ bij 
‘Oppe koffie’.  
Neemt u aan dit middagprogramma deel, 
dan dient u zich vooraf  aan te melden bij 
Joke Hölscher (tel. 466.3162) of per e-mail: 

joke.holscher@gmail.com.  Ook graag het aantal personen 
melden, dat u opgeeft. Een en ander is noodzakelijk i.v.m. de 
verdere organisatie. (Dit jaar geldt overigens ook, dat bij slecht 
weer het middagprogramma vervalt.) 
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Extra Cursus “Aan de slag met een Androidtablet” 
Op veler verzoek starten we op 8 mei met een extra 
 cursus “aan de slag met een Android tablet”. 
De cursus vindt plaats op dinsdagmiddag van 14:00 
tot 16:00 uur in d’n Binger en bestaat uit 4 lessen.  

Ook al ben je geen lid van de KBO-Meijel, dan kun je toch 
deelnemen aan deze cursus. 
De kosten voor leden zijn € 24,00, niet leden betalen € 30,00.  
Dit is incl. cursusboek en koffie of thee in de pauze.  
Opgeven kan bij Mariëtta van Asten (077-374.4801) of bij Leo 
Tittulaer (077-466.9600). Mailen naar kbomeijel@live.nl kan ook. 
Deelnemers dienen te beschikken over een Android tablet. 
 
Rectificaties 
Informatieboekje 2018-2019  
 In de advertentie van de kerkradio zijn helaas verkeerde 

gegevens opgenomen. 
         De juiste gegevens zijn: 
         Telefoon: 077-4661850 Mobiel: 06-41114809 
         e-mail: hwlbeckers@home.nl 
         Tel.nr. van Mien Engelen-Gielen is: 077-4663136. 
  Werkgroep KBO op pad: het forelvissen is verschoven van 

 12 september naar 29 augustus. 
 
Excursie naar VDL NEDCAR 
Toen in de zomer 2017 bekend werd, dat het 
mogelijk was om een bezoek te brengen aan VDL 
Nedcar voor een rondleiding, hebben we daarop 
meteen gereageerd en ons hiervoor aangemeld. Nu hebben we 
bericht gehad, dat we in het najaar in aanmerking komen voor een 
fabrieksrondleiding. 

mailto:hwlbeckers@home.nl


Bij Nedcar worden momenteel ± 800 mini`s per dag geproduceerd. 
Dit gebeurt daar met ± 1600 robots en ± 5500 medewerkers. 
Zij zorgen ervoor dat er elke minuut een auto van de band rolt, die 
elk uit 5000 onderdelen bestaat. Dit alles vindt plaats in een 
fabriek met een grootte van 1 miljoen vierkante meter, waar een 
productielijn in staat met een lengte van 2 kilometer.  
De “geboorte” van een Mini bij Nedcar is een waar kunststuk!  
Wil je dit “wonder” van VDL Nedcar in Born met eigen ogen zien…., 
meld je dan aan voor deze excursie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.30 uur: Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai 
10.45 uur: Introductie film en veiligheidsinstructie 
11.00 uur: Start fabrieksrondleiding  
12.30 uur: Einde programma  
 
De rondleidingen vinden telkens op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend plaats.  
We weten nog niet op welke datum we kunnen komen. En áls we 
dat weten, hebben we maar een korte tijd om te reageren. 
Daarom willen we een vóórinschrijving houden. 
De kosten voor deze excursie zijn ± € 35,00 per persoon incl. 
vervoer met eigen auto’s.  
Om de belangstelling voor deze excursie te peilen, willen we de 
vóórinschrijving houden op donderdag 17 mei van 13.30 tot 14.00 
uur in d`n Binger.  
Hierbij zullen we ook vragen naar je telefoonnummer. 
Opmerking: het dragen van een pacemaker kan 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen in een deel van de 
fabriek i.v.m. de hoge robotiseringsgraad!  
Werkgroep KBO op PAD     



Fiets-instructiedag.  
Ook u merkt ongetwijfeld, dat het verkeer steeds 
drukker wordt. Bovendien veranderen er 
regelmatig verkeersregels. En we fietsen steeds 
meer op een e-bike. Maar dat willen we wel op een 
veilige manier doen. Zeker nu we met het mooie lenteweer weer 
willen genieten van de natuur en een leuk terras. Maar… veiligheid 
staat altijd voorop, dat vindt ook iedereen belangrijk. Daarom wil 
de Werkgroep Evenementen op 5 september een fiets-instructie-
dag organiseren. Wat is de bedoeling van zo’n instructie-dag?  
Het helpt fietsers veilig op weg. Men krijgt voorlichting over de 
actuele verkeersregels. Tevens is er een oefenparcours, wat u met 
uw fiets kunt afleggen.  
Er is ook gelegenheid om een oor- en oogmeting te laten doen. 
Vindt u veiligheid ook belangrijk? Lijkt u deze dag wel wat?  
Noteer dan alvast deze datum op de kalender! We komen hier in 
het volgende nieuwsblad van juni uitgebreid op terug. 
Werkgroep Evenementen.     
 
Verslag van het forelvissen 
Op woensdag 21 maart werd de eerste forelviswedstrijd van dit 

jaar voor KBO leden gehouden op de forellenvijvers 
“De Peelvisser”. 
Het weer was nog aan de frisse kant, maar toch liet 
het zonnetje zich ook enkele keren zien. Eerst moest 
er nog geloot worden om te bepalen op welk 

"visstekkie" we de wedstrijd moesten beginnen. Er werden 3 
forellen per persoon in de vijver losgelaten en toen kon de 
wedstrijd beginnen. Het eerste half uur bleef het rustig, maar toen 
begonnen de vissen toch te happen en werden er ± 10 gevangen. 



Om 15.00 uur hielden we een korte pauze onder het genot van 
een kop koffie én de warmte die de houtkachel verspreidde.  
Na de pauze moesten we allemaal 2 visplaatsen opschuiven en 
daarna konden we weer beginnen. De temperatuur was inmiddels 
enkele graden gedaald en ook de forel had er geen zin meer in, 
want er werd nog maar één vis gevangen. De conclusie zou 
daarom kunnen zijn, dat bij koud weer de vis heel lui kan zijn…  
Toen rond 16.30 uur de balans werd opgemaakt bleek dat we 
maar 11 forellen gevangen hadden.  
De grote winnaar van deze middag werd 
Harrie Verstappen, die er 5 aan de haak 
had geslagen!  
Hij won hiermee de KBO- wisselbeker.  
De reacties na afloop waren toch nog 
positief, al was de vangst erg mager.  
Wat wel opviel was, dat kort na afloop de aalscholvers al kwamen 
kijken of ze nog een visje konden vangen... 
De volgende wedstrijd zal 29 augustus worden gehouden. 
Wederom op de visvijvers van “De Peelvisser” aan de Katsberg. 
Hopelijk kunnen we dan weer genieten van een mooie wedstrijd 
en dát onder een stralend zonnetje, met vissen in het water, die er 
wél zin in hebben!  
 
Lentewandeling. 
 Op woensdag 11 april vertrokken we met 36 personen naar 
Roermond voor onze lentewandeling.  
Onder deskundige leiding van 2 gidsen van het 
Waterschap gingen we op weg voor een 
prachtige route langs de Roer en de Hambeek, het zgn. Natuur- en 
Water-leerpad. 



Hier konden we kennismaken met een verrassend mooi 
natuurgebied in een stedelijke omgeving. Tijdens de wandeling 
werd ons duidelijk gemaakt. wat het waterschap allemaal heeft 

moeten doen om de binnenstad bij hoog water 
droog te houden en de bewoners tegen 
wateroverlast te beschermen.  
De Roer drukt haar stempel op dit gebied.   
Al vrij snel kwamen we bij de sluisdeuren aan de 
Looskade. Deze massieve, houten deuren wegen 
13 ton en zorgen ervoor dat het Maaswater niet 
via de Roer de stad in kan. Bij de ECI-centrale 

wordt met het water van de Roer ook duurzame energie opgewekt 
d.m.v. een waterkrachtcentrale. Om alle risico’s uit te sluiten heeft 
men ook nog kwelwaterpompen ter beschikking  om het teveel 
aan water over de sluisdeuren richting de Maas te pompen.  
Het Roerwater wordt via een Balgstuw naar de Hambeek geleid. 
Bij deze balgstuw is een vispassage aangelegd. Door deze vistrap 
kunnen de vissen ongehinderd de stuw passeren. In het hele 
gebied is tevens een prachtige flora en fauna ontstaan.  
Ook de bever heeft hier zijn intrek genomen. 
Om ca. 16:30 uur waren we weer in Meijel.  
Karel Colé had  natuurlijk weer gezorgd voor de traditionele koffie 
met de overheerlijke vlaai. 
Al met al toch weer een leerzame middag. 
  
Overleden leden 
Mw. Lies van Heugten-Franssen 
Dhr. Gerrit Strijbos 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 



Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 1 en 2 juni 2018. 
 

Een nieuwe lente 

        Een nieuw geluid…………. 
 

 
 

 

       Dus trek er op tijD……op uit !!! 
 
 
 

  


