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Agenda  
  7 juni  Inschrijven voor de natuurtocht 
14 juni Clubkascampagne, de Roadshow 
11 t/m 15 juni Vakantie Behringen, Duitsland 
20 juni Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg  
  4  juli Natuurtocht 
  8 aug. Dagtocht 
  5 sept. Fiets-instructie-dag 
 
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. 
 

Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
We gaan deze maand kienen op woensdagmiddag 20 juni  

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! 



De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG) 
Met ingang van 25 mei 2018 werd een nieuwe wet van kracht: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een 

Europese wetgeving, die de in 
2001 ingevoerde Wet 
Bescherming Persoonsgegevens 
vervangt. Ook KBO Meijel krijgt 
met deze nieuwe regelgeving te 
maken. Als vereniging verwerken 

wij nl. uw persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is ook 
nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene 
te doen, waarvoor u lid bent geworden. Het bestuur stelt een zgn. 
privacy-statement op, waarmee het de leden informeert hoe KBO 
Meijel omgaat met uw persoonsgegevens.  
In het volgende nieuwsblad informeren wij u hierover 
uitgebreider, hoe wij als KBO Meijel dienen te voldoen aan deze 
nieuwe Europese wetgeving. 
  
Rabobank Clubkas Campagne 2018      
 Afgelopen maand (van 8 t/m 23 mei) hebt u op 
KBO-Meijel kunnen stemmen. Als u lid bent van de 
Rabobank hebt u onlangs een brief gekregen, 
waarop een stemcode stond vermeld. 
Wij hopen, dat velen van u hieraan mee hebben gedaan. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 
Binnenkort is het dan weer zover: De Clubkas Roadshow “on tour” 
vindt plaats op donderdag 14 juni om 18.30 uur in d’n Binger .  
Dan worden de cheques uitgereikt aan alle verenigingen, die 
hebben deel genomen.  
Iedereen is weer van harte welkom om de uitslag mee te vieren! 



Enkele mededelingen. 
- Binnen het bestuur is Piet Basten benoemd als vicevoorzitter. 
- Op de ledenvergadering is afgesproken om de uitgaven in het 

kader van de 20 %-regeling te maximaliseren. Dit houdt in, dat 
de 20%-regeling wordt teruggebracht  naar ± 14%, waardoor 
de eigen bijdrage bij activiteiten iets hoger kan worden. 

- In het informatieboekje staat een verkeerd telnr. bij de 
herhaalreceptenlijn van de apotheek. Onze excuses hiervoor. 

  Het juiste tel.nr. is: 477.9922. 
 
Natuurtocht 4 juli 
Op woensdag 4 juli organiseren we weer onze jaarlijkse 

natuurtocht, die zoals voorgaande jaren wordt 
uitgezet door Mart Rooijakkers en Ger Hendriks. 
Waar de reis precies naar toe gaat, is altijd een 

verrassing maar onze uitzetters weten er ieder jaar weer een erg 
leuke tocht van te maken met verrassende plekken en verhalen die 
ze er bij vertellen. 
We vertrekken op woensdag 4 juli om 13.00 uur vanaf het 
Alexanderplein. Onderweg maken we dan ergens een stop voor 
een kop koffie met gebak, waarna we de natuurtocht weer 
voortzetten. Rond 18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Meijel, 
waar we de dag afsluiten met een heerlijke koffietafel. 
U kunt inschrijven voor deze natuurtocht op donderdag 7 juni 
tussen 13.30 uur en 14.00 uur in d`n Binger. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 23,50 per persoon (busreis, koffie met gebak en de 
koffietafel) en dient bij de inschrijving betaald te worden.  
Mogen wij u vragen om dit met gepast geld te doen.  
Er kunnen maximaal 60 personen aan deze tocht deelnemen.  
Als er meer opgaves zijn, komen deze op volgorde van inschrijven 
op een reservelijst te staan. 



De dagtocht  
Op woensdag 8 augustus staat onze jaarlijkse dagtocht op het 
programma. Dit jaar gaan we naar de regio Midden Brabant. We 
starten ons bezoek in Hilvarenbeek, waar we 
een bezoek brengen aan het museum “Soet 
en Vermaeck”. Hier gaan we een 
supergezellig programma krijgen met veel 
spel en vermaak. Dan rijden we naar 
Soerendonk, waar we de lunch gaan gebruiken. Hierna maken we 
onder begeleiding van een gids een "smokkeltocht" met vele leuke 
bezienswaardigheden. We houden nog een stop bij de Achelse 
Kluis met diverse leuke winkeltjes en een eigen 
Trappistenbrouwerij. Rond 17.30 uur hopen we weer terug te zijn 

in Meijel, waar we de dag afsluiten met een heerlijke 
brunch. 
Noteer deze dagtocht alvast in de agenda of op de 

kalender. In een volgend nieuwsblad komen we hier op terug met 
meer informatie. 
 
Fietsinstructiedag. 
In het vorige nieuwsblad is er een aankondiging geplaatst over een 

geplande fiets-instructie-dag op 5 september 2018.  
Door onvoorziene omstandigheden kan de 
inschrijving voor deze dag voorlopig nog niet plaats 
vinden. Informatie over de inschrijving, het verloop 

van deze dag en de kosten hiervan zullen in één van de volgende 
nieuwsbladen volgen.  
 



Wist u dat! 
*  U elke maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur bij het Infoloket 
in d’n Binger terecht kunt voor  allerlei zaken? 
* Hier ook kinderen, familie of buren terecht kunnen met (hulp) 
vragen betreffende senioren?  
* U al uw vragen over inkomen, belasting, zorg, wonen, vervoer 
etc. kunt stellen? 
* U ook hier terecht kunt als het gaat om problemen over sociale 
eenzaamheid? 
* U er ook terecht kunt als het gaat om veiligheid in huis? 
* Er samen met u wordt gekeken, welke oplossing voor het 
probleem gevonden kan worden? 
* U voor hulp, en advies altijd telefonisch met de coördinator 
contact op kunt nemen of één van de leden?  
* U de tel.nrs. in ons informatieboekje kunt vinden? 
* Dat u per mail contact op kunt nemen infoloket@gmail.com? 
* of met de dorpsondersteuner Marina Kersten kunt mailen via 
dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com. 

 
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 juni tot 1 juli 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 



Verslag bezoek museum “Klok en Peel” in Asten 
Op woensdag 9 mei vertrokken er vanuit Meijel onder een 
stralende zon 14 fietsers en 7 personen per auto naar Asten voor 

een bezoek aan het museum ‘Klok en Peel’ te Asten. 
Rond 14.00 uur arriveerden de eerste deelnemers 
per auto en vrij snel daarna had ook het peletonnetje 

fietsers het museum gevonden. We werden ontvangen met een 
kop koffie.  
Rond 14.30 uur begon de rondleiding. We bekeken eerst een 
expositie over de klokkenroof in de jaren 1942/1943. De Duitsers 
roofden in die tijd ca.. 6700 bronzen luidklokken uit de 
Nederlandse kerktorens, die ze vervolgens omsmolten met als 
doel dit te gebruiken als grondstof voor de wapenindustrie. 
Hierna bezochten we het klokkenmuseum, waar ons iets over de 
oorsprong van de klok werd verteld en hoe deze gemaakt oftewel 
gegoten wordt. Dit gebeurt eigenlijk nog steeds, zoals het vroeger 
was. Maar nu met wat minder mensenhanden, waardoor het 
minder zwaar is geworden. Het museum herbergt ook de grootste 
luidklokken en beiaarden-verzameling ter wereld. Ook de manier 
van luiden van de klokken en de klank van de klok had vroeger een 
betekenis b.v. bij een sterfgeval of er een man of een vrouw was 
gestorven.  
Na de pauze bezochten we nog het Peelmuseum, waar heel veel te 
zien was over de natuur en het dierenleven in de Peel. Dit alles 
werd heel mooi en realistisch uitgebeeld. Ook werd er aandacht 
besteed aan het verhaal van de Gouden Helm, die op 17 juni 1910 
in de Peel gevonden werd door Meijelnaar Gebbel Smolenaars. 
Rond 16.30 uur werd deze excursie afgesloten en keerde iedereen 
weer huiswaarts, op dezelfde manier, zoals hij gekomen was, maar 
wel met een goed gevoel over deze geslaagde, leerzame en 
interessante middag.  



 
Koninklijk lintje voor Toon de Leeuw 
Op 26 april heeft Toon de Leeuw de Koninklijke Onderscheiding tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Die dag werd hij in 
de kantine van LTC door burgemeester Wilma 
Delissen verrast. Hierbij waren zijn vrouw Lies 
en de overige gezinsleden aanwezig De 
burgemeester nam uitgebreid het woord en 
prees hem om zijn vele maatschappelijke 
verdiensten voor de Meijelse gemeenschap. 
En dat zijn er nogal wat, want Toon is een 
echte verenigingsman! Ook voor de KBO zet 
Toon zich al jaren in als vrijwilliger. Bij iedere 
activiteit, die plaatsvindt in d’n Binger, helpt hij mee de zaal 
klaarmaken en ook opruimen na afloop. Ook achter de bar helpt 
hij mee. Hij is actief bij de culturele groep, waarbij ze ieder jaar 
optraden bij de KBO-jaarvergaderingen en in het Zorgcentrum, dat 
laatste gebeurt overigens nu nog steeds. Als hij, samen met zijn 
vrouw Lies, meegaat met de jaarlijkse vakantiereis, zingt Toon 
graag mee bij “de Meijelse avond”. 
Bij al deze activiteiten toont hij een grote betrokkenheid. Men kan 
altijd een beroep op hem doen! Deze onderscheiding heeft hij dan 
ook dubbel en dwars verdiend! 
Nadat de burgemeester hem de koninklijke onderscheiding 
opgespeld had en Toons vrouw verblijd werd met een mooie bos 
bloemen, mocht hij vele felicitaties in ontvangst nemen. Samen 
met zijn familie en verdere bekenden werd er nog gezellig feest 
gevierd. 
 



Fitnesscentrum MyWay 

In het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) bood 
Sportcentrum MyWay 10 jaar geleden aan alle leden vanaf 80 jaar 
de mogelijkheid om wekelijks onder begeleiding gratis te sporten.  
Vanaf 1 mei 2018 komt deze mogelijkheid helaas te vervallen. 
Voor die ouderen, die nu nog van deze regeling gebruik maken, 
gaat dit gewoon door. 
Natuurlijk zijn alle senioren tegen een betaling van €18,00 per 
maand van harte welkom om onder begeleiding te komen sporten. 
Hans van Herwijnen 
 
 
Overleden leden 
Dhr. Harrie Manders 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden.  
Wij heten welkom: 
Mevr. Thea Martens 



Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 29 en 30 juni 2018. 
 
Een mooie cheque voor de Wensambulance 
De opbrengst van de collecte tijdens de Kerstvieringen van de 
parochie Sint Nicolaas, KBO, Zij-actief en LKV worden elk jaar 
geschonken aan een goed doel. Afgelopen jaar werd gekozen voor 
de Stichting Wensambulance. 
 

 
 
Op Koningsdag werd in Meijel aan vertegenwoordigers van de 
Stichting Wensambulance het opgehaalde bedrag overhandigd.  
De opbrengst werd symbolisch weergegeven door een 
gezamenlijke cheque van de vier betrokken verenigingen uit 
Meijel, met daarop vermeld het mooie bedrag van € 595,40. 
 

  


