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Agenda 
28 sept. Start kaartseizoen, Oranjehotel.  
  3 okt.   Herfstwandeling. 
17 okt.   Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.  
31 okt.   Thema-middag: “Samen dementievriendelijk” 
  1 nov.  Inschrijving voor verrassingstocht 
  7 nov.  Ontspanningsmiddag 
14 nov.  Verrassingstocht. 
21 nov.  Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.  
 
Elke maandag: 
10.00-11.00 uur: Infoloket, d’n Binger. 
18.30-19.30 uur: Computer-spreekuur, d’n Binger. 
 
Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30 tot ca. 17.30 uur, Oranjehotel. 
 
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. 077-3744801. 
 



Mededelingen 

 De voordeelactie van diverse Meijelse ondernemers vindt u 
elke maand op onze website www.kbo-meijel.nl  
Dus: “Sla uw slag”: Maak gebruik van uw voordeel! 
Deze keer zijn de voordeelaanbiedingen 2 maanden geldig, 
dus tot 1 december. 

 De contributie voor 2019 bedraagt € 24,-- 
(waarvan € 16.--  aan de bond moet worden afgedragen). 

 Binnen het bestuur is Leo Tittulaer benoemd  
als 2de penningmeester. 

 
Herfstwandeling op 3 oktober 

Woensdag 3 oktober staat de herfstwandeling weer 
op het programma. Noteer deze datum alvast in de 
agenda! 
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 zijn. De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5,50. 
Opgeven kan nog tot 1 oktober bij Wilhelmien Janssen-Jaspers, 
tel.nr. 077-4664124 of per e-mail: w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl 
 
Vrijwilligers gezocht!!!!! 

Iedereen weet vast wel, dat een vereniging 
draait op vrijwilligers. Ook KBO Meijel!! Zonder 
hen kunnen wij niets. Gelukkig hebben wij al 
vele vrijwilligers, die zich inzetten voor 
verschillende hand- en spandiensten. Hier zijn 
wij dan ook zeer blij mee, echter…we komen 

helaas nog een aantal vrijwilligers tekort. 
Wij zijn namelijk dringend op zoek naar KBO leden, die 
belangstelling hebben om 1 x per maand (in het totaal 10 x per 
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jaar), middels het rijden van een vaste route met de eigen auto, de 
maandelijkse pakketten van het KBO-PCOB magazine en ons eigen 
nieuwsblad te bezorgen bij onze 21 rayonbezorgers. Het bezorgen 
van deze pakketten bij de 21 rayonbezorgers neemt ca. 1 ½ uur 
per maand in beslag. 
De 21 rayonbezorgers zorgen er op hun beurt weer voor, dat het 
KBO-PCOB magazine en het Nieuwsblad bij alle KBO leden op de 
mat valt. 
Is dit iets voor u en heeft u belangstelling? U kunt zich tot 15 
oktober melden bij Els Gielens tel. 077-4662749 of per e-mail 
(secretariaat@kbo-meijel.nl)  
 
Verrassingstocht op 14 november 

Woensdag 14 november vindt de laatste activiteit 
plaats van de werkgroep KBO op Pad voor 2018.  
We hebben dan als afsluiting een Verrassingstocht. 
Eigenlijk is het geen verrassing meer, want in een 

eerdere versie is al aangegeven hoe deze tocht er uit zal gaan zien.  
We vertrekken in Meijel om 9.00 uur vanaf het Alexanderplein en 
gaan dan naar Partycentrum Antoine in Soerendonk. Onder het 
genot van koffie/thee met iets lekkers bekijken we de film over het 
smokkelen. Na deze film maken we onder leiding van een gids met 
de bus een smokkeltocht. Onderweg hebben we een korte stop bij 
de Achelse Kluis. 
Na de tocht komen we weer terug in Soerendonk, waar we de 
lunch gebruiken. 
Na de lunch vertrekken we richting 
Hilvarenbeek en wel naar het Museum 
“Soet & Vermaeck”. 
Hier worden we ontvangen met koffie/thee 
en een heerlijke Brusselse wafel met slagroom. 



Daarna wordt gestart met een verhaal, waarbij u betrokken wordt 
bij de kermis. Dit zijn echte kermisattracties, zoals ballengooien, de 
schietsalon, touwtje trekken, het vlooientheater, de kop van Jut, 
etc. etc. In de pauze wordt iedereen verwend met poffertjes en 
een drankje. Ook is er gelegenheid om 
onder de klanken van het grootste 
theaterorgel van de wereld een dansje te 
wagen. Na de pauze is het tijd voor de 
cinemascoop, waarna als finale het grote 
prijzenfestival op het Rad van Fortuin 
begint. 
We proberen om ± 18.00 uur weer terug te zijn in Meijel. Wie dan 
wil, kan deze dag afsluiten met een brunch bij het Oranje Hotel. 
De kosten voor deze dag bedragen €37,00 (zonder brunch) of 
€53,00 (met brunch). 
Aanmelden op 1 november om 13.30 uur in d’n Binger. 
 
Tijdens de herfstwandeling en de verrassingstocht worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden 
mogelijk gebruikt voor publicatie op de website. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat 
schriftelijk (per brief) bij Peter Creemers, Churchilllaan 20, 5768 AE Meijel of per e-mail bij 
pwjmcreemers@hotmail.com) aangeven. De foto’s zullen niet voor commerciële doeleinden 
gebruikt worden. Uiteraard worden compromitterende foto’s niet gepubliceerd. 

 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
Het kienen vindt plaats op woensdagmiddag 17 oktober in St. 

Jozef Wonen & Zorg. We beginnen steeds 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!  
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Wist  u  dat!... 

 U na de vakantie weer 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 ook altijd telefonisch met de 
coördinator contact op kunt nemen of één van de leden? 

 U de tel.nrs. in ons informatieboekje kunt vinden? 

 Of dat u per mail contact op kunt nemen via 
ouderenadvies@kbo-meijel.nl? 

 Of ook gerust met de dorpsondersteuner. Marina Kersten 
kunt mailen via dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com? 

  
We starten weer met het kaartseizoen 2018 – 2019! 

Het nieuwe seizoen start op vrijdag 28 september.  
Iedereen is welkom. Of u al lid bent van onze KBO of 
(nog) niet lid bent, kom gerust met ons een kaartje 
leggen. Op dit moment doen dat een 40-tal mensen 

elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 17.30 uur. 
Er kan GEJOKERD worden. Of wilt u liever KRUISJASSEN?  
Ook dat kan. 
Er zijn ook tafels waar het bekende RIKKEN wordt gespeeld.  

mailto:ouderenadvies@kbo-meijel.nl
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VSBS9BQ4/dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com


We spelen in wedstrijdverband. Spreekt u dat niet aan, dan bent u 
toch van harte welkom, want gewoon mee kaarten voor de 
gezelligheid kan ook! Wilt u later meedoen, dan kan dat ook.  
Als u denkt, ik weet het nog niet, kom dan gerust een middag mee 
kaarten en de sfeer proeven. Mocht u interesse hebben om mee 
te helpen met de tellingen tijdens het kaarten, ook dan bent u van 
harte welkom.  
Wie wel in is voor een wedstrijdje, kan daarmee leuke geldprijzen 
winnen.  
Deelnemen aan het kaarten kost per keer €1,50. Voor dat geld 
krijgt u aan het eind van het seizoen een consumptie met iets 
lekkers erbij. En de beste spelers worden gehuldigd met een beker 
of iets anders…. Consumpties tijdens het kaarten zijn voor eigen 
rekening. 
Meestal kaarten we bij het Oranje Hotel.  
Soms moeten we uitwijken naar een andere locatie. Noteer 
daarom alvast in uw agenda: vrijdag 12 oktober kaarten bij 
Restaurant Colé aan de Donk. 
Wat houdt u tegen? Vervoer? Dat kan 
geregeld worden met bv. het 
dorpsvervoer. 
Wij bedanken Jan Weerts en Jan 
Broens voor hun inzet tijdens het 
afgelopen seizoen.  
Hebt u nog vragen, stel ze gerust aan  
Peter Beijers(peterbeijers@telfortglasvezel.nl) tel. 077-4661714  
of Piet Basten (piet.alda@home.nl) tel. 077-4662660.  
Werkgroep Gezond Ontspannen 
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Oproep  
De KBO Meijel heeft met haar ruim 1000 leden  
al een mooi ledenbestand. 
Toch blijft het bestuur waakzaam om dit  
ledenbestand op peil te houden. 
Iedereen is van harte welkom, maar we zijn  
ook zeker op zoek naar jongere senioren. 
Een groep, die mogelijk ook invulling kan  
geven aan het vrijwilligerswerk. 
  
Mocht u in uw buurt en/of kennissenkring iemand kennen, 
waarvan u denkt: die is nog geen lid, laat het ons dan even weten, 
zodat wij deze persoonlijk kunnen benaderen.  
U kunt een tip doorgeven aan één van onze bestuursleden of een 
mailtje sturen naar secretariaat@kbo-meijel.nl 
 
Vrijwilligersmiddag 
Waar zouden we zijn zonder de hulp van onze trouwe 
vrijwilligers….??!!  
Als bestuur kun je van alles bedenken en organiseren, maar zonder 
hulp van vrijwilligers is het vrijwel onmogelijk om het te realiseren. 
Gelukkig hebben we bij KBO Meijel ± 70 vrijwilligers, die, ieder 
naar eigen vermogen, hun steentje bijdragen aan het soepel 
functioneren van onze vereniging. 
Wij vinden het dan ook belangrijk om eens per jaar extra aandacht 
te schenken aan deze vrouwen en mannen. Ook dit jaar houden 
we als ‘dankjewel’ daarom weer een vrijwilligersmiddag.  
Deze middag vindt plaats op donderdag 15 november a.s. 
Dus vrijwilligers: noteer het alvast op de kalender en houd deze 
middag vrij! 
Iedere vrijwilliger ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. 
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Verslag van het forelvissen. 
Op woensdag 12 september hebben we onze 2de  
viswedstrijd van dit jaar gehouden op de 
forellenvijvers van De Peelvisser aan de Katsberg 
in Meijel. 
Het weer zag er prima uit, toen we ons om 13.30 

uur verzamelden bij de kantine van de vijvers. Jammer genoeg 
hadden zich maar 6 leden opgegeven om te gaan "strijden" voor 
de KBO wisselbeker. Nadat de loting had plaatsgevonden om te 
bepalen, waar we moesten gaan zitten, werd om 13.35 uur het 
startsein gegeven. Het was heel knap, dat na een kwartier vissen 
één persoon (Henk Terheijden) al 3 forellen op het droge had 
liggen terwijl de rest nog geen beet had gehad….  
Toen het rond 14.45 uur begon te regenen, hebben we maar 
meteen pauze gehouden onder het genot van een kop koffie.  
Na de pauze was het enkele graden koeler geworden en dat zou 
gunstiger moeten zijn voor de vangst. Ook werden er nog wat 
forellen te water gelaten, maar het resultaat was erg mager.  
De forel had er geen zin in. Toen we om 16.45 uur stopten met 
vissen, kon de balans worden opgemaakt. Van de 18 forellen, die 
er uitgezet waren, hebben we er maar 9 kunnen vangen.  
De verrassende winnaar van deze middag 
was Henk Terheijden, die er 4 aan de haak 
had geslagen en daarmee de KBO Visbokaal 
mee naar huis mocht nemen! 
Toch kunnen we terugkijken op een 
geslaagde vismiddag.  
En we gaan weer vooruitkijken naar de 
volgende wedstrijd, die medio april/mei 2019 georganiseerd zal 
worden  met hopelijk iets meer deelnemers. 

 



Bezoek Nedcar 
We hadden voor het najaar 2018 een excursie 
naar Nedcar gepland. Hiervoor hadden we ons al 
in april 2017 ingeschreven en we stonden voor 
eind 2018 ingepland voor een bezoek aan deze 
autofabriek. 
Maar begin september kregen we een bericht van 

Nedcar, dat de fabrieksbezoeken vanaf half augustus niet meer 
mogelijk zijn of zijn stopgezet. Als reden hiervoor geven ze op, dat 
door het toenemende productieproces de fabrieksbezoeken te 
verstorend waren voor de werkzaamheden in de fabriek.  
Ook zal de productieachterstand, die ze opgelopen hebben door 
de stakingen, hierbij zeker een rol gespeeld hebben. 
Wij vinden dit heel erg jammer voor de 32 leden, die zich voor 
deze interessante excursie hadden opgegeven. 
Wij, de Werkgroep op Pad, zullen proberen er een andere leuke 
excursie voor in de plaats te organiseren. 
 
Kun je nog dansen, dans dan mee! 
In Meijel is sinds jaren een dansgroep van senioren actief in d’n 

Binger op de woensdagochtend van 10 tot 11 
uur. Met veel plezier worden allerlei 
verschillende dansen gedaan, van over de hele 
wereld, onder professionele begeleiding van 
Margo Hoendervangers. 

Regelmatig bewegen is van essentieel belang voor de gezondheid 
en de conditie voor jong en oud.  
En wat is er nu fijner dan bewegen op leuke muziek, met een 
groep gezellige mensen om je heen?  
Al dansend wordt het gevoel voor oriëntatie bevorderd, de 
hersenen worden geprikkeld en grenzen worden verlegd.  



Van dansen word je blij! En na afloop buurten we gezellig na onder 
het genot van een kopje koffie of thee.  
 
Wie komt er in actie ???! 
Kom eens kijken en doe 4 x gratis mee! 
Voor meer informatie over de dansgroep, kunt u bellen met de 
contactpersoon, Toos Kessels 077-4662084. 
 
Apotheek De Groote Peel: Wijzigingen met ingang van 1 juli 2018 
De openingstijden van de apotheek zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. 
Op zaterdag is de apotheek voortaan gesloten! 
Door de apotheek worden uitsluitend betalingen via PIN 
geaccepteerd. 
Het telefoonnummer voor herhaalrecepten  
is voortaan 077-4779922.  
U wordt doorverbonden met een bandje, waarop u kunt 
inspreken. 
 
Overleden leden 
Mevr. Nelly Derckx-Martens       
Mevr. Ciela Hoebergen-Smedts 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Rob Heeskens 
 



Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 26 en 27 oktober 2018. 
 
 

 


