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 Agenda 

  4 feb. Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
  7 feb. Inschrijven dagtocht Zuid-Limburg 
14 feb. Dagtocht Zuid-Limburg 
20 feb. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
11 mrt. Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
13 mrt. Ledenvergadering, d’n Binger 
20 mrt. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
28 mrt. Inschrijven lentewandeling 
  1 april Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
11 april Lentewandeling 
17 april Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
24 april Korendag, d’n Binger 
25 april Dagtocht Keukenhof 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur 18.30-19.30 uur, d’n Binger. 
Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30 tot ca. 17.30 uur, Oranjehotel. 
 

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

mailto:m.van.asten@kbo-meijel.nl


Voor de ledenvergadering van 13 maart a.s. ontvangt u bij het 
volgende nieuwsblad de agenda en verdere informatie hierover. 

Het informatieboekje van 2019 wordt tegelijk met dit nieuwsblad 
bij alle leden bezorgd. 
 
Dagtocht Zuid-Limburg op 14 februari 2019. 

Zoals in het vorige nieuwsblad al aangekondigd, 
hebben we op donderdag 14 februari een dagtocht 
naar Zuid-Limburg. Allereerst brengen we een bezoek 

aan de Abdij Rolduc voor een rondleiding 
door het ruim 900 jaar oude 
kloostercomplex. Na de lunch gaan we naar 
Schinnen, waar we bij Canisius 
Stroopfabriek worden ontvangen. We 
krijgen alles te horen over het product stroop en hoe het gemaakt 
wordt. Als herinnering krijgt u een strooppakket. Via een mooie 
route door Zuid-Limburg rijden we langzaam terug richting Meijel.  
Voor degenen, die dat willen, sluiten we de dag af met een 
heerlijke brunch bij het Oranjehotel. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het Alexander-plein.  
De inschrijving voor deze tocht is op 7 februari, 
om 13:30 uur in d’n Binger.  
De eigen bijdrage voor deze dag is €52,50 (met brunch), 
en €35,00 (zonder brunch). 
 
Tijdens de dagtocht en de ledenvergadering worden er 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. 
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Wijziging bezoektijden infoloket. 
Vanaf de maand februari zijn de bezoektijden van het infoloket 
gewijzigd.  
Het infoloket is voortaan alleen geopend op elke  
1e maandag van de maand, behoudens de 
maanden maart en september i.v.m. carnaval 
en kermis. In deze maanden is het loket geopend  
op de 2e maandag van deze maanden. 
 
Let op!: De bezoektijd is ook gewijzigd en is voortaan 
van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Natuurlijk kunt u ook buiten de bezoekuren van het infoloket te 
allen tijde contact opnemen met één van onderstaande 
ouderenadviseurs voor het maken van een afspraak: 
 
Lies Hanssen-van Enckevort tel. 077-4662881 of 
per e-mail lies.hanssen@gmail.com 

 

Peter Beijers tel. 077-4661714 of 
per e-mail peterbeijers@telfortglasvezel.nl 

 

Jan Voncken tel.077-4662181 of 
per e-mail jmhvoncken1940@kpnmail.nl 
 
In het informatieboekje van 2019 vindt u bovenstaande gegevens.  
In de agenda van dit nieuwsblad en ook op onze website kunt u 
steeds de juiste data zien. 
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VAKANTIETRIP 2019:  
5–daagse reis naar Bergen aan Zee in Noord-Holland,  
van 17 juni t/m 21 juni. (maandag t/m vrijdag) 

Na onze zeer geslaagde trip afgelopen jaar naar de 
Lüneburgerheide is er ook nu al veel belangstelling 
voor de vakantietrip van maandag 17 juni t/m 
vrijdag 21 juni van KBO-Meijel naar Bergen aan Zee, 

een prachtige vakantiebestemming in de provincie Noord-Holland. 
Het is een schitterend gebied met mooie steden, veel strand en 
duinen langs de Noorzeekust, de IJsselmeerkust en in het 
weelderige groene tussenland is veel te zien en te beleven.  
Op dit moment hebben zich al 37 deelnemers aangemeld. 
Vanaf nu is het ook mogelijk, dat niet-leden zich kunnen 
aanmelden. Dit betekent dat iedereen onder dezelfde condities 
als de KBO-leden mee kan, zolang er nog kamers beschikbaar zijn. 
Het voordeel van deze constructie voor onze leden is, dat door een 
hoger deelnemersaantal de prijs per persoon kan zakken.  
De prijs voor deze trip bedraagt € 470,00 p.p. Alle kosten van 
entree, gidsen en lunch zijn in de prijs inbegrepen. Alleen voor de 
eigen consumpties moet u uw beurs trekken. Als organisatie 
stellen we een annuleringsverzekering (ca. €23,75) verplicht en 
een reisverzekering (ca. €6,25) is raadzaam.  
U dient wel zelfstandig te kunnen reizen. Bent u voor bepaalde 
zaken op hulp aangewezen, dan dient u deze hulp vooraf zelf te 
organiseren. Dit kan bijvoorbeeld 
door uw partner of door iemand 
mee te vragen die deze hulp 
verleent. U mag deze hulp dus 
niet afschuiven op de rest van het 
gezelschap. Dit laat natuurlijk onverlet dat we elkaar in 
voorkomende gevallen een handje helpen. 



Mochten zich meer mensen aanmelden dan, dat er kamers voor 
ons gereserveerd zijn in hotel Meyer in Bergen, worden deze op 
volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst. 
Als u meewilt, is het verstandig om u snel aan te melden bij Peter 
Creemers, telefoon 077-4661719. Bij hem kunt U ook terecht voor 
meer informatie. 
 
De website van KBO Meijel. 

Ongetwijfeld zullen velen van u weten, dat we 
al enkele jaren een eigen website hebben. 
De redactieraad, bestaande uit de heren Leo 
Tittulaer, Frans Tijssen en Hans Hunnekens 
besteden hier menig uurtje aan, samen met 
de systeembeheerder, dhr. Martin van Asten. 

Op onze website kunt u allerlei informatie vinden over de vele 
activiteiten van 2019 met uiteraard later ook weer de foto’s 
hiervan. Ook vindt u er veel informatie over de organisatie van het 
KBO en adressen, waar u terecht kunt.  
Een eigen website is mooi, maar moet ook onderhouden en 
regelmatig gevoed worden met nieuws. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de verslagen van de natuurtocht, het kermismatinee, 
de dagtocht en de gezellige verrassingstocht met de vele foto’s.  
Willen we de website levendig houden, dan moet deze “gedragen” 
worden door de diverse werkgroepen en vooral door de leden 
zelf! Dit wil zeggen, dat u gerust zelf ook informatie aan kunt 
leveren! Wij denken daarbij bv aan: een bijzondere foto van een 
speciale gebeurtenis, die u ons toe kunt sturen. Of wie vindt het 
leuk om een nieuwe rubriek te starten, van bv. een wekelijks 
recept? Of wie heeft gewoon een leuk verhaal, dat u met anderen 
wilt delen ?! Wij als redactie zouden het bijzonder op prijs stellen 



als u mee wilt doen om onze KBO-site tot een succes te maken! 
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie(s). 
U vindt de KBO-site onder: www.kbo-meijel.nl      
Uw berichten kunt u sturen naar het volgende mailadres:  
info@kbo-meijel.nl 
 
Op zoek naar:  

De werkgroep ledenservice is ter uitbreiding van her 
felicitatieteam op zoek naar één of twee leden, die 
belangstelling hebben om samen met de andere 
bezorgers van het team, de felicitatiekaarten bij 
onze jarige leden te bezorgen. Kaarten bezorgen is 
leuk om te doen en het houdt je jong en fit.  
Belangstelling??  

U kunt zich melden bij Mariëtta van Asten: 077-3744801, 
E-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl 
 
Oproep / onderzoek dorpsontmoeting Sint Jozef Wonen & Zorg. 
Sint Jozef Wonen & Zorg staat aan de vooravond van een 

verbouwing met nieuwbouw.  
De organisatie is sterk verbonden met het 
dorp en de gemeenschap en werkt nauw 
samen met verschillende 
vrijwilligersorganisaties. 

Op dit moment is de binnentuin van het gebouw een 
ontmoetingsplaats voor veel ouderen. Er worden dan ook 
verschillende activiteiten vanuit Sint Jozef georganiseerd. Tot op 
heden is hier een maximale verbinding tussen bewoners van Sint 
Jozef en Meijel. Dit zal naar verwachting in de nabije toekomst 
veranderen, omdat veel bewoners meer op de huiskamers zullen 
verblijven en daar meer aangepaste activiteiten zullen hebben. 
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Daar waar mogelijk zullen zij gestimuleerd worden deel te nemen 
aan passende activiteiten . 
Doordat de “reuring” in de binnentuin op de begane grond zal 
veranderen en we tegelijkertijd een nieuwe generatie aanleun-
bewoners en senioren uit het dorp verwelkomen, willen we voor 
de komende jaren meer aansluiten bij hun behoeften.  
Om deze behoeften en wensen in kaart te brengen wil Simone de 
Kok (toegepast gerontoloog) graag in gesprek gaan met inwoners 
van Meijel, die tussen de 65 en 75 jaar zijn.  
Het gesprek zal gaan over zaken als:  

 Wat zijn uw huidige ervaringen ten aanzien van de 
dienstverlening op het gebied van zorg, wonen en welzijn in 
Meijel?  

 Wat vindt u goed gaan? 

 Wat vindt u minder goed gaan? 

 Zijn er zaken die u mist?  

 Wat is er nodig om, wat prettig is, te waarborgen in het dorp? 

 Wat is belangrijk in het dorp voor uw leven? 

 Welke verwachtingen heeft u over belangrijke zaken over zo’n 
5 tot 10 jaar? 

 Hoe verwacht u, dat uw eigen leven er over 5 tot 10 jaar uit 
zal zien? 

 Wat maakt de dag de moeite waard? 
Wilt u meewerken aan dit onderzoek, dat mede door de gemeente 
wordt gefaciliteerd, of wilt u eerst meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met Simone de Kok: 
S.dekok@sintjozefwonenenzorg.nl  
of via telefoon-nummer 077-4667878. 
Het gesprek zal ongeveer een uur duren en kan bij u thuis of ook in 
Alexanderhof plaatsvinden.  
Uw informatie zal vertrouwelijk en anoniem worden behandeld. 

mailto:S.dekok@sintjozefwonenenzorg.nl


Nieuwe Line dance groep  
Kom dansen in d’n Binger in Meijel! 
Op de woensdagmorgen is al jaren een line 
dance groep, de Hobbydancers, actief. Het is 
een gezellige groep, die met veel plezier 
danst van 8.45 tot 9.45 uur in d’n Binger. 
Vanaf januari start er een nieuwe line dance 
groep op woensdagmorgen, van 10.00 tot 
11.00 uur. 

Hebt u zin om ook mee te komen doen, dan bent u van harte 
welkom! Kom gezellig mee doen!!! 
De groepen staan onder professionele leiding 
van Margo Hoendervangers. 
Voor meer informatie belt u naar 06-15280411. 
 
 Muziek voor ouderen 

Voor de ouderen onder ons heb ik, Hans D Mayor, een 
muziek-mix gemaakt met nummers uit de tijd dat we 
nog jong waren. Door de tijd heb ik al vele mixen 
gemaakt voor iedereen. 

Alleen zijn wij een belangrijke doelgroep vergeten, onze opa's en 
oma's en niet te vergeten, jammer genoeg, de steeds groter 
wordende groep van dementerende ouderen.  
Voor mijn moeder heb ik destijds toen zij verpleegd werd, met 
deze muziek weer een glimlach op haar gezicht gekregen, een 
stukje jeugdsentiment en herinnering van toen.  
Ook bij andere mede- bewoners kwam een glimlach op hun 
gezicht en ze begonnen zelfs mee te zingen.  
Het was zo mooi hoe die mensen, die vaak vergeten worden, 
reageerden. Om deze mensen een beetje plezier te geven op hun 
oude dag, heb ik deze Gouwe Ouwe Senioren mixen gemaakt. 



Het zijn herkenbare liedjes uit hun jeugd, die je zo af kunt spelen 
of op een cd kunt branden. 
Hier doe je je ouders, oma of opa vast een groot plezier mee... 
jouw dank hiervoor is een glimlach op hun gezicht...lekker doen 
toch, een beetje aardigheid kost niets alleen wat moeite, veel 
plezier ermee, groet Hans D Mayor (deel 2 volgt) 
Op de site van KBO Meijel kunt u de link vinden. (kbo-meijel.nl) 
 
Problemen bij aanvragen nieuw rijbewijs voor 75+ers. 
Onlangs is ons ter ore gekomen, dat 
er problemen zijn bij het verlengen 
van het rijbewijs voor 75+ers. 
De wachttijden bij het CBR zijn 
namelijk ontzettend lang. 
Dit is zelfs al een tijdje een 
langdurige kwestie, naar verwachting 
komt hier op korte termijn ook geen verandering in, helaas. 
Voor betreffende bezitters van het rijbewijs is dit wel een heel 
vervelende zaak! 
Daarom hebben wij, namens KBO Meijel navraag gedaan bij de 
regio-vergadering van de 11 kernen binnen onze gemeente Peel en 
Maas. Daarbij werd gezegd, dat men rekening moet houden  
met 3 maanden wachttijd tussen aanvraag en verstrekking van 
het rijbewijs. Het advies is om toch minstens 3 maanden in acht te 
nemen, maar beter is nóg eerder te beginnen met de aanvraag. 
 
 
 
 
 
 



Overleden leden. 
Dhr. Wiel Levels 
Dhr. Leo Slaats 
Mw. Cor Luijten- Snijders 
Mw. Leen Janssen-Jacobs 
Dhr. Ger Koopmans 
Mw. Jo Relou-van Stiphout 
Mw. Door van der Koelen-Vaes 
Mw. M. Oostdijk-Wenmakers 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Frans Janssen 
Mw. Ans Janssen-Cruysen 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 1 en 2 maart 2019. 
 
 

 



 

Geeft januari een sneeuwtapijt 

 

 
 

……..dan zijn we gauw de winter kwijt! 

 


