
Nieuwsblad                   KBO Meijel 
  

   jaargang 10                                           Feb/Maart   2019    

 

 

Agenda 
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 
  4 april Inschrijven dagtocht Keukenhof 
11 april Lentewandeling 
17 april Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
24 april Korendag, d’n Binger 
25 april Dagtocht Keukenhof 
  1 mei Forelvissen 
  1 mei Start fietsseizoen 
  6 mei Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
15 mei Kienen 
22 mei Halve dagtocht Kevelaer 
 
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. 
LET OP: de ledenvergadering van 13 maart begint om 13.30 uur. 
Zaal open om 13.00 uur. Bij dit nieuwsblad vindt u de agenda en 
verdere informatie. 



Rectificatie: in het informatieboekje staat per abuis niet het juiste 
mailadres van dorpsondersteuner Marina Kersten. 
Dit moet zijn: dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl 
 
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. 
 
Optreden tijdens de jaarvergadering op 13 maart. 
Zoals iedereen zich waarschijnlijk nog wel kan 
herinneren van de jaarvergadering van 2 jaar 
geleden was er toen het optreden van 3 dames 
en 1 heer: de “Moorblumkes” uit Velden. 
Zij namen ons op een humoristische wijze mee terug naar 
vroegere tijden. 
Wat was iedereen enthousiast! Helaas was er toen voor hen niet 
voldoende tijd om hun hele repertoire af te werken. 
Alles was zo herkenbaar en nostalgisch. 

Maar niet getreurd …Zij komen nu 
weer bij ons terug en zodoende 
kunnen we dus wel een hele tijd 
gaan genieten van hen en hun 
anekdotes. 
In de zaal zal ook nu weer wel 
regelmatig de “  Ooooch ja”  en 

“Weet je nog van toen..” te horen zijn. 
Wij hopen op deze manier weer goed te maken, wat toen niet 
meer mogelijk was. 
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Uitnodiging brainstormavond voor jongere senioren. 
Onlangs hebben wij een groot aantal van onze leden met een 
leeftijd lager dan 69 jaar gepolst of er interesse bestaat voor een 
bijeenkomst, om eens van gedachten te wisselen over de 
activiteiten van KBO Meijel. 

 Sluiten de huidige activiteiten ook aan bij de behoeften van 
onze jongere senioren?  

 Vinden deze wel plaats op voor hun geschikte dagen en 
tijdstippen? 

Uit deze actie zijn veel mooie reacties voort gekomen.  
Een groot deel van u heeft aangegeven interesse te hebben in een 
dergelijke bijeenkomst om samen te brainstormen over de huidige 
activiteiten. Maar ook over mogelijk nieuwe activiteiten, die 
misschien beter aansluiten bij de wensen van deze leeftijdsgroep. 
Bent u ook jonger dan 69 jaar, maar bent u nog niet benaderd 
hiervoor, dan willen wij ook u langs deze weg graag uitnodigen 
voor deze brainstormavond.  
 
Wanneer: woensdag  20 maart a.s. 
Aanvang: 20.00 uur (met inloop vanaf 19.45 uur) 
Locatie: De Heere van Meijel (restaurant) 
Programma:  
19.45 uur Inloop met koffie en wat lekkers. 
20.00 uur Korte presentatie. 
20.15 uur Brainstorm in kleine groepjes aan de hand  
 van enkele vragen. 
21.15 uur Korte terugkoppeling van de groepjes. 
21.30 uur Sluiting met aansluitend een borrel in het café.                                         
Het duurt nog enkele weken, maar noteer alvast bovenstaande 
datum in uw agenda. Wij zien er naar uit om u te mogen 
begroeten op deze avond. 



Lentewandeling op 11 april. 
Op donderdag 11 april staat er weer een 
lentewandeling op ons programma. We gaan deze keer 
wandelen in de Mariapeel in Helenaveen. Ook nu 
hebben we weer de beschikking over twee ervaren 
gidsen van Natuur en Milieufederatie Limburg. Van de 

echte Peelse natuur tot een wereld vol sporen uit het turfverleden, 
hier beleef je de Peel. Langs de wandelroute vind je uitgestrekte 
vergezichten, oude turfvaarten en de vele vogelsoorten die in het 
natuurgebied leven. 
Al wandelend zie je hoe de Helenavaart het peellandschap 
doorsnijdt. Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats 
bij biologisch station Mariapeel, Koolweg 36a in Helenaveen. 
Aan het begin van de route staan panelen met een kaart en 
informatie. Op gezette afstanden zijn bankjes te vinden. 
De wandeling duurt maximaal 2 uur. 
 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf restaurant Colé. 
We gaan met eigen vervoer. 
 
De inschrijving vindt plaats op donderdag 28 maart om 13.30 uur 
in d’n Binger. 
De eigen bijdrage voor deze middag is  €5,50 p.p. 
Na afloop is er weer de traditionele kop koffie/thee met de lekkere 
vlaai van Karel. 
 
 



Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
Op woensdagmiddag 20 maart is er kienen in 

St. Jozef Wonen & Zorg.  
We starten om 14.15 uur en rond 16.30 uur 
is het afgelopen. In de pauze kunt u genieten van 

een gratis kopje koffie of thee. Iedereen is welkom!  
 
Mededeling van de werkgroep KBO op PAD. 

Zoals jullie gemerkt zullen hebben, zijn er dit jaar 
meerdere activiteiten gepland op een andere dag dan 
de woensdag. Dit hebben wij gedaan op verzoek van 

meerderen van onze leden. Dit betekent dus, dat we voorlopig 
activiteiten gaan organiseren op verschillende dagen in de week.  
Tevens willen wij nogmaals onder de aandacht brengen dat men 
zich alléén kan opgeven tijdens de inschrijving in d’n Binger. 
Het komt nog steeds voor, dat men dit probeert te regelen 
middels een telefoontje naar één van de leden van de werkgroep. 
Dit laatste is alleen mogelijk bij ziekte. Wil men zich desondanks 
toch telefonisch aanmelden, dan komt men onderaan op de lijst.  
 
Dagtocht naar de Keukenhof op 25 april. 

We hebben een dagtocht gepland naar de 
Keukenhof, het mooiste ”dagje-uit-tussen-de-
bloemen”, met het thema “Flower Power”, 
de kracht van bloemen! 

Een prachtig thema om zo het 70ste  Keukenhofjaar te vieren. 
Meer dan 7 miljoen bloembollen bloeien dit voorjaar, met in totaal 
800 variëteiten aan tulpen. Een unieke, onvergetelijke ervaring. 
Naast al deze bloemen kunt u genieten van de spectaculaire 
bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, unieke kunst en 



prachtige evenementen. Mis de “Tulip mania-tentoonstelling” in 
het Juliana Paviljoen niet. 

In de Keukenhof verbinden de bloemen 
mensen uit de hele wereld, die samen 
genieten van tulpen, geuren en kleuren. 
Holland is wereldberoemd om de prachtige 
bloembollenvelden en alle soorten bloemen, 

die er gekweekt worden. 
Met felle kleuren, hippies, peace & music staat Flower Power voor 
de sfeer van begin jaren '70. 
De inschrijving is op 4 april om 13:30 in d’n Binger. In het 
nieuwsblad van maart komen wij hier op terug. Dan zullen er meer 
gegevens bekend zijn met betrekking tot vertrektijd, kostprijs, enz. 
 
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. 

 
Wijziging bezoektijden infoloket. 
Wij willen u er nogmaals op wijzen, dat de bezoektijden van het 
infoloket zijn 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. 
De bezoektijd is gewijzigd en is voortaan van 14.00 tot 15.00 uur. 
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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. 
 
Oproep voor 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.  
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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 
 
Verslag van de dagtocht naar Zuid-Limburg op 14 februari. 
Om 8.30 uur precies vertrokken we met 62 personen richting 
Kerkrade. Eenmaal aangekomen bij Abdij Rolduc, werden we 
ontvangen met koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. 

Daarna begon de rondleiding. In de zeer fraaie 
rococo-bibliotheek werden we door een erg 
enthousiaste gids aan de hand meegenomen door de 
rijke geschiedenis van meer dan 900 jaar Rolduc. 
De abdij Rolduc behoort tot de belangrijkste 
religieuze monumenten van Nederland. 
Het begon allemaal in 1104. Toen verscheen de jonge 

priester Ailbertus van Antoing, samen met zijn 2 broers, in het land 
van Rode. Hij bouwde er een houten kapelletje, dat de bron was 
voor Abdij Rolduc. In 1106 begonnen ze met de bouw van de 
crypte (voltooid in 1108) en legden de fundamenten voor de 
toekomstige kloosterkerk. 
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Sinds 1119 was Rolduc een klooster voor Augustijner koorheren, 
die als regulier kanunnik werden aangeduid. 
De abdij speelde een belangrijke rol bij de ontginning van dit 
gebied en bij de vroegste steenkoolwinning. 
Behalve de abdijkerk behoren tot het omvangrijke complex 
(17 voetbalvelden groot) een abdijgebouw in renaissancestijl, een 
abdijgebouw in barokke stijl, een 18e-eeuwse kloosterhoeve en 
een aantal seminariegebouwen. 
Tegenwoordig zijn er ook gevestigd: hotel en conferentieoord 
Rolduc, kloosterbrasserie De Kanunnik, particuliere woningen, 
kantoor- en praktijkruimtes en diverse onderwijsinstellingen.  
Sinds 1974 is het Grootseminarie van het bisdom Roermond hier 
gevestigd. Op dit moment worden er jaarlijks nog ca. 50, 
merendeels buitenlandse, priesterstudenten opgeleid. 
Om kwart voor twaalf vertrok de bus 
richting Drielandenpunt waar in 
restaurant De Bokkerijder een heerlijke 
lunch klaarstond. Iedereen kon nog even 
de benen strekken in het winterzonnetje 
en daarna op naar Schinnen. 
Bij de Canisius Stroopfabriek werden we meteen door onze gids 
opgevangen. Aan de hand van een korte bedrijfsfilm vertelde zij 
alles over het product stroop en hoe het gemaakt wordt.  
In 1903 kwam fruithandelaar Jean Canisius uit Schinnen op het 
idee om het fruit, dat van de bomen valt, te verwerken tot stroop. 
Dat ging zo goed, dat hij de rest van de fruithandel aan de kant 
heeft gezet en alléén verder is gegaan met stroop maken. 
In de beginjaren was stroop maken heel ambachtelijk; er werd 
gebruik gemaakt van een handpers en eiken houten vaten. 



Nu gaat het hele proces bijna geheel automatisch, de vaten zijn 
vervangen door grote roestvrije ketels. Voor 1 kilo zuivere 
appelstroop worden maar liefst ca. 7 kilo appels verwerkt. 
Men maakt stroop, waar de consument om vraagt, vandaar het 
uitgebreide assortiment. Naast appels wordt er ook stroop 
gemaakt van suikerbieten, peren en zelfs aardbeien. Er worden 
geen additieven, kleurstoffen en/of kristalsuikers toegevoegd. 
Stroop heeft een hoge voedingswaarde en is bovendien niet alleen 
lekker op de boterham, pannenkoek of toast maar het is ook een 

smaakmaker bij de bereiding 
van gerechten. Er werken ca. 18 
mensen in het bedrijf en de 
geautomatiseerde verwerking 
garandeert een constante 
kwaliteit. De eindproducten 
worden in eigen fabriek 

afgevuld in diverse soorten verpakkingen en rechtstreeks 
verstuurd naar de afnemers. 
Er zijn vele verpakkingsmogelijkheden, van beker tot drinkglas en 
van portieverpakking tot bulkcontainer.  
Na de rondleiding door de fabriek gingen we nog even langs het 
bedrijfsmuseum en het winkeltje. Als herinnering kreeg iedereen 
nog een strooppakket mee naar huis.  
Via een mooie route door Zuid-Limburg reden we langzaam terug 
richting Meijel, alwaar de brunch al gereed stond 
bij het Oranjehotel. Al met al weer een leerzame en 
gezellige dag, mede door het prachtige lenteweer.  
 
 



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. 
Advies in deze is zelfs 6 maanden, voordat het huidige rijbewijs 
verloopt! 
U dient deze verlenging aan te vragen bij de gemeente, 
waar u woonachtig bent.  
Kijk voor méér informatie op onze website www.kbo-meijel.nl 
 
 
Overleden leden. 
 Dhr. Wiel Bots 
Dhr. Thijs Verhaag 
Dhr. Math Dortant 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 



Vanaf deze plaats willen wij in het bijzonder Thijs Verhaag 
bedanken voor al het werk, dat hij als rayonbezorger voor KBO-
Meijel heeft gedaan. Hij was jaren een gewaardeerd vrijwilliger. 
Thijs, rust zacht. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Mw. Doortje van den Beuken-Simons 
Dhr. Jos van den Beuken 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 29 en 30 maart 2019. 
 
 
 

 


