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jaargang 10                                                      April   2019    

 

Agenda: 
  1 mei Forelvissen 
  1 mei Start fietsseizoen 
  6 mei Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
  9 mei van 19.00-19.30 uur inschrijven voor de 
     halve dagtocht Kevelaer 
15 mei Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
22 mei Halve dagtocht Kevelaer 
  3 juni Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
17-21 juni Vakantie Noord-Holland 
19 juni Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
  1 juli Infoloket, van 14.00-15.00 uur 
  3 juli  Bezoek boswachterij De Kievit 
17 juli  Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur 18.30-19.30 uur in de bieb, in d’n Binger. 
 
Elke woensdag:  
Fietsen vertrek om 13.30 uur vanaf d’n Binger. 
 
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  
Haar adres is Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel. 
Zij is te bereiken onder nr. 077-374.4801 

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


 

Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
Op woensdagmiddag 15 mei is er weer 
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! 
 

Wijziging inschrijven voor activiteiten van KBO op Pad. 
Tijdens de bijeenkomst voor de jonge senioren op 20 maart jl. is 
gebleken, dat het voor hen meestal onmogelijk was om op 
donderdagmiddag in te schrijven voor een activiteit. 
Als werkgroep KBO op Pad hebben wij gemeend om hieraan 
tegemoet te komen. 
Daarom zal de inschrijving voorlopig niet meer op 
donderdagmiddag, maar op donderdagavond plaatsvinden. 
 
Halve dagtocht naar Kevelaer op  22 mei. 
Zoals reeds in ons vorige Nieuwsblad 
vermeld, gaan we op woensdagmiddag  
22 mei een bezoek brengen aan Kevelaer. 
In Nederland en België is Kevelaer bekend 
als Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 
wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de 
maagd Maria vereerd. Kevelaer behoort tot de belangrijkste 
pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken. Het plaatsje is een 
attractief stedenbouwkundig bedevaartcentrum met genadekapel, 
de bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel. We vertrekken om 
13.00 uur vanaf het Alexanderplein. Via een toeristische route 
rijden we naar Kevelaer.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1642
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)


 

Hier zal om 15.00 uur een H. Mis 
worden opgedragen door kapelaan 
Roger Maenen. Daarna gaan we naar 
restaurant “Zum Goldenen Apfel”, waar 
we een kop koffie/thee ontvangen. 
Hierna is er vrije tijd tot ca. 17.15 uur. 
Op dit tijdstip zal de bus weer 
vertrekken richting Meijel, waar we de 
middag afsluiten met een koffietafel in het Oranjehotel. 
Inschrijven voor deze tocht is op donderdagavond 9 mei om  
19.00 uur in d’n Binger.De eigen bijdrage is €25,00 incl.koffietafel 
of €15,00 excl.koffietafel. 
 
Verslag van de lentewandeling  
Op 11 april vertrokken we rond 13.00 uur met een groep van 34 
KBO-wandelaars naar de Mariapeel in Helenaveen. Het weer was 
prima, dat wil zeggen: droog! Met een lekker zonnetje en een 
temperatuur van rond de 13 graden. Toen we op de parkeerplaats 
aankwamen, stonden de gidsen Leo en Joke ons al op te wachten. 
Nadat we ons in 2 groepen hadden opgesplitst, trokken we de 
Mariapeel in. Dit is een gebied van 1400 ha hoogveenachtig 

natuurgebied , dat nog net in Limburg ligt en beheerd 
wordt door Staatsbosbeheer. Tot 1983 is in dit gebied 
op een professionele manier turf gewonnen door van 
der Griend. Maar ook kleinschalig door de bewoners 

rond de Mariapeel. Nú probeert men met allerlei maatregelen het 
zo te beheren, dat het hoogveen weer terug komt. 
Door dit mooie gebied liep onze wandelroute, waarbij de gidsen 
ons allerlei interessante wetenswaardigheden vertelden. 
Halverwege, waar beide groepen bij elkaar kwamen, werd er een 



 

pauze gehouden. Hierbij liet iedereen zich het "schnapsje" goed 
smaken. Rond half vier kwamen beide groepen terug op de 
parkeerplaats, waar we afscheid namen van onze gidsen. Bij Colé 
werd deze mooie wandelmiddag afgesloten met een kop koffie en 
een heerlijk stuk vlaai, waarna iedereen weer tevreden huiswaarts 
keerde.  

 

De herfstwandeling van dit jaar staat gepland op woensdag 9 
oktober. 

Tijdens  het forelvissen en de tocht naar Kevelaer van werkgroep 
KBO Op Pad 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. 

mailto:pwjmcreemers@hotmail.com


 

Bedevaart  naar  Ommel. 
Maandag 6 mei a.s. is 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’. 
Voor verdere informatie: houd de website van de parochie in de 
gaten. 
 
Oproep Huldigingsconcert van Harmonie Eendracht 
Beste mensen van Meijel. Traditiegetrouw  organiseert 
Harmonie Eendracht Meijel elk jaar een huldigingsconcert. 
Tijdens dit mooie concert wordt een aantal mensen 
uit onze gemeenschap, mensen die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd, getrakteerd op een 
muzikale hulde. Gouden en diamanten bruidsparen, 
EK kampioenen en bijzondere jubilarissen.  
Al onze muzikanten, van jong tot oud zijn aanwezig om een 
bijdrage te leveren aan dit feestelijk huldigingsconcert. 
Via deze weg doen wij een oproep aan iedereen, die bovenstaande 
mijlpaal (heeft) bereikt in de periode juli 2018 tot juli 2019, zich 
aan te melden voor dit muzikale evenement. 
Na opgave ontvangt u t.z.t. een uitnodiging en bent u van harte 
welkom bij dit huldigingsconcert op zondag 7 juli, aanvang 10.30 



 

uur in d’n Binger. Noteer alvast deze datum. Voor aanmeldingen, 
meer informatie of vragen, neem contact op met: 
Mia Basten-Verhaegh tel. 077- 466.2026  of  
Mart Philipsen             tel. 077- 466.2439  
Of per E-mail: secretaris@harmoniemeijel.nl 
 
Overleden leden. 
Mw. Netje Goeden-Rijks 
Dhr. Rudy Gusek 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel                     
kracht bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Piet Kessels 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB. 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van  
KBO-PCOB verschijnen in het weekend van 
31 mei / 1 juni.  
 
 
 
 

 
 


