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jaargang 10                                                Mei / Juni   2019    

 

 Agenda: 
 3  juni Fiets-uitje om 19.00 uur, vanaf d’n Binger. 
  3  juni Infoloket, van 14.00-15.00 uur. 
17-21 juni Vakantie Noord-Holland. 
19  juni Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
20  juni van 19.00-19.30 uur inschrijven voor bezoek 
      boswachterij De Kievit.   
  1  juli  Infoloket, van 14.00-15.00 uur. 
  3  juli  Bezoek boswachterij De Kievit. 
17  juli  Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
  5  aug. Infoloket, van 14.00-15.00 uur. 
14  aug. Natuurtocht. 
21  aug. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur 18.30-19.30 uur in de bieb, in d’n Binger. 
Maar niét op 17 juni, want dan zijn “alle” vrijwilligers van 
SeniorWeb met KBO Meijel op vakantie en is er dus géén 
computerspreekuur. 
 
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 HazePad 16, 5768 AB Meijel.  
Zij is te bereiken onder tel.nr. 077-374.4801. 
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Elke woensdag: 
Fietsen vertrek om 13.30 uur vanaf d’n Binger. 
 
De ouderenadviseur van de KBO biedt u graag de helpende 
hand!! 

Heeft u vragen over huurtoeslag of een 
indicatiestelling zorg? Of heeft u hulp nodig bij het 
vinden van de juiste financiële regeling, bijvoorbeeld 
het aanvragen van bijzondere bijstand? 

U kunt met al uw vragen terecht bij de vrijwillige ouderenadviseurs 
van KBO Meijel. De taak van deze adviseur is hulp bieden bij 
vragen over regelgeving en over regionale en lokale voorzieningen.  
De vrijwillige ouderenadviseur kan ondersteuning bieden en is op 
de hoogte van regelingen, voorzieningen en mogelijkheden op het 
gebied van financiën, wonen, zorg en welzijn (het Sociale Domein). 
De hulp van de ouderenadviseur is gratis. Op verzoek komt hij of 
zij bij u thuis en gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te 
analyseren en uw positie zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
Samen zoekt u naar de meest passende oplossing, zet u samen op 
een rij welke hulp u nodig heeft en waar u hiervoor terecht kunt. 
Als het nodig is, schakelt hij of zij de instanties in, die u van dienst 
kunnen zijn. 
Kortom: de vrijwillige ouderenadviseur biedt u graag een helpende 
hand door mogelijkheden aan te dragen, de weg te wijzen, te 
ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. 
 
Wat kunt u zoal bespreken: 

 Ik heb wat extra hulp in huis nodig.  

Wat is mogelijk en hoe kan ik dit aanvragen? 



 

 Mijn inkomen is verminderd. 

Kom ik in aanmerking voor een financiële regeling? 

 Hoe maak ik nieuwe contacten? 

Ik merk dat er steeds minder mensen om me heen zijn. 

 Woningaanpassing of verhuizen? Hoe pak ik dat aan? 

 Ik word minder mobiel. Hoe krijg ik mijn boodschappen thuis? 

 Ik moet aangifte inkomstenbelasting doen. Hoe regel ik dat? 

 

Iedere eerste maandag van de maand hebben de ouderen-

adviseurs een open inloopspreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in het 

KBO lokaal in d’n Binger. 

Loop gerust eens binnen met uw vraag!! 
 

Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
Op woensdagmiddag 19 juni 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! 
 
Fiets–uitje: 
Tijdens de bijeenkomst voor jonge senioren op 20 maart jl. is aan 
de orde gekomen, dat er leden zijn, die graag vrijblijvend met een 
groepje willen fietsen in de avonduren, uiteraard bij goed weer. 

Al jaren kan in de zomermaanden gefietst 
worden op woensdagmiddag en daar maakt nog 
steeds een groep leden dankbaar gebruik van. 
Leden die overdag werken of andere bezigheden 
hebben, willen we de kans bieden om samen 



 

een fietstocht te maken en daarna gezellig samen een drankje te 
nuttigen ergens op een terras of bv. bij iemand thuis. 
Tijdens de bijeenkomst op 20 maart is deze combinatie duidelijk 
verwoord: gezellig een stuk fietsen en daarna even bijpraten en 
wat drinken. 
“FIETS–UITJE” is vanaf nu de naam van deze nieuwe activiteit. 
Op maandagavond 3 juni a.s. gaan we bij goed weer van start. 
Iedereen, die met ons mee wil fietsen, is van harte welkom bij de 
ingang van d'n Binger. We vertrekken om 19.00 uur precies. 
Hoe lang we fietsen en waar we eindigen bespreken we met elkaar 
in de groep. Handig is ook om met de groep een app aan te maken 
om zo elkaar snel te kunnen bereiken, als het mooi weer is en een 
groep zou willen gaan fietsen. 
De praktische uitwerking en verdere afspraken voor deze activiteit 
doen we met elkaar op het terras na het fietsen. 
Maandagavond 3 juni a.s. is mogelijk een goed begin van een leuke 
activiteit in de zomer: Wie fietst er met 
ons mee? 
Graag zien we jullie op 3 juni a.s. tussen 
18.45 en 19.00 uur met de fiets bij d’n 
Binger, waar we om 19.00 uur 
vertrekken! 
(Bij minder goed weer is de volgende 
startdatum voor het  
FIETS - UITJE : 17 juni om 19.00 uur) 
Voor informatie of vragen kunt u terecht op telefoonnummer 
06.2224.7753.  
Mailen kan ook: penningmeester@kbo-meijel.nl 
Graag tot 3 juni a.s. om 19.00 uur bij d'n Binger. 
Werkgroep Gezond Ontspannen. 
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Bezoek Boswachterij “De Kievit” Beringe 
Op woensdagmiddag 3 juli willen we een bezoek gaan brengen 

aan Boswachterij “De Kievit” in Beringe. 
De boswachterij ligt verscholen in het 
buitengebied van Beringe, een van de hoogst 
gelegen gebieden van Peel en Maas. 
De oppervlakte van de tuin is 2,40 ha. 

Hier krijgen we een rondleiding door een echte natuurliefhebber, 
die ons op een grappige manier vertelt over de boeiende wereld, 
die natuur heet. We zullen uitleg krijgen over alles wat er leeft, 
groeit en bloeit in deze prachtige tuin. De paden in deze tuin zijn 
goed begaanbaar, ook met een rollator.  
Deze excursie wordt weer samen georganiseerd met de fietsgroep 
van KBO Meijel, die er iedere woensdagmiddag op uit trekt. 
Dit wil dus ook zeggen dat we per fiets of per auto naar Beringe 
kunnen gaan. We proberen rond 14.00 uur aanwezig te zijn. 
De rondleiding doen we in twee gedeeltes, met tussendoor een 
pauze waarbij we een kop koffie en vlaai 
krijgen aangeboden. 
Rond 16.30 uur proberen we klaar te zijn met 
het programma. 
De kosten van deze middag bedragen € 5,50 
p.p. (incl. koffie en vlaai). Diegenen die met de auto gaan 
verzoeken we om de chauffeur € 1,00 per persoon te betalen.  
Inschrijven voor deze middag is op donderdagavond 20 juni van 
19.00 tot 19.30 uur in d`n Binger. Als het kan graag met gepast 
geld betalen en erbij aangeven of je per fiets of met de auto gaat. 



 

Natuurtocht: 
Op woensdagmiddag 14 augustus staat de natuurtocht weer op 
het programma. 
Onze gidsen Mart Rooyakkers en Ger Hendriks zijn weer bezig met 
een mooie tocht door het Brabantse of Limburgse landschap.  
We laten ons ook nu weer verrassen. Zoals gebruikelijk maken we 
onderweg een korte koffiestop.  
Rond de klok van 18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Meijel 
waar we de middag afsluiten met een koffietafel. In het volgende 
nieuwsblad komen we hier verder op terug. 
 
Tijdens het fietsuitje, de natuurtocht en het bezoek aan de boswachterij 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. 
 
Verslag van de reis naar de Keukenhof. 
Op 25 april vertrokken we om acht uur vanaf het parkeerterrein bij 
‘t Oranjehotel. 
De chauffeur heette ons welkom en de voorzitter van de 
werkgroep wenste ons een goede reis. Het was vrij rustig in de 
bus, waarschijnlijk hadden sommigen de slaap nog niet uit. 

Na ongeveer twee uur rijden kregen 
we een koffiestop in  
restaurant “La Place” te Enspijk met 
een kop koffie met warm 
appelgebak, het was heerlijk. Na 
een tijdje stapten we weer de bus 
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in, richting de Keukenhof. Bij het uitstappen kregen we allemaal 
een lunchpakket. Dit was een geweldig idee. Zo hoefde je niet in 
de rij te staan om iets kopen. 
Met deze lunch kon je zelf bepalen wanneer je even ging rusten. 
De Keukenhof met bloemen in het voorjaar. Tulpen, narcissen 
(waren bijna uitgebloeid) blauwe druifjes. Een kleurenpracht met 
al die bloemen bij elkaar passend. Een geweldig schouwspel. Dan 
de diverse paviljoens met orchideeën, anthuriums en allerlei 

soorten, passend in kleur en grootte. We 
hebben dikwijls even stilgestaan bij een 
bepaald gedeelte. Je kunt je er geen 
voorstelling van maken van al dat moois en 
hoe fijn alles op elkaar afgestemd is. Ook het 

model van de bomen, hoe deze gegroeid zijn, heeft ons geboeid. 
De tijd vloog om! 
We gingen weer op de terugweg, want om kwart over vier waren 
we weer bij de bus die om half vijf vertrok. Ondertussen begon het 
te regenen, maar verder was het de hele dag droog geweest en 
het was niet al te warm. Het was een mooie dag en we hebben 
veel gezien! 
Op weg naar de uitgang… dat viel niet mee, maar overal kon je de 
weg vragen. We moesten het “Rode pad” volgen. Uiteindelijk 
hadden we de bus weer gevonden. We reden mooi op tijd richting 
Meijel. Het was een geweldige dag!!!! 
Toen we weer in Meijel waren én nadat we de chauffeur bedankt 
hadden, gingen we naar het Oranjehotel voor de brunch. 
We hebben ervan genoten en na gekletst over de mooie, maar 
vermoeiende dag. De werkgroep “KBO op PAD” zeggen wij 
hartelijk dank voor deze mooie dag. 
Enkele medereizigers. 



 

Verslag van het Forelvissen: 
Op woensdag 1 mei werd de eerste viswedstrijd van dit jaar voor 
KBO leden gehouden op de forellenvijvers van de Peelvisser. 
Er hadden zich 8 personen opgegeven om de onderlinge strijd aan 
te gaan. Het weer was ideaal om te vissen, d.w.z. niet te heet en 
niet te koud en weinig wind. Voor aanvang werd er eerst nog 
geloot om te bepalen op welk "visstekkie" we de wedstrijd 
moesten beginnen. Er werden 4 forellen per persoon in de vijver 
losgelaten, waarna de wedstrijd kon beginnen. 
In het eerste gedeelte had de vis er echt zin in en hapte er vrolijk 
op los. Er werden er 16 gevangen. 
Om 15.00 uur hielden we een korte pauze onder het genot van 
een kop koffie én een heerlijk zonnetje op het terras. Na de pauze 
moesten we allemaal 3 visplaatsen opschuiven en konden we weer 
beginnen. 
De temperatuur was inmiddels enkele graden gestegen en de forel 
had er weinig zin meer in. Dat zagen we ook terug in de vangsten 
want er werden nog maar twee vissen 
gevangen. De vraag blijft nu of het aan de 
vissers lag of aan het iets warmere weer?! 
Toen rond 16.45 uur de balans werd 
opgemaakt, bleek dat er in het totaal 18 
forellen gevangen waren. Mooi was wel, dat 
iedereen er 1 of meer gevangen had. 
De grote winnaar van deze middag werd Wim 
Creemers die er 5 aan de haak had geslagen. 
Hij won hiermee de KBO wisselbeker waar hij 
tot de volgende wedstrijd mee mag pronken. 
De reacties na afloop waren dan ook positief, 
al had de vangst iets beter kunnen zijn. 



 

De volgende viswedstrijd is gepland op donderdag 12 september. 
Noteer dit alvast in je agenda. Hopelijk kunnen we dan weer 
genieten van een mooie wedstrijd en dan met forellen, die er wel 
zin in hebben…. 
 
KBO Kaarten: 
Winnaars kaartseizoen 2018 – 2019 
Op vrijdag 26 april is de laatste kaartmiddag van het seizoen 
2018-2019 op passende wijze afgesloten. 
Onze voorzitter Henk Gommans heeft aan de winnaars een 
decoratieve kaartstandaard overhandigd.  

      
We hadden 9 seizoen-winnaars: 
Rikken:  1e prijs: Dhr. Th.Coolen 
 2e prijs: Dhr. P.Creemers 
 3e prijs: Dhr. M.Schriks 
Jokeren:  1e prijs: Mw. D.Bouten-Hanssen 
 2e prijs: Mw. Simons-Schreurs 
 3e prijs: Mw. Althuijsen-Welten. 
Kruisjassen:  1e prijs: Dhr. H.Nijssen 
 2e prijs: Dhr. J.Bouten 
 3e prijs: Dhr. H.Luijten 
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Onder het genot van een lekker stukje vlaai en een consumptie 
werd de middag beëindigd. Dank aan Jan Weerts, Peter Beijers, 
Jan en Door Broens en Wiel van de Beuken voor alle hulp. 
Ze staan altijd klaar als het nodig is! Iedereen die op enige wijze 
heeft bijgedragen aan de gezellige kaartmiddagen: bedankt! 
Vrijdag 27 september hopen we iedereen weer gezond terug te 
zien. Heeft u zin om mee te kaarten: u bent altijd welkom! 
Zoals gebruikelijk begint nu het fietsseizoen dat in de 
zomermaanden op de woensdagmiddag plaatsvindt. 
Wilt u mee fietsen dan bent u van harte welkom. 
Neem gerust contact op met dhr. Jac. Neessen tel: 077-466.1277 
of Piet Basten 0622247753 email penningmeester@kbo-meijel.nl 
 
Werkgroep Gezond Ontspannen. 
Vanaf maart 2018 zijn een aantal activiteiten van KBO Meijel 
samengebracht in de werkgroep “Gezond Ontspannen”. 
Zo is het Bezoekersteam o.l.v. Mien Basten-Op het Veld gekoppeld 
aan deze werkgroep. Mien coördineert ook het maandelijkse 
kienen in het Zorgcentrum. 
Daarnaast wordt er gefietst en in de wintermaanden een kaartje 
gelegd door KBO-leden. Deze activiteiten staan al jaren goed 
bekend en houden we erin. 
Maar we willen meer...  
En daar hebben we ondersteuning bij nodig. U raadt het al: 
Wie wil onze werkgroep komen versterken en meedenken over 
nieuwe activiteiten voor de jongere en de oudere senior in Meijel? 
Wat kunnen we meer doen om te ontspannen en langer gezond te 
blijven? Wat kunnen we betekenen voor jongere senioren? 
Wat zijn de wensen van (nog) niet leden? 
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De werkgroep Gezond Ontspannen bestaat op dit moment uit: 
Mien Basten-Op het Veld, vanuit het Bezoekersteam, Jan Broens 
en Piet Basten. 
U bent meer dan welkom om ons team te komen versterken. 
Qua tijd, denken we dat 1x per maand bij elkaar komen voldoende 
is. Al kan dit in het begin wat vaker zijn om een goede start te 
kunnen maken. Het opzetten, uitwerken en uitvoeren van 
activiteiten gaat uiteraard ook tijd kosten voor ons als werkgroep. 
Wilt u meer weten over de werkgroep, of is dit wat u zoekt? 
Neem dan contact op met: 
Piet Basten mobiel: 06-22247753 of per E-mail: 
penningmeester@kbo-meijel.nl 
 
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. 
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Noteer alvast deze datum. 
Voor aanmeldingen, meer informatie of vragen, neem contact op 
met Mia Basten-Verhaegh tel. 077-466 20 26 of 
Mart Philipsen tel. 077-466 24 39.  
Of per E-mail: secretaris@harmoniemeijel.nl 
 
Start 44e Fiets4Daagse De Peel op dinsdag 9 juli.  
Dinsdag 9 juli zal Fiets4Daagse De Peel van start gaan, waarbij 
fietsen centraal zal staan en plezier, gezelligheid en live-
entertainment op de startlocatie hieraan parallel lopen en 

inwoners en gasten samen de mooie peelnatuur al 
fietsend beleven. Onderweg zijn er veel verrassende 
bezienswaardigheden in de routes, waar je kunt 
afstappen om te proeven, te luisteren of te bekijken.  
Dagelijks kan men kiezen uit drie verschillende 

afstanden: 30 km met daarin kinderspelen en een fotoquiz maar 
ook een afstand voor ouderen. Voor de routiniers zijn er de 45 en 
60 km routes met een routequiz. Mooie prijzen zijn hieraan 
verbonden. 
Voorinschrijven voor 4 dagen is mogelijk in Zalencentrum d’n 
Binger. Doe je dit vóór 3 juli dan ontvang je een korting van € 2,-pp 
Voor 4 dagen of per dag tijdens de Fiets4Daagse inschrijven is 
mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur in Zalencentrum d’n Binger. 
Iedereen die 4 dagen meefietst, zal een mooie 
herinneringsmedaille ontvangen. 
Live muziek zal je elke dag bij terugkomst van de fietstocht 
verwelkomen en het is dan nog goed toeven in d’n Binger. 
Op vrijdag 12 juli zal vanaf 16.00 uur een grote slotmanifestatie 
gehouden worden met gezellige muziek en optredens. 

mailto:secretaris@harmoniemeijel.nl


 

Tussendoor huldigingen, prijsuitreikingen en een gratis grote 
loterij voor alle deelnemers. 
Wij nodigen iedereen uit om mee te doen en te proeven aan de 
sfeer en gezelligheid, die de Meijelse werkgroep van Fiets4Daagse 
De Peel u biedt. U bent van harte welkom.  
Info: www.fiets4daagsedepeel.nl  
E-mail: meijel@fiets4daagsedepeel.nl  
 
Overleden leden. 
Dhr. Piërre Jegers 
Mw. Mia Vissers-Engels 
 
Wij wensen de familie en vrienden  
veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Mw. Ineke van Maren-Pronk 
Mw. Jacqueline Vestjens 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van  
KBO-PCOB verschijnen in het weekend van 28/29 juni. 
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Wij zoeken leden ........... 
Net als andere verenigingen is ook KBO Meijel altijd op zoek naar 
nieuwe leden. 
We zijn blij met het grote aantal leden, dat we nog steeds hebben, 
maar we zien ook dat het ledenbestand terugloopt en dat er maar 
mondjesmaat nieuwe leden bijkomen. 
We kunnen nieuwe leden echter niet van de straat plukken. 
De wil om lid te zijn, komt dan ook af van mensen, die de 
doelstelling en de activiteiten passend vinden bij hetgeen ze 
zoeken. 
Daarvoor heeft KBO Meijel een actief en gevarieerd programma. 
De kosten om lid te zijn, zijn laag te noemen. 
 
Ik, Piet Basten, ben lid geworden toen ik op 64-jarige leeftijd kon 
stoppen met werken en iets wilde doen voor de Meijelse 
gemeenschap, maar ook om meer mensen te leren kennen, die ik 
door mijn drukke en onregelmatige baan uit het oog ben verloren. 
Na 3 jaar lid te zijn en ook lid te zijn van het Bestuur heb ik weer 
veel mensen leren kennen en ervaar de KBO als een vereniging, die 
opkomt voor de gemeenschap in het algemeen en voor senioren in 
het bijzonder. 
 
Je kunt bij KBO Meijel terecht voor ondersteuning en advies, voor 
een gezellig gesprekje, een gezamenlijke reis of vakantie, dagjes 
uit en actieve ontspannende activiteiten. Ik hoor regelmatig 
mensen, die qua leeftijd lid zouden kunnen zijn zeggen: “Ik voel 
me nog te jong, ik werk nog, ik heb het nog te druk!”. Soms wordt 
de naam KBO als oubollig ervaren. …….(de KBO is een bond voor 
OUDEREN in de breedste zin van het woord.) Dit zijn uiteraard heel 
rechtmatige redenen om (nog) geen lid te willen zijn. Maar je kunt 



 

het ook anders bekijken. Want lid zijn van de KBO vraagt niets van 
de leden, integendeel: KBO Meijel heeft mensen iets te bieden. 
 
Daarom stellen wij voor, dat u als lid van onze KBO, samen met het 
bestuur en met onze vrijwilligers ambassadeur bent van uw 
vereniging. Kijk eens in uw omgeving of er mensen zijn, die een 
invulling willen geven aan hun vrije tijd, iets willen doen voor 
anderen, of gewoon gezellig zonder verdere verplichting in een 
kleine groep iets willen ondernemen. 
Als bestuur, maar ook in onze werkgroepen, denken we vooruit en 
zoeken we steeds naar nieuwe activiteiten, die nog beter 
aansluiten bij de leden en aantrekkelijk zijn voor nieuwe leden. 
 
KBO Meijel is een ruimdenkende vereniging, die oog heeft voor 
Senioren! 
Last but not least: Wanneer door uw toedoen een nieuw lid zich bij 
ons aanmeldt, krijgt u een leuke attentie, bv. in de vorm van een 
bloemetje. 
 
Piet Basten 
Penningmeester KBO Meijel 


