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Agenda 
  2 sept.   Kermismatinee, in d’n Binger 
  5 sept.   Inschrijven voor het vissen om 19.00 uur 
  5 sept.   Inschrijven herfstwandeling om 19.00 uur 
  9 sept.   Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
12 sept.   Vissen bij de visvijver aan de Donk 
18 sept.   Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
19 sept.   Themamiddag “Brandveiligheid” d’n Binger 
27 sept.   Start kaartseizoen 
  2 okt.     Thema-avond “Erfrecht en nalatenschap” 
  7 okt.     Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
  9 okt.     Herfstwandeling 
10 okt.     Thema-middag “Erfrecht en nalatenschap” 
16 okt.     Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
31 okt.     Vrijwilligersmiddag 
 

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. 
 
Elke woensdag:  
Fietsen vertrek om 13.30 uur vanaf d’n Binger. 
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Elke maandag: 
Computer-spreekuur van 18.30-19.30 uur in de bibliotheek in d’n 
Binger. 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
Op woensdagmiddag 18 september 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! 
 
Vissen bij de visvijver aan de Donk. 
Op donderdag 12 september is deze viswedstrijd gepland. We 
verzamelen dan om 13.30 uur op de parkeerplaats van de visclub, 
Donkersveld 24. Na een korte toelichting en 
de loting voor de visplaatsen gaan we 
beginnen. Het vissen doen we allemaal met 
het zelfde voer en aas (maaien), waar wij 
voor zullen zorgen. Omstreeks 15.00 uur 
houden we een korte pauze met koffie/thee. 
Tot ± 16.30 uur zullen we doorvissen, waarna de balans 
opgemaakt kan worden. 
De prijsuitreiking zal daarna in de kantine van de visclub 
plaatsvinden, waarbij we nog een consumptie aangeboden krijgen. 
De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 per persoon incl. 
visvoer, aas, koffie/thee en een consumptie na afloop. Wij vragen 
u om zelf voor een visstoel en (als het kan) hengel te zorgen. 
(We hebben enkele leenhengels ter beschikking) 



De inschrijving voor deze vismiddag is op donderdagavond 5 
september in d`n Binger van 19.00 tot 19.30 uur. Graag gepast 
betalen en ook er bij aangeven, als u zelf een hengel hebt. 
 

Herfstwandeling op 9 oktober. 
De herfstwandeling staat voor woensdag 9 oktober op het 
programma. 
Onze gidsen Mart en Marinus hebben het plan opgevat om ons 
deze middag mee te nemen naar een mooi natuurgebied, namelijk 
naar “Het Dubbroek” in Maasbree. Dit bosgebied ligt in een oude 
Maasbedding tussen Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick. Verspreid 
tussen de bossen liggen enkele graslandpercelen en open water. 
Tijdens de wandeling staat er ons, zoals we dat gewend zijn, weer 
een lekkere versnapering te wachten. We vertrekken ‘s middags 
om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Café Colé op de Donk. 
Hier zullen we rond 16.00 uur terugkomen om vervolgens te 
genieten van de koffie of thee en een heerlijk stuk vlaai. 
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.00. 
Inschrijven is op donderdag 5 september 
van 19.00 tot 19.30 uur in d`n Binger. 
Noteer deze datums alvast in je agenda!! 
 
Tijdens het kermismatinee van werkgroep Evenementen, het vissen en de 

herfstwandeling 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. 
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Thema-middag “Brandveiligheid” op 19 september 2019. 
Hoe voorkom ik brand in huis?  
Iedereen maakt in zijn of haar leven weleens iets 
mee op het gebied van brand. En brand kan 
ontstaan op veel manieren; door bliksem, of 
elektriciteit in huis, bij de meterkast, het fornuis, 
brandende kaarsen enz. 
Vaak loopt het goed af, maar helaas gebeuren er soms ook heel 
vervelende dingen, die door brand zijn ontstaan. 
Vraagt u zich dat ook weleens af: hoe kan ik dit voorkomen? Zeker 
nu ik op een leeftijd ben, dat ik weleens iets meer vergeet dan 
vroeger… Of ik ben niet meer zo goed ter been ben of ik heb een 
andere beperking als slechter zien of horen… KBO Meijel wil u 
graag helpen bij het voorkomen van brand in huis of rondom het 
huis. Dit doen we in samenwerking met de Brandweer van 
Roermond. Deze biedt ons de kans om onze leden meer te weten 
te laten komen op het gebied van brandveiligheid én het 
voorkomen van brand. 
Op 19 september bent u welkom in d’n Binger, waar de brandweer 
van Roermond ons meer kennis bijbrengt over brandveiligheid. U 
krijgt handige en eenvoudig-te-realiseren tips, over hoe u veiliger 
kunt wonen in uw eigen huis. 
Bij dit nieuwsblad vindt u de flyer met meer informatie, de 
aanvangstijd en waar u zich kunt aanmelden voor deze 
bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis en wij zorgen voor koffie of 
thee met iets lekkers. 
Tot ziens op 19 september! 
Namens Werkgroep Info en Advies, Peter Beijers en Piet Basten. 
 
 



SPEK DE KAS actie 
Vanaf 12 augustus is er bij Jumbo Meijel een actie, waarmee de 
verenigingen in Meijel een 
financiële ondersteuning 
kunnen ontvangen. Dit gebeurt 
met de “SPEK DE KAS van je 
club/vereniging” actie. Deze 
actie duurt tot en met 20 
oktober 2019. KBO Meijel is één van de 57 deelnemende 
verenigingen. 
Tijdens de “SPEK DE KAS van je club/vereniging” actie ontvangen 
klanten voor elke € 15,00 aan boodschappen een voucher ter 
waarde van € 0,15. Deze vouchers kunt u aan KBO Meijel 
doneren. Wij hopen dat uw familie en vrienden dat ook gaan 
doen. Dus maak familie en vrienden attent op de actie en vraag 
hen KBO Meijel te steunen. 
De vouchers zijn voorzien van een unieke (qr-) code, die via de 
computer ingevoerd kan worden (vuldekas.nl/jumbomeijel). Gaat 
u dat digitaal niet lukken, dan kunt u de vouchers in het kluisje van 
KBO Meijel stoppen. KBO Meijel heeft kluisje nummer 50. 
Alle ingeleverde vouchers bij elkaar opgeteld, wordt het bedrag 
dat wij als KBO Meijel ontvangen voor onze kas. 
Draagt u KBO Meijel een warm hart toe, doneer dan massaal uw 
vouchers voor onze vereniging. Hoe meer vouchers gedoneerd 
worden aan KBO Meijel, hoe groter het totaalbedrag zal zijn, dat 
wij ontvangen. Hopelijk kunnen we zo samen een mooi bedrag bij 
elkaar sprokkelen. 
 
 
 



Thema bijeenkomsten Erfrecht en Nalatenschap 
Zoals in ons nieuwsblad van juli al is aangekondigd, organiseert 
KBO Meijel samen met “Raadzaam Advies” twee bijeenkomsten 
omtrent het thema “Erfrecht en Nalatenschap”. 
Deze bijeenkomsten zijn op 2 en 10 oktober. 
Vaak wordt er ten onrechte gedacht, dat testamenten, erfenissen 
en nalatenschappen iets zijn voor vermogende mensen. Binnen de 
huidige generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen 
een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, maar een groot deel 
heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is 
vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is. 
Ook kan het leven van een achterblijvende partner na een 
overlijden, los van alle verdriet, door het ontbreken van een 
testament op een regelrecht drama uitlopen. Door diverse 
wetswijzigingen in de afgelopen decennia is vaak onduidelijk, hoe 
het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. Door het opstellen 
van een testament en levenstestament weet men vooraf al precies 
waar men aan toe is. 
Vaak zijn er ook onbeantwoorde vragen zoals: 

- Mijn vermogen zit in de stenen, wat kan ik hiermee ? 
- Hoe zit het eigenlijk met vermogen en de eigen bijdrage in de 

zorg ? 
- Kan ik voorkomen dat ik een hoge eigen zorgbijdrage per 

maand betaal ? 
- Wie mag er over mijn bankrekening beschikken, als ik dat zelf 

niet meer kan ? 
Mogelijk hebt u alle zaken over een levenstestament al prima 
geregeld. Mocht dit echter niet het geval zijn of wilt u er iets meer 
van weten, dan is deze bijeenkomst bij uitstek geschikt om u te 
laten adviseren over dit onderwerp. Laat u zo nodig vergezellen 



door uw partner, zoon of dochter, als u dit in wat breder 
familieverband wilt bespreken. 
De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en KBO Meijel zorgt voor 
koffie of thee. 
Om e.e.a. goed te kunnen plannen, stellen we het op prijs, als u 
dat inmiddels nog niet heeft gedaan, dat u zich hiervoor even 
aanmeldt. 
Stuur hiervoor (bij voorkeur) een mailtje of bel naar Els Gielens. 
E-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl of bel: naar 077-4662749. 
Geef hierbij uw keuze aan voor één van onderstaande data: 
Woensdagavond 2 oktober, aanvang: 19.30 uur. Locatie: de 
Heere van Meijel. 
Donderdagmiddag 10 oktober, aanvang: 14.00 uur. Locatie: d’n 
Binger. 
 
START nieuw kaartseizoen 
“Een kaartje leggen is voor iedereen…….” 

Vrijdag 27 september a.s. start weer een nieuw 
kaartseizoen. Wij doen een oproep aan iedereen, 
die twijfelt of hij of zij mee zou kunnen of mogen 
kaarten met ons. 

Nou, iedereen mag meekaarten! Leden én niet leden! 
De kosten zijn €1,50 per keer. 
Er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden. Als u een keer 
niet kunt: geen probleem. Ook mag u familie of vrienden en buren 
meebrengen. 
We kaarten om geldprijsjes maar meedoen is wat echt telt! 
We hebben 3 soorten kaartspellen: rikken, kruisjassen en jokeren. 
Kom gerust een keer meedoen om te ervaren, of het iets voor u is. 
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We kaarten in het Oranje Hotel op vrijdagmiddag van 13.30 uur 
tot 17.00 uur. 
Iedereen die wil meekaarten, is elke vrijdag welkom! 
Hebt u nog vragen? Bel of mail me gerust: Piet Basten: 
0622247753 of mail naar : penningmeester@kbo-meijel.nl 
 
Verslag van de Natuurtocht 14 augustus 2019 
Om 13.00 uur vertrokken we met een volle bus voor onze 
natuurtocht. Door het grote aantal deelnemers was het noodzaak 

om een dubbeldekker te huren. 
Dat betekende, dat er wat gesleuteld moest 
worden aan de route, vanwege de hoogte 
van de bus. 
Toch wisten Mart en Ger er een mooie draai 

aan te geven met hun verhaal. 
Op weg naar de eerste rotonde met de turfkar en de tweede 
rotonde met het kunstwerk bij de Stoep van Petra Verhees, dit was 
een goed begin. 
Daarna naar het Leudal met het klooster Sint Elisabeth, wat nu ook 
een zorgcentrum is. Het werd al beschreven in het jaar 1211. 
In de tuin staat nog een pesthuisje uit 1682. 
De Sint Servaas kapel met de waterbron in Nunhem dateert al uit 
1892. Helaas konden we dat niet zien, zoals ook de watermolen in 
het Leudal voor graan en olie, waar we niet langs konden. Dan 
richting Roermond, langs de Roerkade met de vele bootjes, de 
Roer en voor iedereen de bekende Kapel in het Zand. Ook 
passeerden we het Camilles- klooster, wat ook een zorgcentrum is. 
Het dorp Sint Odiliënberg met de natuurbegraafplaats passeerden 
we op afstand. Het Kasteel Aerwinkel, wat voor meerdere 
doeleinden beschikbaar is en het omliggende landgoed waren ook 



erg mooi. En dan is er de koffiestop met vlaai in Partycentrum 
Walduslust in Maria-Hoop. Dit was goed geregeld. Voor enkele 
mensen was er nog een kleine 
wandeling. 
Na drie kwartier werd de reis weer 
vervolgd langs de dorpen Haren, 
Karker Mühle en de Wolfhager Mühle, 
allen langs de beekjes en de Roer. Toen naderden we Kempen met 
zijn neo-gotische kerk. Deze werd in de oorlog verwoest en toch 
weer opgebouwd, wel met een moderne toren. 
We naderden de dorpjes Ophoven, Steinkirch en Birgelen. Dan net 
over de grens achter Roermond het dorpje Wassenberg met nog 
een mooie burcht, waarschijnlijk een Romeinse vesting. We 
passeerden het Siemens testcentrum voor railvoertuigen; dit voor 
verschillende spoormaten. Ook passeerden we de IJzeren Rijn, in 
1897 aangelegd voor de verbinding tussen België en Duitsland. 
Dan het langgerekt dorp Lüttelforst met de Sint Jacobskerk, een 

stopplaats voor de pelgrims van de tocht naar 
Santiago de Compostella. 
We naderden het dorp Nederkrügten met de 
Brempter Mühle, en dan het laatste dorpje 
Brüggen. Dit dorp ligt aan de Zwalm, met vele 

winkeltjes en terrasjes. Ook daar is nog een oude ruïne. 
Na deze lange route volgde de bus weer de 
kortste weg via Tegelen naar Meijel, waar 
een goed verzorgde koffietafel bij het Oranje 
hotel op ons wachtte. 
Dank aan Mart en Ger. En tot een volgend jaar! 
Een deelnemer. 
 

 



Rabo ClubSupport campagne. 
(voorheen beter bekend als de Rabobank Clubkascampagne) 
Deze campagne gaat binnenkort weer van start, waarbij de 
Rabobank Peel, Maas en Leudal een deel van hun winst in lokale 
clubs en verenigingen wil investeren. 
U kunt op ons stemmen, als u lid bent van de Rabobank. De 
stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober. Enkele dagen 
van tevoren krijgen alle leden van de Rabobank een brief, waarop 
een stemcode staat vermeld. Grijp uw kans en steun onze 
vereniging kosteloos. Elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen 
er op een vereniging worden uitgebracht…. hoe hoger de bijdrage, 
die de vereniging ontvangt! Wij weten, dat veel senioren ons altijd 
steunen. Hierbij willen wij tevens een beroep doen op de kinderen 
van senioren, die een handje mee willen helpen! Of weet u iemand 
die een stem over heeft? Mocht u zelf niet kunnen stemmen, laat 
het aan één van de bestuursleden weten. Of kom gewoon even 
binnenlopen bij het infoloket. Want elke stem telt! Vorig jaar zijn 
we geëindigd op een eerste plaats met € 1525,16. Een geweldig 
bedrag! Dit jaar willen wij weer graag voor de eerste plaats gaan! 
Wij senioren maken het verschil! Want senioren zijn meer dan de 
moeite waard! Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite! 
 

Dag van de ouderen op 1 oktober 
Bij dit Nieuwsblad is een flyer toegevoegd met als titel “Senioren 
onderweg naar morgen”, bestemd voor alle ouderen van 
gemeente Peel en Maas. 
Hierbij hebben wij nog enkele belangrijke aanvullingen te melden, 
voor het geval u zich hiervoor wilt opgeven: 
De aanmeldingstermijn is met 1 dag verlengd, wat wil zeggen, dat 
u zich op 10 én 11 september kunt aanmelden via het in de flyer 
genoemd mailadres. Wel ligt de voorkeur bij 10 sept. aanmelden , 



omdat de flyer vermeldt, dat er plaats is voor max. 160 
deelnemers. Voor de niet-mailbezitters is het mogelijk zich 
telefonisch op genoemde dagen aan te melden bij dhr. Cor 
Roelofs, tel.nr. 077-4621983 
 
Overleden leden. 
 
Dhr. Hub Berben 
 
 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwsblad  
Het volgende Nieuwsblad en Magazine van KBO-PCOB verschijnen 
in het weekend van 27/28 sept. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


