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Rabobank Clubkas Campagne 2017 
In het vorige Nieuwsblad hebt u kunnen lezen, 
dat KBO-Meijel zich weer heeft aangemeld voor 
deze belangrijke campagne van Rabobank Peel, 
Maas en Leudal. Bent u lid van de Rabobank en 
draagt u de KBO een warm hart toe? Dan kunt u 

op ons stemmen van maandag 13 t/m zondag 26 maart.  
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 een van 
de bestuursleden weten. Of kom gewoon even binnenlopen bij 
het infoloket. Want elke stem telt! Vorig jaar zijn we geëindigd 
op een tweede plaats met € 1.474,68! Dat was al geweldig!  
Doen we er nog een schepje bovenop?  
Dit jaar willen wij wel weer voor de eerste plaats gaan!  
Wij ouderen maken het verschil! 
In april gaat de Clubkas Roadshow “on tour”, dan reikt de bank 
op een centrale plek in ons dorp de cheques uit aan alle 
verenigingen die deelnemen. En dat wordt, net als vorig jaar, 



natuurlijk weer een feestje! Iedereen is 
dan ook welkom om de uitslag mee te 
vieren. Nogmaals: gebruik deze kans!  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Ledenvergadering op 8 maart. 

Ieder lid krijgt voor de jaarlijkse 
ledenvergadering een uitnodiging met alle 
agendapunten. Ook de notulen van 9 
maart 2016, het jaarverslag en het 
financieel verslag zijn toegevoegd.  
Als afsluiting is er een cultureel gedeelte: 

cabaretgroep “De Moorblumkes” zal voor u optreden.  
Iedereen is van harte welkom!  
Dus: tot ziens op woensdagmiddag 8 maart.  
 
Nieuws  van  SeniorWeb. 
De basiscursus start dit jaar op donderdag 2 maart in d’n Binger. 

Deze cursus omvat 8 lessen van 13.30 tot 
16.00 uur.  
De kosten zijn €65,00 incl. usb-stick en 
koffie of thee in de pauze. 

Leden van KBO-Meijel betalen slechts €52,00. De cursus is in 
principe bedoeld voor starters, maar is ook geschikt voor 
mensen, die weinig of niets meer hebben gedaan met hun 
computer en hun kennis weer willen opfrissen. Aanmelden kan 
bij Leo Tittulaer, kbomeijel@live.nl of bellen naar 077-4669600. 
Inschrijven kan ook op ons wekelijks computer-spreekuur in d’n 
Binger, elke maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Dan kunt u 
overigens ook terecht met vragen over tablets en smartphones. 
Loop gerust eens binnen. U bent van harte welkom.   



Herhaalde oproep: Belastingaangifte van 2016. 
Op 6 maart starten we met de aangiftes via 
het infoloket. De reden is, dat dan pas de voor-
ingevulde gegevens bij de belastingdienst 
bekend zijn. Wilt u belastingaangifte doen, 
meldt u zich dan via het infoloket. We hebben 
dan wel bepaalde gegevens van u nodig: 

 KBO lidmaatschapsnummer. U vindt dit op uw pasje van KBO. 

 IBAN-nummer en tenaamstelling rekening. 

 BSN- nummer. 

 Adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum.  
Bent u gewend thuisbezoek te ontvangen voor uw aangifte, dan 
is de procedure niet anders. Alleen dient u zich dan te melden bij 
diegenen, die anders de aangifte voor u hebben ingevuld.  
Dan zijn er ook klanten, leden van de KBO, die via de DigiD- code 
aangifte hebben gedaan bij de KBO. Zij hebben ook vaste 
personen, die bij hen thuiskomen om aangifte te doen.  
Wordt u geholpen door een belastinginvuller, die uw 
belastingpapieren invult op persoonlijke titel, dus niet namens 
de bond (de KBO e.d.), dan is dat aan u. U kunt dan echter geen 
beroep doen op de KBO, als er iets niet goed verloopt. En wij zijn 
ook niet verzekerd voor de gevolgen van een verkeerde aangifte.  
Hebt u nog vragen, meld u zich dan even bij het infoloket.  
Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in d’n Binger.  
 
Inschrijving voor het forelvissen bij ‘De Peelvisser’ 

Afgelopen jaar is gebleken, dat het forelvissen een 
zeer geslaagde activiteit was. Daarom gaan we dit 
in 2017 ook weer doen en wel op 22 maart. 
Wilt u een middag genieten van ontspanning, rust, 

natuur en ruimte? Ga dan met ons mee naar ‘de Peelvisser’.  



De forelvijvers liggen aan de Katsberg 26. De eigenaren, Ton en 
Sonja Daniels, zijn er in geslaagd om het vissen in een natuurlijke 
omgeving mogelijk te maken. Op dit moment beschikken zij over  
4 vijvers. 
We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van de visvijvers.  
Ton zal ons eerst enige uitleg geven, alvorens we beginnen met 

vissen. Om  15.00 uur is er pauze met koffie/thee. 
Voor materiaal en aas wordt gezorgd. Nadat iedereen zijn stekkie 
heeft ingenomen, zullen er een aantal vissen worden uitgezet. 
De vissen die u vangt, mag u meenemen.  
U kunt de gevangen forel ook inwisselen voor een gerookt 
exemplaar. Om 16.30 uur zal er geteld worden om vast te 
stellen, wie de winnaar van deze middag is. 
Inschrijven is op 9 maart om 13.30 uur in d’n Binger.  
De eigen bijdrage is vastgesteld op €14,50 p.p.  
Dit is inclusief huur materialen, aas, enz.   
 
Uitslag januari-rebus. 
De oplossing was:  
“Ook in het nieuwe jaar staat de KBO weer voor u klaar.”  
Ook benieuwd wie deze keer een mooie bos bloemen heeft 
gewonnen ???! Ga dan snel voor een ‘blije’ foto naar onze 
website www.kbo-meijel.nl  
De volgende rebus komt in april. 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 

We gaan weer kienen op woensdagmiddag  
15 maart in St. Jozef Wonen&Zorg.  
We beginnen om 14.15 uur en het einde is 

ca.16.30 uur. In de pauze kunt u genieten van een  
gratis kopje koffie of thee. Iedereen is welkom!  



 
Herhaalde oproep:  
hulp vrijwilligers gevraagd voor in de zomervakantie. 

In het vorige Nieuwsblad vroegen 
wij, wie ons in de zomer wil helpen 
met het volgende: In deze vakantie is 
in d’n Binger helaas het Infoloket en 
het SeniorWeb gesloten. Onze leden 
hebben gevraagd of deze toch open 

zouden kunnen zijn. Hieraan willen wij dan ook 
tegemoetkomen. Daarom heeft het bestuur van d’n Binger in 
overleg met het KBO-bestuur besloten om 5 maandagen open 
te zijn, mits we dit met vrijwilligers kunnen opvangen. Het gaat 
om de volgende data: 24 juli, 31 juli, 7 aug., 14 aug. en 21 aug.  
We hebben al 1 opgave binnen. Wie volgt? Vanaf deze plaats 
willen wij nogmaals een beroep doen op mensen, die op 
genoemde maandagen het fijn vinden als vrijwilliger (eventueel 
met z’n tweeën) te willen helpen in het café. Dit kan tijdens een 
dagdeel, bv. ’s morgens, ’s middags of vroeg in de avond. 
Op deze manier kunnen we tevens mensen de gelegenheid 
geven binnen te lopen in d’n Binger om naar behoefte een 
praatje te maken, een kopje koffie of thee te drinken, de krant 
te lezen, of elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, gezellige 
sfeer.  
Hebt u interesse? Lijkt u dit wel wat? Dan kunt u zich opgeven 
bij Els Gielens, tel. 4662749 e-mail: ggielens@home.nl of bij een 
van de andere bestuursleden. In een volgend Nieuwsblad 
kunnen we u hier meer concrete informatie over geven. 
 



Back to the sixties/ seventies. 
Tijdens het gezellige kermis- matinee van vorig jaar is het idee 

ontstaan om nogmaals een dansavond te 
organiseren, maar dan op een zaterdagavond. 
We zijn dan ook echt blij dat ons “eigen” 
orkest uit Meijel, “The Memories”, weer voor 
sfeer en klanken uit de jaren 60/70 zal zorgen. 
Het belooft een gezellige avond te worden, 

waarbij we oude herinneringen kunnen ophalen. 
Dus komt met vrienden, bekenden of familieleden op deze 
avond naar d’n Binger. 
Noteer het alvast op de kalender: 8 april dansavond. 
In het volgende Nieuwsblad komen we hier op terug. 
 
Lentewandeling. 

Op woensdag 12 april staat onze jaarlijkse 
lentewandeling op de planning. We vertrekken 
om 13.15 uur vanaf restaurant Colé, richting 
Weert. Onder leiding van deskundige gidsen van 
“Het ‘Waterschap” zullen we een rondleiding 
krijgen in het gebied bij “de IJzeren Man”. De 
wandeling duurt ca. 2 uur.  
Na afloop is er bij Colé weer de traditionele kop 

koffie met de overheerlijke vlaai van Karel. 
Opgeven kan op donderdag 30 maart om 13.30 uur in d’n 
Binger, maximaal 50 personen. 
De eigen bijdrage is € 5,00 p.p. We gaan met eigen vervoer, dus 
we vragen ook aan de inschrijvers, wie op 12 april wil rijden en 
tevens enkele personen wil meenemen. 



Dagtocht. 
Op 3 mei is onze jaarlijkse dagtocht. Dit jaar gaan we naar de 
westhoek van Noord-Brabant. We starten met een bezoek aan 
Klundert, een oud vestingstadje. 

 
Hier bezoeken we het Vlasserij- en Suikermuseum.  
Na de lunch maken we een rondrit over de dijken en door de 
polders. In het vestingplaatsje Willemstad kunnen we even 
uitwaaien en genieten van het schitterende uitzicht op het 
Hollands Diep. De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijke 
brunch.  
De inschrijving is op 13 april om 13.30 uur in d’n Binger.  
De eigen bijdrage is € 45,00 p.p. (met brunch) of € 25,00 
p.p.(zonder brunch).   
 
Bezoek Huis van de Gemeente. 
Op woensdagmiddag 14 juni hebben we een bezoek gepland 
aan het Huis van de Gemeente in Panningen. Dit wordt 

georganiseerd samen met de 
woensdagmiddag-
fietsersgroep. Dit betekent 
dus, dat we per fiets of auto 
naar Panningen zullen gaan. 

Dit uitstapje is ook goed mogelijk voor rolstoelgebruikers, 
omdat er voldoende liften aanwezig zijn in het gebouw. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. In een volgend 
Nieuwsblad komen we met meer informatie over de datum van 
inschrijven en het programma van die middag. 
 



Vakantietrip  2017  van KBO-afdeling Meijel. 
Er is bijzonder veel belangstelling voor de vakantietrip van  
KBO-Meijel naar de Moezel van 26 t/m 30 juni.  

Er hebben zich inmiddels 54 personen 
aangemeld.  
Vanaf nu kunnen ook niet-leden zich 
aanmelden.  
Dit betekent dat iedereen mee kan 

onder dezelfde condities als de KBO-leden van onze afdeling. 
Het voordeel van deze constructie voor onze leden is, dat door 
een hoger deelnemersaantal, de prijs per persoon kan zakken.  
Als u nog meewilt, is het verstandig om u snel aan te melden.  
Dit kan bij Peter Creemers, telefoon: 077-466.1719. Bij hem 
kunt u ook terecht voor allerlei informatie aangaande deze trip.  
De prijs voor deze trip bedraagt €395,00 p.p. Alle kosten van 
entrees, gidsen, ontbijt, lunch en diner zijn in de prijs 
inbegrepen. Alleen voor de eigen consumpties moet u uw beurs 
trekken.  
Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering (€23,00) 
verplicht en een reisverzekering (€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 méér mensen melden, als kamers voor ons 
gereserveerd zijn in het fraaie Hotel Burg Café in Alken, dan 
worden deze op volgorde van aanmelding op de reservelijst 
geplaatst. 



Voorlichtingsbijeenkomst: “het  verouderende oog”. 
Op dinsdagmiddag 7 maart 2017, wordt er 
een voorlichtingsmiddag gehouden in 
zorgcentrum  
St. Jozef Wonen&Zorg. 
Aanvang: 14.30 uur.  

Inloop vanaf 14.00 uur.  
Einde van de middag: 16.30 uur. 
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met:  

 Oogvereniging: 
Patiëntengroep Glaucoombelangen Limburg  

 Reinier de Opticien Meijel  

 Vorkmeer: Contact en Ontmoetingsgroep Blinden en 
Slechtzienden Peel en Maas 

 St. Jozef Wonen&Zorg  

 Koninklijke Visio Sittard. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende 
oogaandoeningen toegelicht: Glaucoom,  Cataract  
(Staar), Diabetische Retinopathie en Macula Degeneratie. 
De toegang is gratis; een kop koffie of thee wordt u 
aangeboden. 
Binnen deze accommodatie zijn 50 zitplaatsen beschikbaar.  
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden 
bij Henny Verberk - Verhagen telefoon: 077 – 4664429 
 
Verslag Bezoek Europees Parlement Brussel. 
Op woensdagmorgen 25 januari vertrokken we met 68 
personen naar Brussel voor een bezoek aan het Europees 
Parlement. De reis verliep na een korte file ter hoogte van 
Someren zeer voorspoedig. We kwamen dan ook ruim voor 11 
uur aan op de plaats van bestemming. Eerst werd iedereen 



succesvol door een detectiepoort geleid, alvorens we het 
gebouw konden betreden. Daar stond Lisa 
Jacobs, een Kessels "dörske" al klaar om ons 
te verwelkomen. We kregen vervolgens een 
lekkere kop koffie aangeboden. Daarna 
verzorgde Lisa een korte presentatie over 

de werking van het parlement, dat uit 751 leden, afkomstig uit 
28 landen bestaat. Rond 12.00 uur voegde CDA-
Europarlementariër Jeroen Lenaers zich bij onze groep. 
Met hem, de 32 jarige parlementariër uit Stramproy, gingen we 
in discussie over allerlei onderwerpen, waarmee hij in zijn werk 
te maken heeft. Hierbij denken we aan de 
vluchtelingenproblematiek, handelsverdragen, relatie EU met 
de VS onder president Donald Trump, het verdrag van Schengen 
en het wel-of-niet “groter groeien” van de Europese Unie. 
Hierna volgde een korte rondleiding door het gebouw, waarbij 
de grote vergaderzaal veel indruk maakte.  
De warme lunch, die door Jeroen aangeboden werd, lieten we 
ons goed smaken. Hierna kregen we een interessante 
rondleiding over de Grote 
Markt o.l.v. een gids.  
Als afsluiting genoten we van 
een mooie bus tour langs 
een aantal bezienswaardigheden, die Brussel rijk is.  
Omstreeks 17.00 uur was het de hoogste tijd om weer naar 
Meijel af te reizen, alwaar onze Meijelse chauffeur Marcel 
Moonen de bus rond 19.00 uur bij het Oranje Hotel in Meijel 
kon parkeren. 
Het diner, dat hierna volgde, was heerlijk. Dit was tevens een 
prachtige afsluiting van een mooie en leerzame dag. Een 



excursie-reis, die in alle opzichten geslaagd mag worden 
genoemd. 
Wie nog wil nagenieten van deze reis, moet zeker eens kijken 
op de site van de KBO Meijel (kbo-meijel.nl),waar een mooie 
fotoreportage te zien is.  
Leden, die na deze reis geïnteresseerd zijn in de 
nieuwsbrief van Jeroen Lenaers, kunnen zich 
hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar 
jeroen.lenaers@europarl.europa.eu met de 
vermelding, dat je geïnteresseerd bent in de 
nieuwsbrief van Jeroen Lenaers. 
 
Overleden leden 
Dhr. Mart Smits 
Mw. Narda Leenders – Janssen 
Dhr. Sjang Evers 
 
Nieuwe leden 
Mw. Irma van Dijk – Manders 
Mw. Maureen Simmer 
Mw. Ria Thijssen –v.d. Sommen 



Agenda  
2 maart  Cursus SeniorWeb 
7 maart  Voorlichtingsmiddag ‘Het verouderende oog’ 
            St.Jozef Wonen&Zorg 
8 maart Ledenvergadering  
9 maart Inschrijven forelvissen 
13-26 mrt. Stemmen voor de Clubkascampagne 
15 maart  Kienen, St. Jozef Wonen & Zorg  
22 maart Forelvissen 
30 maart  Inschrijven lentewandeling 
12 april  Lentewandeling 
13 april  Inschrijven dagtocht 
3 mei   Dagtocht 
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 24 maart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


