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Rabobank Clubkas Campagne 2017 
 Rabobank Peel, Maas en Leudal hield in de 
afgelopen weken weer haar jaarlijkse Clubkas 
Campagne. Evenals de vorige jaren werd er 
door onze leden, mits lid van de Rabobank, 
flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid één 

of twee stemmen uit te brengen op KBO Meijel. Tijdens de 
Roadshow “on tour” op dinsdagavond 18 april in d’n Binger 
werd de spanning goed opgevoerd. We eindigden namelijk  
weer bij de top drie in Meijel! Een mooie tweede plaats met 446 
stemmen levert voor de KBO het bedrag van  € 1.572,53  op. 
Wij, als KBO, zijn ontzettend trots op dit fantastische resultaat, 
temeer omdat er alleen al in Meijel 51 verenigingen deel 
hebben genomen. Voor iedereen, die een stem op de KBO heeft 
uitgebracht, heel hartelijk dank hiervoor! 
 
Van kaarten naar fietsen 
Vrijdag 21 april was de laatste kaartmiddag van dit seizoen.  

Na de vele gezellige middagen was het tijd 
om te kijken, wie de beste spelers van dit 
seizoen waren. De winnaars van het 
rikken, jokeren en kruisjassen zijn 
inmiddels bekend gemaakt.  
Op woensdag 26 april hebben we weer 
voor het eerst gefietst.  



We starten voortaan elke woensdagmiddag om 13.30 uur bij 
d’n Binger. Door de begeleiders worden telkens verschillende 
routes gepland, die andere jaren zeer in de smaak van de 
deelnemers vielen. Het is ook nu weer belangrijk hun 
aanwijzingen op te volgen. Bij deelname van een hele grote 
groep mensen zullen we deze splitsen in 2 groepen. 
De 2e groep volgt dan op ruime afstand van de eerste. De 
bananenstop of koffiepauze wordt natuurlijk gezamenlijk 
gehouden. Voor iedereen, die meedoet: veel fietsplezier!!! 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 

 Attentie: Door omstandigheden hebben we 
helaas voor de 2de keer  de datum moeten 
verplaatsen. Het kienen van 17 mei is dus 

verplaatst naar woensdag 24 mei! 
Sorry voor eventueel ongemak. 
We beginnen, zoals gewoonlijk, om 14.15 uur en het einde is  
rond 16.30 uur.  
In de pauze kunt u genieten van een gratis kopje koffie of thee.  
Iedereen is welkom!  
 
1 mei: Bedevaart naar Ommel.   
Op de eerste maandag van mei samen naar Ommel!  
De ‘fietsersgroep’ vertrekt op maandagmorgen 1 mei om  
8.30 uur bij de kerk. Ook voor de mensen, die op eigen 

gelegenheid gaan, is het goed om te weten dat 
om 10.00 uur kapelaan Roger Maenen in 
Ommel voorgaat in de Dienst, waarna we bij de  
‘overbuurman’ Eijsbouts samen koffie drinken. 
De fietsgroep zet daarna koers richting Liessel, 
waar we de molen, ‘de Volksvriend’ zullen 



bezoeken. We sluiten af in ons eigen dorp 
met een lunch bij ‘Oppe Koffie’.  
De verwachting is dat we hier tussen 3 en 
4 uur arriveren. De kosten van de lunch 
(koffie en thee inbegrepen) zijn  
€ 9,50 en deze moet u zelf betalen.  
 
Aansluitend kunt u in de Mariakapel van 
onze kerk nog een kaarsje opsteken.  
Deze kapel wordt in de meimaand heel speciaal aangekleed met 
bloemen.  
Bij slecht weer gaat de fietstocht echter niet door. Dat geldt 
dan ook voor de activiteit in Liessel en bij ‘Oppe Koffie’.  
De viering in Ommel kunt u uiteraard wel op eigen gelegenheid 
bezoeken. 
Wij vragen aan de mensen, die mee willen doen aan het 
programma van de georganiseerde fietsgroep, om dit  
vooraf te melden bij Huub Grommen (466.9074) of  
bij Joke Hölscher (466.3162).  
Uiteraard ook even melden met hoeveel personen u meedoet. 
Dit bericht is ook bedoeld voor ‘losse groepjes’, die willen 
aansluiten bij de parochiedatum van maandag 1 mei.  
Als u toch al voornemens was om Ommel te bezoeken, zou het 
heel fijn zijn, als u dan kiest voor 1 mei. 
 
Zó wordt maandag 1 mei: ’de Meijel-dag’ in Ommel. 
 
Mooi toch?  
 



Dagtocht 
Op 3 mei is onze jaarlijkse dagtocht.  
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het Alexanderplein. 
 

 
Dit jaar gaan we naar de westhoek van Noord-Brabant.  
Hier verbouwt men al eeuwen vlas en suikerbieten, de 
grondstoffen voor de productie van vlaslinnen, lijnolie en suiker. 
We gaan kennismaken met het heden en verleden van de vlas- 
en suikerindustrie.  
De bus rijdt rechtstreeks naar Klundert, een oud vestingstadje.  
In het nationaal Vlasserij- en Suikermuseum worden we 
verwelkomd met koffie en gebak. Er wordt een korte uitleg 
gegeven, waarna er een rondleiding door het museum zal 
plaatsvinden.  
Hierna wordt er een lunch geserveerd.  
Na de lunch maken we een rondrit over de dijken door de 
polders. Een gids vertelt u alles over de vergane glorie van de 
vlasteelt en de veranderingen in de suikerproductie. 
In het vestingplaatsje Willemstad kunnen we even uitwaaien en 
genieten van het schitterende uitzicht op het Hollands Diep, de 
binnenhaven en het historisch stadhuis.  
De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijke brunch in het 
Oranjehotel.  
De werkgroep wenst eenieder een fijne dag. 
 



Bezoek Huis van de Gemeente 
Op woensdagmiddag 14 juni gaan we op bezoek bij het Huis 

van de Gemeente in 
Panningen.  
Dit wordt dan samen met de 
fietsersgroep van de 
woensdagmiddag 

georganiseerd. 
Dit betekent dus dat we per fiets naar Panningen zullen gaan. 
Maar met de auto kan ook. 
Men verwacht ons rond 14.00 uur en dan worden we 
ontvangen met een kop koffie of thee en iets lekkers erbij. 
Vervolgens krijgen we een korte presentatie over hoe het Huis 
van de Gemeente tot stand is gekomen. Het gebouw heeft het 
hoogste haalbare energielabel (A++++) ontvangen, waaruit blijkt 
hoe energiezuinig het pand is. Na de koffie beginnen we met de 
rondleiding, waarbij we  diverse ruimtes op de begane grond, 
de 1ste  en 2de  verdieping bezoeken. Zo krijgen we o.a. de 
raadszaal, de trouwzaal en het bestuur-gedeelte, waar de 
burgemeester en de wethouders werken, te zien. We bekijken 
ook de flex-werkplekken voor de medewerkers en de 
bibliotheek, met uiteraard een toelichting. Verder krijgen we de 
creativiteitsruimte te zien die o.a. is ingericht door de Meijelse 
Ardie van Bommel. We krijgen ook meer te horen over de 
"ijskelder" onder dit gebouw. Natuurlijk is er alle ruimte voor 
het stellen van vragen. 
We verwachten, dat we dit bezoek rond 15.45 uur kunnen 
afsluiten en weer huiswaarts keren.  
Dit uitstapje is ook goed mogelijk voor rolstoelgebruikers omdat 
er voldoende liften aanwezig zijn in het gebouw. 



De fietsers vertrekken deze middag om 13.30 uur vanaf het 
Alexanderplein en degenen die per auto gaan, vertrekken een 
kwartiertje later, dus om 13.45 uur. 
Inschrijven voor deze middag kan op donderdag 18 mei van 
13.30 tot 14.00 uur in d`n Binger. Hierbij dient men wel aan te 
geven of u met de fiets of met de auto wilt gaan. Er kunnen 
maximaal 60 personen deelnemen aan deze interessante 
excursie. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden.  
 
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 de zomervakantie is in d’n Binger helaas het 
Infoloket en het SeniorWeb gesloten.  
Het bestuur van d’n Binger heeft 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 maandagen: 24 juli, 31 juli, 7 aug, 14 aug. en 21 aug.  
Ondertussen hebben zich al 11 personen opgegeven!  
Maar we kunnen nog enkele mensen méér gebruiken. Dus wie 
volgt? Elke vrijwilliger (eventueel met z’n tweeën) helpt in het 
café, tijdens een dagdeel; dit kan ’s morgens, ’s middags of 
vroeg in de avond. Op deze manier kunnen mensen  binnen 
lopen in d’n Binger om iets te 
drinken, de krant te lezen, of elkaar 
te ontmoeten. 
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 meer concrete informatie geven.  



Forelvissen bij De Peelvisser. 
Op woensdag 22 maart was het weer zover: zestien leden van 
de KBO gingen vissen bij “de Peelvisser” aan de Katsberg 26. 

Ton en Sonja Daniels hadden alles al voorbereid 
en we konden meteen aan de slag. Ook nu 
waren er weer enkele nieuwe gezichten bij.  
Er werd nog wat uitleg gegeven voor de 
nieuwelingen onder ons, zodat iedereen wist 

hoe er gevist moest worden op forel. Men was voorzien van het 
benodigde materiaal en voor aas was ook gezorgd. Er werd 
natuurlijk meteen naar de “beste stek” gezocht, om maar zoveel 
mogelijk vis te kunnen vangen.  
Er werden ca. 40 forellen in onze vijver uitgezet en toen was het 
pas echt! De eerste pogingen om een visje te vangen gingen van 
start. Het was prachtig visweer, met rustig water en een lekkere 
temperatuur met af en toe een stralend zonnetje. Het duurde 
dan ook niet lang of de eerste forel kwam op de wal en wel bij 
Ton Heijmans. Jan Verstappen had waarschijnlijk een flinke 
strijd moeten leveren om de vis op de wal te krijgen, de top was 
zelfs van zijn hengel afgebroken! 
Rond 15.00 uur was er een korte pauze. We genoten van een 
lekker bakje koffie met vlaai en ondertussen werd er natuurlijk 
al nagevraagd hoeveel vis men gevangen had. Na de koffie werd 
er nogmaals een hoeveelheid forellen uitgezet en er werd weer 
met volle moed verder gevist. 
Rond 17.00 uur werden de vissen geteld en kon de winnaar 
bekend worden gemaakt. In totaal waren er 32 gevangen. De 
kampioen voor deze eerste wedstrijddag in 2017 was Jan 
Strijbos met 7 stuks. Hij werd op de voet gevolgd door Jan 
Verstappen met 5 stuks en Theu Meeuwis met 4 stuks. Jan 
Strijbos mag dus tot september van zijn prijs, de beker, 



genieten! Na afloop was er nog een kort samenzijn. Toen kon 
men pas horen, hoe men moest 
vissen.  
Jan Nijssen zweerde bij een 
“wokkel”. Tjeu Verstappen wist het 
zeker: met “pierken” gaat het veel 
beter. De volgende keer neemt hij 
dus zelf “pierken” mee. 
Iedereen had weer genoten van een gezellige middag van 
spanning én ontspanning.  
Hopelijk zijn we de volgende keer, op 13 september, weer met 
zo’n groot aantal deelnemers of méér aanwezig op Katsberg 26. 
 
 De dansavond van zaterdag 8 april: ’Back to the Sixties!’ 

De flyer, die deze dansavond aankondigde, gaf 
aan, dat dit een gezellige dansavond zou 
worden met muziek uit de jaren 60/70. Het 
kermismatinee op maandagmiddag met 
Meijelse kermis is inmiddels goed bekend en 
deze dansavond is daarop een vervolg, omdat 

veel mensen hierom gevraagd hebben.  
De zaal in d’n Binger was gevuld met 115 muziek- en 
dansliefhebbers en voor deze speciale gelegenheid gezellig 
ingericht door de vrijwilligers. Het zag er prima uit! 
Het orkest ‘The Memories’ haalde alles uit de kast om de 
aanwezigen te amuseren en aan het dansen te krijgen. Er kon 
op veel soorten muziek uit de jaren 60/70 gedanst worden, 
zoals de foxtrot, de wals, de twist, de tango, de losse polka enz. 
Wie liever niet danste,  had toch een gezellige avond door bij te 
praten of te kijken naar de dansende mensen en te genieten 
van een drankje. 



Wat in de flyer werd aangekondigd als een gezellige dansavond 
is helemaal tot zijn recht gekomen! Het was “even terug in de 
tijd” op een heel fijne en sportieve wijze.We danken dan ook 
iedereen, die deze avond mede mogelijk heeft gemaakt en we 
kijken al uit naar de volgende dansmiddag of -avond.  
Geschreven door een dansliefhebber. 
 
De lentewandeling van 12 april. 

Om 13.15 uur vertrokken we met 48 personen 
richting het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man in Weert. Vanaf hier gingen we in twee 
groepen onder leiding van de gidsen Dick van de 
Goorbergh en Gilbert Hellenbrand (beiden van 
het Waterschapsbedrijf Limburg) een prachtig 
natuurgebied in. Het was prachtig wandelweer. 
Wij hebben gewandeld in het gebied ten 

zuidwesten van Weert.  
Dit gebied, ongeveer 100 ha groot, is vernoemd naar de plas die 
daar gelegen is. Deze werd gegraven van 1910 tot 1913  voor de 
zandwinning ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn 
Eindhoven-Weert. Dit afgraven gebeurde met een grote, ijzeren 
baggermachine, welke in de volksmond  ‘ijzeren man’  werd 
genoemd. 
In het gebied zijn vele recreatieve 
voorzieningen te vinden zoals een 
waterskibaan, een fitness-
sportparcours en ‘n insectentuin. 
Het grootste deel bestaat uit een 
afwisselend natuurgebied met droge 
bossen, heide, stuifzanden, natuurlijke vennen (Zwanenven, 
Geurtsven, Eendenven), en waterpartijen. 



Op meerdere plaatsen zagen we de beekschaatsenrijders.  
Dit diertje loopt op vier poten over het water, de andere twee 
poten gebruikt hij om prooien te lokaliseren. 
Naast een aantal korte wandelingen door het gebied kan men 

hier ook een lange rondwandeling 
vinden, die de natuurgebieden van 
dit grenspark met elkaar verbindt.  
Tijdens de wandeling konden we zien 
hoe gevarieerd dit landschap is. Door 
dit hele gebied lopen meerdere 
routes.  

Op de wandelkaarten staat onder meer aangegeven welke 
routes gemakkelijk, minder gemakkelijk of ongeschikt zijn voor 
rolstoelgebruikers.  

Al met al was het een mooie 
wandeling in een prachtige 
omgeving. Je zag bij al die watertjes 
de lente weer ‘opduiken’. Overal 
bloeiden gele bloemen, zoals bv. de 
dotterbloem. Onderweg kregen we 

natuurlijk weer een lekkere versnapering. 
Rond 16.00 uur vertrokken we weer 
naar Meijel. Bij restaurant Colé werd 
deze wandeling afgesloten met 
koffie en de alom bekende vlaai van 
Karel. 
 



Cursus “Werken met de elektronische overheid.” 
Op 28 maart hebben de eerste cursisten uit handen van onze 

voorzitter Henk Gommans hun 
certificaat ontvangen. Proficiat !! 
De cursisten waren vol lof over de 
cursus, ze hebben er heel veel van 
opgestoken. 
De volgende  cursus is gestart op 

12 april. Op 10 mei start er weer een.  
Aanmelden kan bij de Bibliotheek of bij Leo Tittulaer 
(l.tittulaer@live .nl) 
 
Peelgeluk voor jou en MeIJel! 
U zult ongetwijfeld Peelgeluk al eens voorbij hebben zien of 
horen komen. Na de opening van de vernieuwde kern in mei 
2016 is er al ontzettend veel gebeurd.  

Om dit Peelgeluk vast te houden én te 
vergroten, zijn we op zoek naar u.  
U kunt namelijk uw steentje bijdragen 
als vrijwilliger van Peelgeluk. 
U kunt bijvoorbeeld een handje helpen 
in ons eigen Peelpunt (VVV punt) in de 
Sint- Nicolaaskerk door toeristen en 

dagjesmensen te voorzien van informatie en het verkopen van 
kleine cadeautjes. 
Of u wilt liever mee met onze eigen 
Peeltruck, een oude Citroën bus, die 
we omtoveren tot Peelgeluk-truck, 
waar we het Peelgeluk mee 
verspreiden in de regio. 
Daarnaast zijn er nog diverse hand-



en-spandiensten, waarmee u ons kunt helpen. 
Het aantal uren kan verschillen van 4 uurtjes in de maand tot 12 
uurtjes in de week. Het is maar net wat u wilt bijdragen, alles is 
welkom! 
U kunt Peelgeluk bereiken via ivo@peelgeluk.nl 
 
Yoga op latere leeftijd 
Veel mensen, die ervaring hebben met yoga, kunnen u  zeker 
vertellen, dat yoga ontspanning brengt en gezondheid en 

flexibiliteit oplevert. Als u een poosje aan 
yoga doet, zult u merken dat u zich 
gezonder en flexibeler voelt. Onderzoek 
heeft uitgewezen, dat de krommingen, die 
kunnen optreden in de wervelkolom 
verbeteren. De botdichtheid verbetert ook, 
het helpt tegen osteoporose, de spieren 
blijven steviger, het evenwicht wordt beter, 

uw gewrichten blijven soepeler en niet te vergeten uw geest 
reageert sneller! Zodoende zullen pijn en stijfheid verminderen. 
Als u wel eens getwijfeld heeft, of yoga wel iets voor u zou 
kunnen betekenen, kunnen al die genoemde voordelen nu aan 
uw twijfel een einde maken! 
De lessen worden gegeven in d’n Binger elke donderdagmorgen 
van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.45 tot 11.45 uur. Ook kunt u 
gerust binnenlopen tijdens de pauze van 10.30 tot 10.45 uur. 
Mocht u een keer mee willen doen met de ‘Seniorengroep-
Yoga’, meld u zich dan aan voor een proefles bij Anneke Jegers, 
telefoon 4661488.  
U hoeft niet per sé lid te zijn van de KBO.   
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
 



Overleden leden 
Dhr. Harrie Geris 
 
Nieuwe leden 
Dhr. Louis Verheijen 
Mw. Jeanne Verheijen - Pijnenburg 
Dhr. Chris Kömhoff 
Mw. Ria Kömhoff - Bos 
 
Agenda  
  1 mei bedevaart Ommel 
  3 mei dagtocht 
  3 mei fietsen (elke woensdagmiddag) 
10 mei 3de cursus werken met de elektronische overheid 
18 mei inschrijven voor bezoek Huis van de Gemeente 
24 mei kienen, St. Jozef Wonen&Zorg 
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 26 mei.  
 
 
 
 

 
 

 


