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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 
flexwerkplekken 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 
Adrie 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. 
Dit 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. 
 

 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 

We gaan deze maand kienen op 
woensdagmiddag 21 juni 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!  
 
Natuurtocht op Woensdag  5 juli 
Een van de vaste activiteiten in ons jaarprogramma is de 
natuurtocht op 5 juli. We zien zelfs elk jaar het aantal 

deelnemers aan deze tocht groeien! Mart 
Rooyakkers en Ger Hendriks zijn al weer 
druk bezig om er een mooie middag van te 
maken. Waar het naar toe gaat? Dit blijft 
ieder jaar weer een verrassing voor 
iedereen.  

Hopelijk krijgen we die dag ook ‘s zomers weer!  
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Alexanderplein. 
Onderweg maken we, zoals gebruikelijk, een stop voor koffie 



met gebak. Rond de klok van 18.30 uur hopen we weer terug te 
zijn in Meijel, waar we deze tocht afsluiten met een koffietafel. 
U kunt zich voor deze natuurtocht inschrijven op donderdag 15 
juni tussen 13.30 uur en 14.00 uur in d`n Binger. 
Het inschrijfgeld bedraagt €22,00  per persoon ( hierbij is 
inbegrepen: de busreis, koffie met gebak en de koffietafel), dit 
bedrag dient bij de inschrijving te worden voldaan.  
Het zou fijn zijn, als u gepast kunt betalen. Het maximaal aantal 
deelnemers is 60 of 90 personen, afhankelijk van de bus die 
voor deze dag beschikbaar is. Als er meer opgaves zijn, komen 
deze op volgorde van inschrijven op een reservelijst te staan.  
 
Computerspreekuur 
Misschien wist u het nog niet, maar wij staan elke maandag van 

18.30 tot 19.30 uur voor u klaar.  
Hebt u hulp of advies nodig op 
computergebied? Loop dan gerust 
even bij ons binnen.  
Ook met vragen over tablets, 

smartphones en cursussen kunt u bij ons terecht. 
U vindt ons in het KBO-lokaal in d’n Binger  
(t.o.v. de Bibliotheek). Tot maandag ?! 
 
Dagtocht naar West-Brabant met een  
bezoek aan het Vlasserij- en Suikermuseum. 
Op woensdag 3 mei vertrokken we naar Klundert, helemaal in 

het westen van Brabant. De heenreis 
verliep wat stil. Het regende steeds 
minder, naarmate de reis vorderde. Bij 
aankomst werden we met koffie of thee 
en lekker gebak ontvangen.  



De groep werd in tweeën gesplitst vanwege het grote aantal 
deelnemers. Een groep ging vóór de lunch de vlasverwerking 
bekijken, de andere groep volgde het proces van de 
suikerbereiding; na de lunch werd dit omgeruild.  
De vlasbereiding werd van zaadje tot 
vlaslint gevolgd. Van de zaadjes 
wordt lijnolie en gebroken lijnzaad 
gemaakt, dit om de stoelgang te 
verbeteren. Ook worden lijnkoeken 
gemaakt, die als veevoer gebruikt 
worden. De ruwe vezel wordt door 
middel van repelen, braken, hekelen en zwingelen tot vlaslint 
verwerkt, dat voor de vervaardiging van linnen diende. 
Genoemde bewerkingen waren soms gevaarlijk en ongezond 
vanwege het stof. 
Bij de ingang van het suikermuseum hing een reusachtig 
wandkleed, waarop het oogst- en verwerkingsproces prachtig 
werd uitgebeeld. De gerooide bieten worden in water onder 

hoge druk schoongespoten. Daarna 
worden ze in kleine stukjes gesneden 
en komen dan in een grote trommel 
met warm water terecht. De suiker 
komt in het water en men noemt dit 
diffusie-sap. De resten van de in-

stukjes-gesneden bietjes noemt men pulp en dat doet dienst als 
veevoer. Het diffusie-sap ondergaat enkele bewerkingen, onder 
meer met kalk. Het sap wordt nu helder en wordt stroop 
genoemd. Wat in de filters achterblijft, heet schuimaarde en 
wordt als meststof gebruikt. De stroop wordt enkele malen 
gekookt en heet dik sap. In de suikerstroop verschijnen 
suikerkristallen. Door middel van centrifugeren wordt de suiker 



van de zoete stroop gescheiden. De zoete stroop noemt men 
melasse, dat als veevoer dient. De suiker wordt vervolgens 
gedroogd en daarna verpakt. 
Nadat we dit alles bezichtigd hadden, konden we genieten van 
een geweldig goed verzorgde lunch. De bediening had ervoor 
gezorgd, dat niemand iets te kort kwam en anders werd het op 
verzoek aangevuld.  
Na de lunch begonnen we onder leiding van een gids aan een 

mooie rondrit door de streek rondom 
Klundert. Er werd een bezoek 
gebracht aan het vestingstadje 
Willemstad en de Volkerak-sluizen, 
welke het Hollands Diep en het 
Volkerak van elkaar scheiden; in deze 

sluizen werden de binnenvaartschepen geschut.  
We hadden nog tijd om nog wat rond te “neuzen” en een kop 
koffie te drinken. Jammer genoeg werd een mevrouw onwel, zij 
werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Roosendaal 
gebracht en mede begeleid door een echtpaar, dat in de bus 
zat. Dat is nu collegialiteit!! (Zij is inmiddels weer thuis en het 
gaat gelukkig weer beter met haar) 
Op de terugreis werd gezellig gebuurt en we hadden nauwelijks 
last van files. Bij aankomst in Meijel hebben we in het 
Oranjehotel genoten van een heerlijke brunch.  
Al met al was het een leerzaam uitstapje! 
Dit verslag is opgesteld door een van de deelnemers aan de 
dagtocht, namelijk Jan Weerts.  
Jan, bedankt hiervoor! 
 



Schutterij St. Nicolaas is op zoek naar…. 
Groot nieuws: Onze schutterij bestaat bijna 100 jaar! 
Ter voorbereiding op dit feest willen we graag in bezit 
komen van zoveel mogelijk beeldmateriaal, dat iets te 
maken heeft met onze schutterij.  

Wij zijn vooral op zoek naar oude foto´s en 
video’s. Wij zouden het op prijs stellen om hier 
een kopie van te mogen krijgen, het liefst 
digitaal.  
Is dit niet mogelijk van uw kant, dan kunnen wij dit voor u 
verzorgen, zodat u de originele foto´s of video’s weer terug 
krijgt.  

Voor meer informatie mail of bel dan naar Willy 
Geraets: w.geraets@hotmail.com,  
of bel na 18.00 uur naar 077-4663753   
Alles is welkom! 
 

 
Overleden leden 
Mw. Toos Kuijpers - Neessen 
Mw. Lenie Engelen – Verheijden 
Mw. Truus Ghielen - Tulkens 
 
Nieuwe leden 
Mw. Nellie Schers – v/d Elsen 
 
Agenda  
14 juni bezoek Huis van de Gemeente 
21 juni kienen, St. Jozef Wonen&Zorg 
26 – 30 juni: vakantietrip Alken, aan de Moezel. 
 



Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 1 juli.  
 
 
 
 

 
 

 


