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Agenda  
    5 juli  Natuurtocht 
 19 juli  Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg 
16 aug. Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg 
 

Op de volgende 5 maandagen: 
24 en 31 juli en 7, 14 en 21 aug. 

 
is het Infoloket open van 10.00-11.00 uur 

en 
het computerspreekuur open van 18.30-19.30 uur 

------------- 
De foyer van d’n Binger is open van 

9.00 - 12.00 uur 
en 

van 16.00 - 20.00 uur 

 
 
Nestor en Nieuwsblad 
De volgende Nestor en Nieuwsblad verschijnen in het 
weekend van 18 en 19 augustus.  
 
 



Nieuws over de Nestor 
Vanaf augustus verschijnt het nieuwe 
magazine van KBO-PCOB, in een nieuw 
jasje én met een nieuwe naam:  
WijSr. .(Spreek uit als: Wij senior) 

Hiervoor is gekozen, omdat het zowel “wij als “wijs en “senior” 
in zich heeft. Tevens benadrukt deze naam het mooiste van 
ouder worden: wijzer worden! 
 
Natuurtocht  5 Juli 
Op woensdag 5 juli staat onze 
jaarlijkse natuurtocht weer op het 
programma. We gaan deze middag 
met een volle bus van 62 personen 
op pad voor een mooie rondrit door 
het Limburgse of Brabantse 
landschap. Mart Rooyakkers en Ger Hendriks, de uitzetters van 
deze tocht, laten er weinig over los, maar ze beloven dat het 
weer een erg interessante natuurtocht gaat worden.  
Dus we laten ons maar verrassen!  
Omdat we waarschijnlijk onze landsgrenzen gaan overschrijden, 
vragen we alle deelnemers om een geldig paspoort of 
identiteitskaart mee te nemen. 
We vertrekken op deze dag 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 heerlijke koffietafel.  
We wensen alle deelnemers een mooie, interessante en 
leerzame natuurtocht toe. 
 



Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
We gaan in de vakantietijd even goed 
kienen!  
Dat is dus op de woensdagmiddagen: 
19 juli én op 16 augustus 
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!  
 
Van harte gefeliciteerd! 

 
 

Alweer zijn er 6 leden, die met succes en met veel plezier de 
cursus "Werken met de elektronische overheid" hebben 
gevolgd. 
De certificaten werden op 7 juni uitgereikt door onze voorzitter 
Henk Gommans. 
De cursus werd mede verzorgd door Maria Verhaegh, 
medewerkster van bibliotheek Peel en Maas. 
Maria, namens de KBO bedankt daarvoor. Foto's van de 
uitreiking zijn te vinden op onze Facebookpagina. 
 



Wat is bij de KBO een “gastlid ?” 
Het komt wel eens voor, dat iemand bij een activiteit een 

andere persoon begeleidt, 
terwijl hij/zij géén lid is van 
KBO-Meijel. Om meer 
duidelijkheid hierover te 
geven, willen wij het 
volgende onder uw aandacht 
brengen: 

Een gastlid is: 
Een persoon, die lid is bij een andere KBO-afdeling en daar ook 
de contributie afdraagt. 
Deze personen kunnen gastlid worden bij een andere KBO 
afdeling bv KBO-Meijel. 
Hij/zij betaalt als gastlid 50% van de jaarlijkse contributie van de 
betreffende afdeling waarvan hij/zij lid wenst te worden.  
De reden van de 50% bijdrage van de contributie is, dat de 
afdeling voor een gastlid geen contributieafdracht hoeft te doen 
aan de Unie-KBO en de Bond. 
Tevens wordt hij/zij opgenomen in het ledenbestand. 
 
Een gastlid heeft ook rechten: 
Zoals het recht op deelname aan alle door de afdeling 
georganiseerde activiteiten met of zonder bijbetaling en heeft 
ook recht op de 20% korting op de kosten van de eigen bijdrage, 
conform het  voorgestelde financiële kortingsplan, aangenomen 
op de algemene ledenvergadering van 2014. 
Lid jonger dan 50 jaar c.q. donateur: 
Hij/zij die nog geen 50 jaar is, kan lid/donateur worden. 
De betreffende persoon betaalt de normale contributiebijdrage 
aan de afdeling. 



Hij/zij heeft hierdoor dezelfde rechten als de andere leden. 
Wanneer de leeftijd van 50 jaar bereikt wordt, wordt deze 
persoon automatisch ingeschreven in het landelijk register. 
Indien men donateur wenst te blijven is dit ook mogelijk. 
Zij hebben dan echter geen recht op deelname aan KBO-
activiteiten, omdat hij/zij niet als lid wenst te worden 
ingeschreven in het landelijk register. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Theo Engelen, tel. 077-466.3136 of e-mail: 
t.a.j.engelen@home.nl 
 
Bezoek Huis van de Gemeente 
Op 14 juni vertrokken we met 62 personen per fiets en per auto 
naar Panningen voor een bezichtiging van het Huis van de 
Gemeente. De rit er naar toe was al een feestje, omdat we 
weinig wind hadden en dus zeker ook op de fiets konden 
genieten van een stralend zonnetje. 
Bij het gemeentehuis aangekomen, werden we in de trouwzaal 

ontvangen door Marjan en 
Marjolein, die ons al 
meteen trakteerden op een 
heerlijke kop koffie met 
een lekker stukje cake. 
Daarna werd er een korte 
presentatie gehouden met 

uitleg over o.a. waar het Huis van de Gemeente vandaan komt, 
de lokale betrokkenheid bij de realisatie, de duurzaamheid van 
het gebouw en de verschillende soorten werkplekken in dit 
huis. (o.a. het bedenkgedeelte, het creativiteitsgedeelte, het 
verwerkgedeelte, een sparringsruimte etc.) Na deze inleiding 
werden we voor de rondleiding opgesplitst in 2 groepen. 

mailto:t.a.j.engelen@home.nl


Op de begane grond zagen we o.a. de brainstormruimte, een 
creativiteitsversneller (dit is een ruimte ingericht door de 
Meijelse Ardie van Bommel) en het bedrijfsrestaurant. Hier is 
ook de bibliotheek gevestigd; een medewerkster van de bieb 
heeft er ons het een en ander over verteld. De centrale balie is 
hier direct bij de ingang gevestigd en iedere bezoeker dient zich 
daar ook te melden. 
Op de eerste verdieping hebben we de raadszaal bekeken en 
daar kregen we een deskundige 
uitleg van ons Meijels raadslid 
Teun Heldens over o.a. de raad 
en de onderwerpen, die er zoal 
besproken worden.  
In het domein "samenwerken" 
kregen we 2 korte filmpjes te zien over de bouw van het 
gemeentehuis en de bouw van de ijskelder. De ijskelder zorgt er 
mede voor, dat het gebouw energie-neutraal is, omdat hier de 
verwarming voor de winterdag en ook de koeling in de 
zomerdag geregeld wordt. We bekeken hier de groene wanden 
met beplanting, zoals die op meerdere plaatsen in het gebouw 
werden aangebracht.  
Op de 2e verdieping, in het domein "bedenken", waren o.a. de 
werk- en spreekkamers van de burgemeester en de 5 
wethouders ingericht. Ook kon men hier het sedum-dak zien, 
een dak vol met groene beplanting.  
Samengevat hebben we een huis gezien vol verrassingen, qua 
inrichting met een aangenaam klimaat en waar het zeker goed 
toeven is voor een gedeelte van de 350 werknemers, die bij de 
Gemeente Peel en Maas in dienst zijn. 
Het was een aangename, leerzame en heel interessante 
excursie naar het (ons) Huis van de Gemeente. 



Liefhebbers voor de 50PlusBeurs ??! 
Wie van onze leden vindt het leuk om de 50PlusBeurs te 
bezoeken? Deze beurs wordt 
gehouden van 19 t/m 23 
september 2017 in de 
Jaarbeurs te Utrecht.  
Wij hebben 24 sets van 2 entreekaarten weg te geven aan 
geïnteresseerde leden. Hebt u hier wel zin in ???  
Dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Mariëtta van Asten,  
e-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl of Els Gielens,  
e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl  
Ook al is het pas over ruim 2 maanden… wacht toch niet te lang, 
want: op=op! 
 
Dinsdag 18 juli start 42e Fiets4Daagse De Peel 
Dinsdag 18 juli zal Fiets4Daagse De Peel van start gaan, waarbij 
het fietsen centraal staat en plezier, gezelligheid en live-

entertainment op de startlocatie hieraan 
parallel lopen. Onderweg zijn er veel 
verrassende bezienswaardigheden in de 
routes, waar je kunt afstappen om te 
proeven, te luisteren of iets 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 de 45 en 60 km met een routequiz. 
Mooie prijzen zijn hieraan verbonden.  
Vóórinschrijven voor 4 dagen is mogelijk in Zalencentrum d’n 
Binger. Doet u dit vóór 12 juli dan ontvangt u een korting van  
€ 2, - p.p. per dag. Inschrijven tijdens de Fiets4Daagse, is 
mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur in Zalencentrum d’n Binger. 
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Iedereen die minimaal 3 dagen meefietst, zal een mooie 
herinneringsmedaille ontvangen. 
Live muziek is er elke dag bij terugkomst van de fietstocht;  
het is dan nog goed toeven in d’n Binger.  
Op vrijdag 21 juli zal vanaf 16.00 uur een grote slotmanifestatie 
gehouden worden met gezellige muziek en een optreden van de 
Mehlse Dörskes. Tussendoor zijn de huldigingen, 
prijsuitreikingen en een gratis grote loterij voor alle deelnemers. 
Wij nodigen iedereen uit om mee te doen en te proeven van 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 
 
Ledenvoordeel Hiltho-beurs Horst 
KBO-Meijel wil u nu al attenderen op deze 
bijzondere lifestylebeurs! Deze wordt 
gehouden van 6 t/m 11 oktober op het 
evenemententerrein in Horst.  
KBO-leden kunnen namelijk gebruik 
maken van een speciaal KBO-arrangement 
voor € 12,50 p.p., op vertoon van uw KBO-pas uiteraard. 
In dit arrangement is inbegrepen:  
het entreebewijs en koffie met vlaai. 
(Normale prijs voor de entree bedraagt € 12,00 p.p. aan de 
kassa of € 10,00 online.). Hebt u interesse in deze beurs ?? 
Noteer dan alvast de datum. Wij komen hier in het volgende 
Nieuwsblad nog op terug. 
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“Vier het leven” neemt ouderen mee uit! 
Houdt u van theater, film of museum en gaat u graag een 
middag of avond uit?? 
Dan kan dat met: “Vier het leven!” 
Stichting “Vier het leven” organiseert culturele 
activiteiten van deur-tot-deur voor 
ouderen(65+), waarbij alles is geregeld om 
zorgeloos te genieten! Vanaf komend najaar is 
het voor ouderen uit Weert e.o. mogelijk om via 
deze stichting naar het Munttheater in Weert te gaan.  
U wordt thuis opgehaald door een gastvrouw of gastheer  
van “Vier het leven” en na afloop ook weer veilig thuis gebracht. 
Per activiteit betaalt u de arrangementsprijs.  
Hierbij zijn inbegrepen: de entreekaart, de consumpties, het 
vervoer en de bespreekkosten. 
De eerste voorstelling is op 13 oktober met Suzan Seegers.  
De start in Weert is uniek te noemen. Het is namelijk voor 
ouderen uit de Brabantse dorpen Budel, Someren en Neerkant 
ook mogelijk om deel te nemen aan de uitjes in het Limburgse 
Munttheater. 
Onder het motto: ”samen uit, samen genieten!” organiseert de 
stichting theater- en concertbezoek met begeleiding voor 
ouderen, die dit niet meer zelfstandig kunnen ondernemen. 
Heeft u interesse??  
Neem dan contact op met Mevr. Jet van Enckevort 
Zij is vrijwilliger bij "Vier het Leven". Tel.077-8518628 of 
E-mail: hvlierop@hotmail.com] 
 
 
 
 

mailto:hvlierop@hotmail.com


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.  
Het is helemaal gratis. 
U vindt ons in het KBO-lokaal in d’n Binger  
(t.o.v. de Bibliotheek). Tot maandag ?! 
 
Overleden leden 
Mw. Riek Kuepers – v/d Kruijs 
Dhr. Harrie Hebben 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden 
Mw. Ria Jaspers 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Ouder worden is……………………... 
 

 
 

…………………wijzer worden !!!!!  
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