
Nieuwsblad                KBO  Meijel 
   

     jaargang  8                                             September  2017

 

 

 

Agenda  
  3 okt.   Thema-middag over “Voltooid leven.” 
  4 okt.   Herfstwandeling 
12 okt.   Inschrijven voor bezoek aan L1 studio’s en                      

Maastricht-Aachen Airport 
18 okt.   Kienen in d’n Binger  
  8 nov.  Ontspanningsmiddag 
15 nov.  Kienen in d’n Binger  
22 nov.  Bezoek aan L1 studio’s en Maastricht-Aachen Airport 
29 nov.  Vrijwilligersmiddag 
 
 
Themamiddag.  
Zoals wij vermeld hebben in ons vorige 

Nieuwsblad, vindt er op dinsdag 3 
oktober een themamiddag over 
“Voltooid Leven” plaats in d’n Binger, 
aanvang 14.00 uur.  
Het is een onderwerp, waarmee wij heel 
zorgvuldig om willen gaan. Immers, we 

denken er niet graag aan en iedereen heeft daar een eigen mening 
over.  
En toch houdt “ het dood gaan” ons wel bezig. 
Rustig mogen sterven, dat is voor uzelf en voor uw naasten heel 
belangrijk. 



Zo zijn er dan ook veel vragen zoals bv.: 
- Ik wil “waardig” sterven; wil ik dan euthanasie? 

(levensbeëindiging) 
- Kan ik ook kiezen voor palliatieve sedatie? Wat is palliatieve 

sedatie?  
- Ik heb een euthanasieverklaring; heb ik dan ook recht op 

euthanasie?  
Dit zijn enkele gedachten, die ons toch bezighouden. 
Wij hopen, dat we samen met huisarts dr. Habets, kapelaan Roger 
en een collega, Scen-arts dr. Smeets, en mevr. Teeuwen 
(gespreksleidster) er een zinvolle bijeenkomst van kunnen maken.  
De bedoeling is, dat er in de pauze schriftelijk vragen gesteld 
kunnen worden (anoniem), zodat daar na de pauze door de 
desbetreffende personen op gereageerd kan worden. 
Deze middag is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet 
leden. 
  

 
Herfstwandeling 4 oktober 
 Zoals reeds eerder aangekondigd  houden we 
woensdag 4 oktober onze herfstwandeling.  
Onze gidsen Mart en Marinus zullen ons deze 
middag meenemen naar een mooi natuurgebied in 
de regio Griendtsveen. Tijdens de wandeling staat 
er, zoals we dat gewend zijn, ook weer een lekkere 
versnapering te wachten. 
We vertrekken om 13.00 uur met eigen vervoer vanaf de 
parkeerplaats bij Café Colé. 
 



Bezoek aan L1-studio’s en Vliegveld Maastricht-Aachen Airport. 
Op 22 november willen we in de voormiddag een bezoek brengen 
aan de L1-studio’s. In de namiddag bezoeken we vliegveld  
Maastricht-Aachen Airport.  
Het is de bedoeling dat we om 8.30 uur vertrekken vanaf het 
Alexanderplein. 

Omstreeks 9.45 uur arriveren we dan bij de 
studio van L1. 
Hier worden we ontvangen met koffie en vlaai, 
waarna we beginnen met het bekijken van een 
bedrijfsfilm.  

Daarna volgt een bezoek aan de radio- en tv-studio’s, de 
technische ruimtes en de nieuwsredactie. De rondleiding duurt 
ongeveer anderhalf uur. 
Na het bezoek aan L1 gaan we naar restaurant Berglust in 
Ulestraten, waar we gebruik maken van de lunch.  
Na de lunch vertrekken we naar vliegveld Maastricht-Aachen 
Airport. Hier worden we ontvangen in één van de 
luchthavengebouwen, waar men ons iets over de geschiedenis zal 
vertellen en toont men ons een historische film van de luchthaven. 
Na de inleiding maken we met onze eigen bus een rondrit over het 
luchthaventerrein. We kunnen dan een kijkje nemen achter de 
schermen, zodat we een indruk krijgen van de dagelijkse 
activiteiten op en rondom een regionale luchthaven. 
Omstreeks 16.30 uur vertrekken we weer richting Meijel. 
De kosten voor deze dag zijn  
€ 42,50. Aan deze excursie kunnen maximaal 61 personen 
deelnemen. Men moet er rekening mee houden, dat we bij  
de studio’s van L1 nog al wat moeten lopen! 
Inschrijving voor deze dagtocht is op 12 oktober tussen 13:30 en 
14:00 uur in d’n Binger. 



Vakantie KBO 2018. 
Hallo “vakantiegangers”, 
Nog steeds aan het nagenieten van de vakantie in Alken aan de 
Moezel? 
Voor 2018 hebben we opnieuw een vakantie gepland en wel naar 
Behringen op de Lüneburger Heide in Duitsland.  

 

We hebben een leuke trip in voorbereiding, waarbij de verhouding 
prijs/kwaliteit voorop staat. Het programma zal bestaan uit een 
mix van cultuur, natuur en “kennis vergaren”. 
We hebben een goed hotel, namelijk 
“Akzent Hotel Zur Grüne Eiche” in 
Behringen. Dit hotel ligt midden in het 
Natuurpark Lüneburgerheide, een 
prachtige locatie voor een ontspannen 
vakantie. 
We vertrekken maandag 11 juni en komen terug op vrijdag 15 
juni. Zet deze datum al vast in uw agenda. 
Als er meer duidelijkheid is over het programma, komen we weer 
bij u terug. 
 



Kienen in d’n Binger. 
 Vanwege verbouwingswerkzaamheden in St. Jozef Wonen & Zorg 

gaan we kienen in de Schrikszaal van 
d’n Binger. Dit vindt plaats op 
woensdagmiddag 18 oktober. 
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! 
 

Vrijwilligersmiddag. 
Waar zouden we zijn zonder de hulp van onze trouwe 
vrijwilligers?!? Men kan als bestuur van alles bedenken en 
organiseren, maar zonder hulp van vrijwilligers is het vrijwel 

onmogelijk om het te realiseren. 
Gelukkig hebben we bij KBO Meijel ± 60 
vrijwilligers, die, ieder naar eigen vermogen,  
hun steentje bijdragen aan het soepel 
functioneren van onze vereniging. 
Wij vinden het dan ook belangrijk om eens 
per jaar extra aandacht te schenken aan 
deze mannen en vrouwen. Ook dit jaar 
hebben we weer gekozen voor een 

vrijwilligersmiddag.  
Deze middag vindt plaats op woensdag 29 november a.s.  
Dus vrijwilligers:  
noteer het alvast op de kalender en houdt deze middag vrij!  
Iedere vrijwilliger ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. 



Kermismatinee. 
Het matinee is weer een groot succes geweest.  
Met veel personen hebben we genoten van het 
orkest “The Sunshine Boys” en de gezellige 
sfeer.  
De opkomst was zeer goed. 
De dansvloer was steeds goed bezet. Iedereen 
zwierde ijverig rond op de noten van de tango, 
wals, foxtrot, enz. Er werd zelfs nog 

countrymuziek gespeeld. Hier deden dan ook velen heel ijverig aan 
mee en zij lieten ons genieten van een mooie show.  
Ook brachten de mensen van de zorgboerderij “de Katsberg” en 
meerdere inwoners van het Zorgcentrum “St. Jozef” een kort 
bezoek. Er werd speciaal voor deze groep een polonaise ingezet. 
Geweldig zoals dit door iedereen werd ervaren, echt super! 
Deze mensen genoten door “mee te lopen” en te “klappen” op de 
maat van de muziek. 
Prachtig om dit even voor hen te kunnen doen! 
Maar ook aan deze gezellige middag kwam helaas een einde.  

Rond de klok van 18.00 uur 
werd de laatste dans 
ingezet. Het was een 
geslaagde middag! Na een 
welverdiend applaus voor 
het orkest ging iedereen 
tevreden naar huis. 
Voor wie dit gemist 
heeft….helaas!!!!!!!! 

Volgend jaar is er wel weer een herkansing! 
 
 



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 
Dhr. Jac Beijers 
Dhr. Bert Oomen 
Mw. Mien Lena – Reijnen 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 27/28 oktober. 
 
 

 
 

 


