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Agenda  
  8 nov. Ontspanningsmiddag 
15 nov. Kienen in d’n Binger  
16 nov. Inschrijven bezoek Senioren Expo in Veldhoven. 
22 nov. Bezoek aan L1 studio’s en Maastricht-Aachen Airport 
29 nov. Vrijwilligersmiddag 
13 dec. Kerstviering in d’n Binger 
 
Ontspanningsmiddag op 8 november  
Voorheen waren er diverse filmmiddagen.  
Dit jaar is er voor een andere opzet gekozen. 

Er zal u een entertainment-middag aangeboden 
worden om 14.00 uur in d’n Binger. 
De, voor verschillenden onder u alom bekende 
Tonny Wijnands, zal ons op een voortreffelijke 
manier gaan vermaken en ons een paar uurtjes 

alle stress en zorgen doen vergeten. 
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.  
Er zijn geen kosten aan verbonden!  
Hopelijk kunnen we vele leden begroeten. 
Fijne middag, namens werkgroep 
Bijzondere Evenementen. 
 



Kienen in d’n Binger 
Attentie: we gaan weer kienen in de Schrikszaal van d’n Binger. 
Woensdagmiddag 15 november is het weer zo ver. 

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 van harte welkom! 

 
 
 
KBO Meijel heeft oog voor senioren. 
Daarom is het bestuur van KBO Meijel, samen met Meijelse 
ondernemers, een actie gestart om te komen tot een  
 
LEDEN VOORDEELAKTIE 
 
Graag maken wij u, als KBO Meijel, attent op deze actie.  

In het eerstvolgende Nieuwsblad van december gaat 
u hier meer over lezen.  
Ook hebben we dan de eerste aantrekkelijke 
aanbiedingen voor de leden ter beschikking! 

In het blad van KBO/PCOB van oktober jl. hebt u kunnen lezen, dat 
de koopkracht van 65 plussers nog altijd achter blijft. 40 % van de 
senioren moet nog altijd bezuinigen. Een reden te meer voor KBO 
Meijel om te proberen meer rendement te halen uit het 
lidmaatschap van de KBO en het bezitten van de KBO-pas.  
Maar dat niet alleen: Meijel heeft veel te bieden en wij zien deze 
actie dan ook als bijdrage aan het Peelgeluk voor ons als senioren 
vanaf 50 jaar.  



Het spreekt voor zich, dat de ondernemers van Meijel u graag als 
klant zien. Op vertoon van uw ledenpas gaat u vanaf half 
december profiteren bij deze Meijelse ondernemers.  
Zo is er sprake van een“ win-win situatie.”  
In het Nieuwsblad van december komen wij verder terug op deze 
actie met de eerste concrete voordeelaanbiedingen. 
Werkgroep klantenbinding/voordeelactie. 
 
Kerstviering op 13 december. 

Na genoten te hebben van de laatste mooie 
zonnestralen, gaan we toch weer verder met ons 
winterprogramma. 

Zoals al bekend is op 13 december onze 
jaarlijks terugkerende kerstviering. We zijn al 
weer volop bezig met de voorbereiding. Dit 
jaar zal het seniorenorkest SOM de viering 
opluisteren.  
 

Noteer dus alvast deze datum 
op uw kalender: 13 december 
om 14.00 uur in d’n Binger.  
Zoals u van de KBO gewend 
bent, ontvangt u hiervoor in 
november een uitnodiging. 
 
 
 
 



Excursie op 22 november. 
Op 22 november gaan we de L1-studio’s en 
vliegveld Maastricht-Aachen Airport bezoeken. 
Met een volle bus vertrekken we om 8.30 uur vanaf 
het Alexanderplein. 
Omstreeks 9.45 uur arriveren we dan bij de studio’s van L1 in 
Maastricht. 
Hier worden we ontvangen met koffie en vlaai. Om 10.00 uur 

beginnen we met het bekijken van de 
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 Bergrust in 
Ulestraten, waar we gebruik maken van de lunch. (koffietafel). 

 

Hierna vertrekken we naar vliegveld Maastricht-Aachen Airport. 
Daar worden we ontvangen in één van de luchthavengebouwen, 
waar men ons iets over de geschiedenis zal vertellen.  
Ook wordt er een historische film van de luchthaven getoond. 
Daarna maken we met onze 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. 
 



Felicitatiedienst 
Vanaf deze plaats willen we een woord van dank en waardering 
uitspreken voor dhr. Bert Oomen†, die jarenlang voor KBO Meijel 
dag in dag uit en door weer en wind, de felicitatiekaart bezorgde 
bij al onze jarige leden. 
Gelukkig hebben we inmiddels weer kunnen voorzien in de 
bezetting van de felicitatiedienst voor de bezorging van de 
felicitatiekaarten bij onze jarige leden. 

Fijn, dat een groepje enthousiaste leden 
bereid is gevonden om de felicitatiedienst 
te gaan bemensen, te weten:  
de hr. Cor Knapen, mevr. Dien Spee,  
de hr. Frans en mevr. Jose Thijssen en 
mevr. Henny Verberk-Verhagen.  
De kaarten worden al sinds jaren 

geschreven door mevrouw Ellie Veltmans en mevrouw Jo Gorts. 
Binnen deze groep is de heer Cor Knapen het 
aanspreekpunt/coördinator. 
 
Verslag forelvissen bij de Peelvisser in Meijel 
Het forelvissen, dat gepland stond op 13 september, kon helaas 

niet doorgaan. Door de harde windstoten en 
daarbij ook nog de regen was het vissen 
onmogelijk en zelfs gevaarlijk.  
Het werd daarom uitgesteld tot woensdag 20 
september.  
Op deze dag was het bij de forellenvijver "de 

Peelvisser" een heerlijk visweer met veel zon en weinig wind, net 
dat weer wat wij, als KBO vissers, nodig hebben. Met 12 personen 
werd er die middag gestreden om de KBO visbokaal. Er werden ± 
20 vissen in het water losgelaten en de strijd kon beginnen. 



Volgens de kenners beten ze in het eerste gedeelte niet zo goed. 
Er waren ervaren vissers bij, die ook  in het eerste uur amper beet 
hadden gehad, laat staan vis gevangen. Maar het weer maakte 
veel goed. 
Rond 15.00 uur werd er een korte pauze gehouden onder het 
genot van een kop koffie. Hierbij werden onderling ervaringen 
uitgewisseld , vergezeld van het nodige “visserslatijn.!” Er werden 
ook wat adviezen gegeven, hoe het beter moest gaan. En jawel 
hoor, in het tweede gedeelte werd meer vis gevangen en moest 
het schepnetje er regelmatig aan te pas komen! De derde plaats 
was voor die vissers, die 2 x beet hadden, nl. Har Evers, Coen 
Luyten en Henk Gommans. De tweede plaats was voor Jan Verbugt 
met 3 stuks. Maar de kampioen van deze middag was Hans Gorts, 
die bijna de helft van de vis had gevangen nl. 10 stuks! 
Hans Proficiat en je mag de bokaal tot de volgende wedstrijd mee 
naar huis nemen! 
Voor een uitgebreider verslag en de foto’s hiervan: kijk op onze 
website! 
 
Verslag themamiddag “Voltooid Leven.” 

Omdat dit thema de laatste tijd sterk in de 
belangstelling staat, heeft KBO-Meijel deze 
middag georganiseerd. 
Dat dit een goede keuze was, bleek wel uit het  
grote aantal belangstellenden. De middag werd 

geopend door de voorzitter, die daarna het woord gaf aan de 
sprekers voor deze middag.  
Dat waren SCEN-arts dhr. Smeets, mevr. Teeuwen van de stichting 
“Leven rond de dood”, huisarts dr. Habets en kapelaan Roger 
Maenen. 



De heer Smeets gaf een duidelijke uiteenzetting wat er allemaal bij 
komt kijken, als iemand besluit om uit het leven te stappen.  
Een andere mogelijkheid is palliatieve sedatie: Het lijden aan het 
eind van het leven kan zo zwaar zijn, dat het verlagen van iemands 
bewustzijn (sederen) het enige is dat de situatie kan verlichten.  
De artsen in Nederland hebben met elkaar afgesproken, dat het 
toepassen van palliatieve sedatie aan twee belangrijke 
voorwaarden moet voldoen. 
De patiënt bevindt zich daadwerkelijk in een fase, die niet meer op 
een andere wijze te verlichten is.  
Ook hier geldt dat men een palliatieve 
sedatie niet kan ” bestellen”. 
Na deze uiteenzetting gaf mevrouw 
Teeuwen aan wat hun stichting kan 
betekenen in de laatste dagen van 
iemands leven. Sterven hoort ook, net 
als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd, maar 
wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het 
einde nabij is, is dat zwaar. 
Goed opgeleide vrijwilligers kunnen u dan praktische hulp of 
geestelijke ondersteuning bieden. Deze hulp kan door iedereen in 
Peel en Maas worden aangevraagd, zowel door zorgprofessionals 
als familie of naasten. 
Na een vraag om hulp maakt de coördinator een afspraak voor 
overleg. Tijdens dit gesprek wordt met de betrokken personen 
bepaald of en hoe er hulp zal worden verleend. 
Alle hulp is kosteloos.  
Als veel hulp nodig is, zetten zij meer vrijwilligers in. 
Tijdens de pauze kon iedereen anoniem vragen indienen. Deze 
vragen werden na de pauze door de sprekers behandeld en waar 
nodig verder toegelicht. 



Omstreeks 16.30 uur werd deze middag door de voorzitter 
afgesloten. Hij bedankte de sprekers voor hun duidelijke en 
boeiende uiteenzetting over dit thema. 
 
Verslag herfstwandeling 
Onder de beste weersomstandigheden togen we 
met 43 personen op woensdagmiddag 4 oktober 
richting Griendtsveen. Dit alles onder perfecte 
leiding van Mart Kessels en Rinus Peeters.  
We werden verdeeld in 2 groepen en lieten ons verrassen met van 
alles, wat deze plaats biedt. Vooral tussen de bomen, struiken en 
plassen, die ontstaan zijn door afgegraven turf ,was het prachtig! 
De paddenstoelen toonden ook hun prachtige kleuren. 
Het verhaal over het ontstaan van de 12 “Apostelwoningen” was 
voor de meesten van ons nieuw, als ook het prachtige 
“Nonnenpad”! 
Al met al een geslaagde middag, waarin we in de pauze ons de 
Jachtbitter weer goed lieten smaken, als ook de koffie en heerlijke 
vlaai na afloop bij ons aller Karel. 
Voor een uitgebreider verslag en de foto’s hiervan: kijk op onze 
website! 
 
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  



Overleden leden 
Dhr. Noud van Stratum 
Dhr. Piet Timmermans 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
  
Mw. Corrie Vromans-Scheepers 
Dhr. Egbert Vromans 
Mw. Petro Jaspers-Bouten 
Mw. Pleun van de Ven-Bertrams 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 15 december. 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

Activiteiten in 2018       
 
Beste KBO-leden, 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar bent u gewend, dat onze 
Nestorbezorgers een nieuw informatieboekje van KBO afdeling 
Meijel bij u in de bus laten vallen 
Maar in 2018 verschijnt dit informatieboekje echter pas in de 
maand april. Om diverse praktische redenen heeft het bestuur 
besloten het informatieboekje voortaan ná de maand maart, de 
maand waarin altijd de ledenvergadering plaats vindt, uit te 
brengen. 
 
Dat betekent wel, dat we nu al activiteiten van de maand januari  
(t.z.t. ook van februari en maart) via dit Nieuwsblad én op de 
website en facebook bekend maken. Wilt u steeds op de hoogte 
blijven, hou dan het volgende Nieuwsblad van december goed in 
de gaten!  
Noteer belangrijke data in uw agenda en/of hang dit blad thuis op 
uw prikbord op. 
Ook kunt u, zoals altijd, prima op de hoogte blijven via alle 
publicaties op de website/facebook. 
Dus bezoek eens vaker onze website! 
 
Bezoek Senioren Expo Veldhoven. 

Na het succesvolle bezoek aan de Senioren 
Expo in 2015 organiseren we wederom een 
busreis naar de 16e editie van de Senioren 

Expo in Koningshof in Veldhoven. 
16 Jaar geleden is deze beurs begonnen als een vierdaags 
evenement. Maar door de grote belangstelling van de bezoekers is 



het nu uitgegroeid naar een 6 daagse beurs. Dit succes is ook 
mede te danken aan de samenwerking met KBO Limburg en KBO 
Brabant, de grootste belangenorganisatie van de senioren in 
Nederland.  
De omvangrijke doelgroep van 50-plussers-van-nu is een geheel 
andere dan die van vroeger. Men zit niet "achter de geraniums" 
maar men is actief! De 50-plussers-van-nu willen hun vrije tijd op 
een zo`n prettige mogelijke manier invullen. En juist daar richt de 
beurs zich op.  
Ca.150 bedrijven willen u informeren over allerlei diensten, zoals 
vrije tijd, vakantie, wonen, zorg en welzijn en alles over tuinen en 
tuinieren.  
KBO Meijel organiseert daarom op woensdag 17 januari een 
busreis naar de Senioren Expo in Veldhoven, waarbij we tegen een 
sterk gereduceerd tarief deze beurs kunnen bezoeken.  
De reguliere entreeprijs met KBO-pas bedraagt € 6.00.  
Bezoekt u mét ons deze Expo, dan betaalt u voor deze busreis 
inclusief de entree van de beurs een eigen bijdrage van € 7,50.  
We vertrekken 17 januari tussen 11.00 en 12.00 uur (de juiste tijd 
hoort u nog) vanaf het Alexanderplein.  
We verwachten weer om 18.00 uur terug te zijn in Meijel. 
U kunt voor deelname aan deze Seniorenbeurs inschrijven op 
donderdag 16 november tussen 13.30 en 14.00 uur in d`n Binger. 
Er kunnen maximaal 50 personen aan deze reis deelnemen. 
Onderstaand het programma van die dag. 





Méélse Vastelaoves Parade – zondag 21 januari 2018 
C.V. De Kieveloeët wil via deze weg u als KBO-lid alvast informeren 

over de Méélse Vastelaoves Parade 2018, 
“de Bonte Middig” van weleer. 
Deze vindt plaats op zondag 21 januari 2018 
en zal garant staan voor muziek, buuttes en 
veel Méélse groepen. Ook heeft C.V. De 
Kieveloeët in overleg met de KBO afspraken 
gemaakt over de entreeprijs.  
Voor KBO-leden geldt een korting; daarom 

zal de entree voor hen  € 9,00 bedragen. Voor andere bezoekers 
geldt het bedrag  van  
€ 11,00. De kaartverkoop wordt voor de KBO-leden georganiseerd 
door de KBO zelf. 
Verdere informatie zal via dit Nieuwsblad in de volgende edities 
verschijnen.  
C.V. De Kieveloeët hoopt u allen te mogen verwelkomen tijdens 
het nieuwe Vastelaoves-seizoen. 
Noteer dus nu alvast de datum  
21 januari 2018 in uw agenda! 


