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     jaargang  9                                                     Januari 2018

 

 

 

Agenda  
15 febr.     computercursus,  d’n Binger 
21 febr.     kienen, St. Jozef Wonen&Zorg  
  3 maart  dansavond,  d’n Binger 
  7 maart  ledenvergadering,  d’n Binger 
21 maart  forelvissen 
 
MEDEDELING VANUIT HET BESTUUR: 

Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door 
te geven aan Mariëtta van Asten, secretaris 
ledenadministratie.   
Haar  e-mailadres is: m.van.asten@kbo-meijel.nl 
Haar adres is Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel. 
Telefonisch is zij te bereiken onder nr. 077-
374.4801. 

Ons gele informatieboekje gemist ? Dat klopt! Zoals eerder 
vermeld, verschijnt dit in april. Blijf op de hoogte via onze website. 
Voor de ledenvergadering van 7 maart a.s. ontvangt u bij het 
volgende nieuwsblad de agenda hiervan en verdere informatie. 
  
Nieuws van SeniorWeb  

Op 15 februari starten we weer met de basiscursus 
“Computergebruik voor senioren”. Deze cursus is 
in principe bedoeld voor starters, maar kan ook 

uitstekend dienen als opfriscursus.  
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De cursus vindt plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur en bestaat uit 6 lessen. 
De kosten voor leden zijn € 40,00; niet-leden betalen € 50,00.  
Dit is incl. cursusboek en koffie of thee in de pauze.  
Opgeven kan bij Leo Tittulaer (Tel. 077-466.9600) of u kunt mailen 
naar kbomeijel@live.nl 
Naast de basiscursus en tabletcursus bieden wij ook 
mogelijkheden voor korte “cursussen op maat”. In overleg met de 
cursist(en) kunnen wij een cursus/training opzetten voor een 
specifiek onderwerp. Bel eens of loop op maandagavond gerust 
binnen en vraag naar de mogelijkheden. Op maandag kunt u ook 
terecht voor informatie of hulp op computer of smartphone-
gebied op ons wekelijks computer-spreekuur. Wij staan elke 
maandag van 18.30 tot 19.30 uur voor u klaar in d’n Binger  
(t.o.v. de bibliotheek). 
Team SeniorWeb 
 
Klantenbinding en voordeelactie  Het vervolg... 

Met het uitkomen van het nieuwsblad van 
december 2017 kon u tot 1 februari 2018 op 
vertoon van uw KBO-ledenpas gebruik maken van 
de voordelen, die opgenomen waren op het 
overzicht "leden voordeelacties" . 
Met het uitkomen van dit nieuwsblad treft u 

opnieuw een overzicht "leden voordeelacties" aan. Een aantal 
deelnemende ondernemers hebben hun aanbieding voor de 
komende periode gewijzigd. Ook is er een nieuwe ondernemer 
met een interessante aanbieding op het overzicht bij gekomen.  
De aanbiedingen op bijgevoegd overzicht zijn geldig van 1 februari 
tot 1 maart 2018.Wij hopen dat wederom veel leden van KBO 
Meijel gebruik maken van de aanbiedingen, zodat deze actie zich 
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nog verder kan uitbreiden en een win-win is voor onze leden en 
onze Meijelse ondernemers. Aarzel niet en geniet opnieuw van uw 
voordeel! Want….KBO Meijel heeft oog voor senioren 
Werkgroep “klantenbinding/voordeelactie” 
 
Dansavond op 3 maart 

Op zaterdag 3 maart is het weer onze jaarlijkse 
dansavond. Dit keer speelt voor velen onder ons 
het bekende orkest “DE MANGO'S”. Zij spelen 
regelmatig in deze  regio met grote successen.  
Zij spelen muziek uit de 60-er en 70-er jaren, 

maar ook de muziek van nu. Dus noteer en reserveer alvast deze 
datum. Voor een avond vol dansplezier met familie, vrienden, 
buren en bekende mag je deze avond beslist niet missen!!! 
Iedereen is welkom. We hopen die avond veel 
dans- en muziekliefhebbers te ontmoeten. 
Aanvang 20.00 uur in d’n Binger. Entree: € 5,00  
Werkgroep Evenementen.  
 
Bezoek aan het museum “Klok en Peel” in Asten 

Op woensdagmiddag 9 mei willen we een 
bezoek brengen aan het museum “Klok en Peel” 
in Asten.(Voorheen het Klokkenmuseum).  

Deze excursie wordt dan weer samen georganiseerd met de 
fietsgroep van de woensdagmiddag; dat wil zeggen, dat we per 
fiets of auto naar Asten kunnen gaan. 
We proberen rond 14.00 uur bij het museum te zijn. Na een kop 
koffie volgen er 2 rondleidingen in 2 groepen, namelijk één groep 
in het klokkenmuseum en één in het peelmuseum.  



We verwachten dat we rond 16.15 uur klaar zijn met het 
programma. Voor diegenen, die dat willen, kan men tot 17.00 uur 
vrij rond kijken in het museum of in de museumtuin. 
Het museum kan ook met een rollator bezocht worden. 
De kosten van deze middag bedragen ca. € 8,00 
per persoon incl. een kop koffie.  
Verdere informatie, wat betreft inschrijving e.d. 
volgt later nog. 
 
De vakantietrip  in  2018 
Na onze zeer geslaagde trip afgelopen jaar naar de Moezel is er 

ook nu al veel belangstelling voor de 
vakantietrip van maandag 11 juni t/m 
vrijdag 15 juni naar de Lüneburgerheide, 
een van de meest geliefde 
vakantiebestemmingen in Duitsland.  
Het is een schitterend gebied met heide, 
berkenbossen, karakteristieke 

jeneverbesstruiken, stille landwegen en schaapskuddes.  
Vanaf nu is het ook mogelijk, dat niet-leden zich kunnen 
aanmelden. Dit betekent dat iedereen mee kan onder dezelfde 
condities als de KBO-leden. Het voordeel van deze constructie 
voor onze leden is, dat door een hoger deelnemersaantal de prijs 
per persoon kan zakken. Als u meewilt, is het verstandig om u aan 
te melden bij Peter Creemers, tel. 077-466.1719. Bij hem kunt u 
ook terecht voor allerlei informatie aangaande deze trip.  
Er hebben zich inmiddels al 37 deelnemers aangemeld.  
De prijs voor deze trip bedraagt € 465,00 p.p. Alle kosten van 
entrees, gidsen en lunches zijn in de prijs inbegrepen. Alleen voor 
de eigen consumpties moet u uw beurs trekken.  



Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering (ca. €23,75) 
verplicht, een reisverzekering (ca. €5,75) is raadzaam.  
U dient wel zelfstandig te kunnen reizen. Bent u voor bepaalde 
zaken op hulp aangewezen, dan dient u deze hulp vooraf zelf te 
organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door uw partner of door iemand 
mee te vragen, die deze hulp verleent. U mag deze hulp dus niet 
afschuiven op de rest van het gezelschap. Dit laat natuurlijk 
onverlet, dat we elkaar in voorkomende gevallen een handje 
helpen. 
Mochten zich meer mensen aanmelden, dan dat 
er kamers voor ons gereserveerd zijn in het fraaie 
hotel “Zur Grüne Eiche” in Behringen, dan worden 
deze op volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst. 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
We gaan weer kienen in 2018 op woensdagmiddag 21 februari 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!  

 
Overleden leden 
Dhr. Pierre Verheijen 
Mw. Mia Vaes-Verheijen 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
 



In Memoriam: Pierre Verheijen. 
Pierre was zeker bij voetbalvereniging RKMSV en voor de carnaval 
in Meijel zeer actief.  
Zijn boeken waaronder “Brokkenpap” zijn zeker voor de wat 
oudere Meijelnaren heel herkenbaar. 
Maar ook voor de KBO heeft hij zijn steentje bijgedragen als o.a. 
rayonbezorger van het nieuwsblad. Ook gaf hij een aantal jaren 
aan KBO-leden  met veel enthousiasme Engelse les.  
Hiervoor onze welgemeende dank. 
Een markant persoon is van ons heengegaan. 
 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 

  
Mw. Jeanne Janssen-Verhees 
Mw. Marie-Thérése Muller-Hanselaar 
Dhr. J.P.G.M. Sterenberg 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en maandblad van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 23/24  februari 2018... 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



VAKANTIETRIP 2018 
 

Vijf–daagse reis naar de Lüneburgerheide in Duitsland.  
11 juni t/m 15 juni. (maandag t/m vrijdag) 
 
Na de geslaagde trip afgelopen jaar naar de Moezel is de keuze 
voor 2018 gevallen op de Lüneburgerheide, Hannover en 
Hamburg. Deze keuze is mede gemaakt naar 
aanleiding van de opgegeven voorkeur in de 
enquête na onze laatste vakantie.  
Het is een schitterend gebied met heide, 
berkenbossen, karakteristieke 
jeneverbesstruiken, stille landwegen en schaapskuddes.  
Het is een van de meest geliefde vakantiebestemmingen in 
Duitsland. Dit heeft wel tot gevolg dat de prijzen hoger zijn, dan 
dat we gewend waren. 
We logeren in hotel Zur Grüne Eiche in Behringen. Dit hotel ligt 

 

midden op de Lüneburgerheide. Wat wil een mens nog meer.  
Een heerlijke bestemming om op vakantie te gaan.  
Ook voor deze reis hebben we de belangrijkste informatie voor u 
weer op een rijtje gezet. 
 



PROGRAMMA. 
 
Maandag 11 juni: 
Met een luxe touringcar van Ghielen vertrekken we om 8.30 uur 
vanaf het Alexanderplein richting Behringen.  
In Detmold hebben we een langere 
pauze om de lunch te gebruiken. Dit 
zullen we doen bij het Hermanns 
Denkmal, voor sommigen misschien 
nog wel bekend. Omstreeks 15.30 uur 
zullen we aankomen bij ons hotel. 
Aansluitend brengen we een bezoek 
aan de Heidschnuckenhof in Niederohe.  
Na het diner is onder leiding van een gids een wandeling door 
Behringen gepland. 
 
Dinsdag 12 juni: 
Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Bispingen, waar we de 
“Jagd-Villa Iserhatsche” bezoeken. Hier komt u zonder twijfel ogen 

te kort. Naast een Barokke tuin met 
meer dan 500 verrassende spreuken zijn 
er diverse gebouwen, die het bekijken 
meer dan waard zijn. Onder andere de 
ArachneRie met een spinnenwebdak en 
schilderingen die de oude tijd van 
Pompeji doen herleven. Ook is er de 

“Berg der Sammelleidenschaft” met onder meer een verzameling 
van 16000 gevulde flesjes bier en 250000 luciferdosjes.  
’s Middags maken we een huifkartocht over de Lüneburgerheide. 
Na het diner is er een muziekavond. 
 



Woensdag 13 juni: 
’s Morgens hebben we vrije tijd ingepland. Ieder kan dit op eigen 
manier invullen. Liefhebbers kunnen eventueel een wandeling 
maken naar de Brunausee of een bezoek brengen aan het 
Umgekehrtes Haus. Om ca. 12.00 
uur gebruiken we het diner in het 
hotel. Na het diner rijden we naar 
Hamburg. Bij aankomst maken we 
eerst een boottocht door de 
havens van Hamburg.  
Omstreeks 17.00 uur zullen we de lunch gebruiken. Na de lunch 
maken we onder leiding van een Nederlands sprekende gids een 
rondrit door de stad. Bekende , maar ook minder bekende 
bezienswaardigheden zullen de revue passeren. Natuurlijk zal de 
“Reeperbahn auf Sankt Pauli” niet ontbreken. Na de rondrit rijden 
we weer terug naar ons hotel in Behringen. 
 
Donderdag 14 juni: 
Na het ontbijt neemt onze chauffeur u 
mee naar de historische Hanzestad 
Lüneburg. We maken een mooie rondrit 
door de stad en zijn omgeving. Na de lunch 
bezoeken we het Wildpark 
Lüneburgerheide. 
’s Avonds na het diner houden we  

de welbekende “Meijelse Avond”. 
 



Vrijdag 15 juni: 
Na het ontbijt gaan de koffers weer in de bus.  
We verlaten Behringen en gaan op weg 
naar Münster. Indien de tijd het toelaat, 
brengen we nog een bezoek aan het 
openluchtmuseum Mühlenhof.   
Hierna rijden we terug naar Meijel, waar 
we onze vakantie zullen afsluiten met een gezellig diner in het 
Oranjehotel. 
 
De prijs van deze vakantietrip. 
Alle kosten van entrees, gidsen en lunches zijn in de prijs 
inbegrepen 
Alleen voor uw eigen consumpties moet u zelf de  beurs trekken. 
Bij een minimum-deelname van 45 personen bedraagt de prijs 
voor deze trip € 465,00.  
Zijn er meer deelnemers dan kan de prijs nog dalen. 
Het hotel kent een beperkt aantal éénpersoons-kamers.  
De toeslag hiervoor bedraagt €50,00.  
Na boeking dient zoals gebruikelijk een aanbetaling van € 50,00 
p.p. te worden voldaan.  
Het restant dient betaald te zijn vóór 1 april.  
Het bankrekeningnummer van de KBO is NL57RABO0133422917 
 
Annuleringsverzekering. 
Als organisatie stellen we een annuleringsverzekering verplicht, 
een reisverzekering is raadzaam. Voor deelnemers, die geen eigen 
doorlopende annuleringsverzekering hebben, kunnen we dit via 
Ghielen regelen. Voor de annuleringsverzekering moet u rekenen 

op  € 23,75 en voor de reisverzekering op  € 5,75 
 



Zelfstandig reizen. 
U dient zelfstandig te kunnen reizen. Bent u voor bepaalde zaken 
op hulp aangewezen, dan dient u deze hulp vooraf zelf te 
organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door uw partner of door iemand 
mee te vragen, die deze hulp verleent. U mag deze hulp dus niet 
afschuiven op de rest van het gezelschap. Dit sluit natuurlijk niet 
uit, dat we elkaar in voorkomende gevallen een handje helpen.  
 
Aanmelding. 
Natuurlijk willen we graag zo spoedig mogelijk weten, of er 
voldoende belangstelling bestaat voor deze trip.  
 
Aanmelden voor deze reis is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 26 
januari 2016. 
U belt daarvoor met Peter Creemers of u stopt een briefje bij hem 
in de bus met daarop uw naam, adres en telefoonnummer. In dit 
geval neemt Peter zo snel mogelijk contact met u op. 
Deelnemers, die zich melden na de inschrijftermijn, worden op 
volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.  
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met Peter.  
(tel. 0774661719, adres Churchilllaan 20) 
Aanmeldingsformulier staat op volgende pagina.



Inschrijfformulier Vakantie Lüneburgerheide,  11 juni tm 15 juni 2018. 
 

Gegevens Deelnemer: 

 

Achternaam : …………………….   Geslacht: man/vrouw 

   

Voorletters:  …………………….   Roepnaam: …………… 

 

Geboortedatum: ……………….. 

 

Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?                 Ja / Nee 

Deelname collectieve Reisverzekering?                 Ja / Nee 

 

Eenpersoonskamer           Ja / Nee 

 

Bereidheid om eventueel tweepersoons kamer te delen     Ja / Nee 

* Zo ja, dan mogelijk voorkeur met?  

  

Naam:  ……………………… 

 

Gegevens Partner; 

 

Achternaam : …………………….         Geslacht: man/vrouw 

   

Voorletters:   ……………………..                                Roepnaam: …………… 

 

Geboortedatum: ………………… 

 

Deelname aan collectieve Annuleringsverzekering?                 Ja / Nee 

Deelname collectieve Reisverzekering?                 Ja / Nee 

 

Algemene informatie: 

 

Adres :    ………….…………. 

 

Postcode:     ……………………….. 

 

Woonplaats: ………………………. 

 

Telefoon :.……………………………            

Mobiel:  ……… ….………………….. 

 

E-mail adres: ……………………………………… 

 

Eventuele aandachtspunten: 

    * Dieet: Ja / Nee.  Zo ja welke ……………………………………… 

    * Speciale plaats in de bus i.v.m. wagenziekte: Ja / Nee 

 

Telefoon thuisblijvers: …………………………….  (Je weet maar nooit.) 

       ……………………………. 

Datum: ……………. 

 


