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Agenda  
11 april  Lentewandeling 
12 april  Inschrijven voor bezoek museum ‘Klok en Peel’ in Asten 
18 april  Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg  
  7 mei    Bedevaart naar Ommel 
  9 mei    Bezoek museum ‘Klok en Peel’ in Asten 
16 mei    Kienen, St. Jozef Wonen&Zorg  
  8 t/m 23 mei   Stemmen Clubkascampagne 
11 t/m 15 juni   Vakantie  Behringen, Duitsland 
 
Adreswijziging: 

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 te bereiken onder nr. 077-374.4801. 
  

 
Klantenbinding en voordeelactie  Het vervolg... 

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. De aanbiedingen op bijgevoegd 



overzicht zijn geldig van 1 april tot 1 mei 2018.Wij hopen dat 
wederom veel leden van KBO Meijel gebruik gaan maken van de 
aanbiedingen, zodat deze actie zich nog verder kan uitbreiden en 
een win-win- situatie 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 
 
Lentewandeling. 
Op woensdag 11 april staat onze jaarlijkse lentewandeling weer op 

het programma. Ook dit jaar krijgen we een 
rondleiding van deskundige gidsen van Natuur en 
Milieufederatie Limburg. We vertrekken om 13.00 
uur vanaf restaurant Colé naar Roermond en wel 
naar het gebied rond de Hambeek. Het 
Waterschap heeft hier de laatste jaren nogal wat 
geïnvesteerd om de natuur aan te passen, zodat 
een betere fauna en flora ontstaat. 

De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Na afloop is er bij Colé weer 
de traditionele kop koffie/thee met de overheerlijke vlaai van 
Karel. 
Wandel mee en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop!  
Zorg wel voor goed stevig schoeisel en houd rekening met mogelijk 
natte ondergrond. 
We gaan met eigen vervoer. Bij het inschrijven op 
29 maart hebben we gevraagd, wie wil rijden én 
tevens enkele personen kan meenemen.  
 



Bedevaart naar Ommel 
Maandag 7 mei a.s. is het weer zover:  
de Meijelse bedevaart naar Ommel.  
Hoewel te voet naar Ommel gaan op deze dag 
beslist niet verboden is, gaat het merendeel op 
de fiets en, met name diegenen die slecht ter 
been zijn, met de auto.  
De fietsers vertrekken deze morgen om 8.30 uur bij de kerk.  
Voor degenen, die op eigen gelegenheid gaan (te voet of per auto) 
is het goed te weten, dat de bedevaartsmis in Ommel, waarin 
uiteraard kapelaan Roger zal voorgaan, om 10.00 uur begint.  
Na afloop van deze viering zijn alle ‘pelgrims’ welkom in café 
Eijsbouts voor ‘de koffie’. 
De fietsgroep zet daarna koers richting Liessel , voor een bezoek 
aan de molen “De Volksvriend”. We worden ontvangen door de 
molenaar zelf, die ons het een en ander over deze molen zal 
vertellen.  
Dit onderdeel stond verleden jaar al op het programma, maar kon 

toen vanwege het regenachtige weer niet 
doorgaan. We gaan nu dus ’op herhaling’. 
De fietstocht wordt tussen 15.00 en 16.00 
uur afgesloten met een ‘verlate lunch’ bij 
‘Oppe koffie’.  
Neemt u aan dit middagprogramma deel, 
dan dient u zich vooraf  aan te melden bij 
Joke Hölscher (tel. 466.3162) of per e-mail: 

joke.holscher@gmail.com.  Ook graag het aantal personen 
melden, dat u opgeeft. Een en ander is noodzakelijk i.v.m. de 
verdere organisatie. (Dit jaar geldt overigens ook, dat bij slecht 
weer het middagprogramma vervalt.) 
 

mailto:joke.holscher@gmail.com


Rectificatie 
Beste KBO- leden van Meijel, 
In het vorige nieuwsblad stond in het artikel van  
“De belastingaangifte 2017” dat aangifte bij het Infoloket voor een 
alleenstaande € 6,00 en voor een echtpaar € 12,00 kost.  
Dit is echter niet correct. Dit m.b.t. de berichtgeving in het blad 
"Limburg Magazine", dat bij het KBO-PCOB blad zat.  
Daar staat in, dat het voor KBO leden, die de aangifte 2017 laten 
verzorgen door de gecertificeerde KBO belastinginvullers het gratis 
is op het Infoloket. Alleen bij thuisaangiften wordt € 12,00 per 
huishouden gerekend. Wij zullen dit dan ook zo handhaven.  
Bij een aangifte op het Infoloket zullen wij dan ook geen verplichte 
eigen bijdrage vragen, maar er zal wel aangegeven worden, dat 
een vrijwillige bijdrage van harte welkom is.  
Met vriendelijke groet, 
de belastinginvullers van KBO- Meijel. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 2018      
 De jaarlijkse campagne van Rabobank Peel, Maas en Leudal wordt 
dit jaar gehouden van 8 t/m 23 mei.  
Toch willen wij u er nu al op attenderen, want u 
kunt op ons stemmen, als u lid bent van de 
Rabobank. Enkele dagen van tevoren krijgen alle 
leden van de Rabobank een brief, waarop een stemcode staat 
vermeld. Grijp uw kans en steun onze vereniging kosteloos. Elke 
stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op ons worden 
uitgebracht….hoe hoger de bijdrage zal zijn, welke de vereniging 
ontvangt!  
Wij weten, dat veel senioren ons altijd steunen. Hierbij willen wij 
tevens een beroep doen op de kinderen van senioren, die 
eventueel hun steentje willen bijdragen! Of weet u iemand die een 



stem over heeft? Mocht u zelf niet kunnen stemmen, laat het aan 
een van de bestuursleden weten. Of kom gewoon even 
binnenlopen bij het infoloket. Want elke stem telt!  
Vorig jaar zijn we geëindigd op een tweede plaats met € 1.572,53! 
Een geweldig bedrag!  
Kunnen we er nog een schepje bovenop doen?!  
Dit jaar willen wij wel voor de eerste plaats gaan!  
Wij senioren maken het verschil! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite! 
 
Jaarlijkse Ledenvergadering. 

 Op 7 maart was de jaarlijkse 
ledenvergadering, waarbij onze voorzitter 
Henk Gommans in een nagenoeg volle zaal 
in d’n Binger ruim 140 leden mocht 
verwelkomen. (Zouden de vele afmeldingen 
aan de griepgolf te wijten zijn?)  

Ook kapelaan Roger, onze geestelijke adviseur, was aanwezig. 
Een bijzonder welkom was er voor dhr. Theo Engelen, die na 
enkele weken ziekenhuisverblijf, zover hersteld was, dat hij toch 
aanwezig kon zijn. Speciaal aan hem reikte de regiovoorzitter van 
Peel en Maas en Venlo, dhr. Jo van de Velden, de zilveren speld uit 
van KBO-Limburg, vergezeld van de bijbehorende oorkonde.  
Dit alles, omdat Theo 12 jaar lang bestuurslid is geweest; hij heeft 
in die jaren de functies van zowel secretaris als penningmeester 
bekleed. Hij heeft deze zilveren speld dan ook zeker dik verdiend. 
Daarom Theo, nogmaals bedankt voor al het werk voor KBO 
Meijel! Hiervoor werd hij speciaal benoemd tot “verdienstelijk lid”. 
Onze voorzitter reikte hem een blijvende attentie aan, in de vorm 
van een glassculptuur met het KBO-logo erop. 



De bestuursleden Mw. Ans Creemers, Mw. Mien Basten en Mw. 
Truus Terheijden werden voor een nieuwe termijn met een 
applaus herkozen. 
Ook werden deze middag Mw. Dien Spee en dhr. Jan Broens in het 
zonnetje gezet. Zij hadden beiden aangegeven te stoppen met hun 
taak voor respectievelijk de ledenwerving en voor de organisatie 
van de kaartmiddagen. Hen werd, als “verdienstelijk lid” van KBO 
Meijel, ook een blijvende attentie aangeboden als dank.  
Onze penningmeester Piet Basten gaf enige, duidelijke uitleg bij 
het financieel verslag van 2017.  
In de pauze liet iedereen zich het stuk vlaai bij de koffie of thee 
goed smaken. Hierna volgde een presentatie door Henk Gommans 
over de begroting van 2018 , waarbij verdere ideeën en plannen 
de goedkeuring van de leden kregen.  
Na het optreden van de pantomime-artiest Willem Hoeben sloten 
we de middag af met de welbekende loterij en de slogan: 
“Senioren van nu… 
                  meer dan de moeite waard!” 
  
Graag zou ik mij willen voorstellen… 
Mijn naam is Marina Kersten (39 jaar) en in januari 
ben ik begonnen als dorpsondersteuner van Meijel. 
Ik ga de taken van Francis Gottmer overnemen.  
Ik ben woonachtig in Helden met mijn man Erwin en 
3 kinderen. Van oorsprong heb ik een verzorgende 
achtergrond. Buiten mijn werk als dorpsondersteuner heb ik een 
kleine massage-praktijk, met name gericht op mensen in de 
ouderenzorg, palliatieve en/of terminale zorg.  
Als vrijwilliger ben ik werkzaam in de zorg bij het Plattelandshoes 
in Panningen. Mijn rol als dorpsondersteuner is het maken van 
verbindingen tussen de inwoners, organisaties van vrijwilligers en 



beroepsmensen in Meijel. Ik werk nauw samen met Vitale 
gemeenschap, Dorpsoverleg Meijel, het Infoloket van de KBO, 
verenigingen, stichtingen, aanbieders van huishoudelijke hulp, de 
gemeente Peel en Maas en initiatiefgroepen.  
Belangrijk vind ik de verbinding zoeken en samen werken.  
Samen zorgen voor! En dat is natuurlijk heel breed. 
Ik ben met name bezig met de algemene voorziening hulp in de 
huishouding. Zodra iemand het zelf niet meer lukt het huis schoon 
en leefbaar te houden, kan via mij professionele hulp in de 
huishouding worden aangevraagd. Dit kan door de hulpvrager zelf, 
familie, kennissen noem maar op. Ik kom naar u toe. We bekijken 
samen wat u nog zelf kunt (met behulp van mantelzorgers) en wat 
dan nodig is aan professionele hulp.  
Dus eerst zal er gekeken worden naar het sociale netwerk.  
Hoe is deze? Kan hier iemand hulp bieden? Of is de mantelzorger 
overbelast? Is het de huishoudelijke hulp die nodig is of iets 
anders? Natuurlijk is het goed als er iemand uit uw omgeving of 
een ouderadviseur bij dit gesprek aanwezig is.  
Het is laagdrempelig. 
Verder kunnen de inwoners met allerlei vragen bij mij terecht. Ik 
zal proberen hun de weg te wijzen en evt. op onderzoek gaan om 
hen verder te helpen. Ik kan de problemen niet oplossen, maar wel 
ervoor zorgen, dat de draaglast minder wordt. Samen zoeken naar 
datgene wat kan helpen om veilig, prettig en met eigen regie te 
kunnen blijven voortbewegen in Meijel.  
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.  
Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06-23987425.  
Mocht ik niet opnemen, spreek dan een bericht in zodat ik u terug 
kan bellen. Mijn mailadres is: 
dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com.  
 

mailto:dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com


PeelenMaasNet 
Wat is PeelenMaasNet?  
Het is het digitale geheugen van alle kernen van Peel en Maas, 
opgebouwd door vrijwilligers van verschillende verenigingen, zoals 
heemkundevereniging Medelo. U vindt op deze website o.a. oude 
foto’s terug, maar ook het Weekbericht van Meijel uit 1945! Zo 
ontdekt u ook, dat er in 1950 een werkgroepje was, o.l.v. Johannes 
Lemmen. Samen met pastoor J. Schreurs en Mart Pluijm, als 
voorzitter van het Groene Kruis en de middenstandsvereniging, 
hielden zij zich bezig met het organiseren van activiteiten voor 
ouderen. De Bejaardenvereniging St. Jozef vond in 1961 
aansluiting bij de Limburgse Bond van Ouderen, nu Unie KBO-
Limburg. Deze informatie begeleidt de onderstaande foto. Terug te 
vinden op de website 
www.peelenmaasnet.nl  
Bij dit nieuwsblad is een flyer 
toegevoegd met meer informatie. 
Na het lezen zult u zeker een kijkje 
nemen op de website. Zegt u na 
het bezoek: ik heb ook wel foto’s 
of documenten die ik wel wil delen met anderen, neem dan 
contact op met ons lid Jo Manders  tel: 0638931020 
of e-mail:  j-manders@home.nl).  
Hij is penningmeester van de stichting PeelenMaasNet en kan u 
informeren wat de mogelijkheden zijn. 
Uiteraard wil PeelenMaasNet ook de KBO leden uit Meijel de weg 
wijzen op deze website! 
 
 
 
 

http://www.peelenmaasnet.nl/
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Extra Cursus “Aan de slag met een Androidtablet” 

Op veler verzoek starten we op 8 mei met een extra 
 cursus “aan de slag met een Android tablet”. 
De cursus vindt plaats op dinsdagmiddag van 14:00 
tot 16:00 uur in d’n Binger en bestaat uit 4 lessen.  

Ook al ben je geen lid van de KBO-Meijel, dan kun je toch 
deelnemen aan deze cursus. 
De kosten voor leden zijn € 24,00, niet leden betalen € 30,00.  
Dit is incl. cursusboek en koffie of thee in de pauze.  
Opgeven kan bij Mariëtta van Asten (077-374.4801) of bij Leo 
Tittulaer (077-466.9600). Mailen naar kbomeijel@live.nl kan ook. 
Deelnemers dienen te beschikken over een Android tablet. 
 
Overleden leden 
Mw. Stien Schoren        
Mw. Toos Simons-Gijsen 
Dhr. Frits Palmen                  
Dhr. Tjeu Vestjens 
Mw. Claartje Willems-Knelissen 
Mw. Leen Vissers-Mestrom 
Mw. Riek Adriaans-van de Vondervoort 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
  
Dhr. Toon Zeegers 
Mw. Will Zeegers-Grommen 



 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 27/28 april 2018. 
 
 
KBO-Meijel wenst iedereen een Vrolijk Pasen 
 

                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


