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Agenda  
  4  juli   Natuurtocht 
  5 juli    Inschrijving voor de dagtocht van 8 augustus 
18 juli    Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg  
18 juli    Inschrijving voor de fiets-instructie-dag 
27 juli    Presentatie op de Meijelse jaarmarkt 
  8 aug.  Dagtocht 
15 aug.  Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg  
29 aug.  Forelvissen 
  3 sept. Kermismatinee 
  5 sept. Fiets-instructie-dag 
 
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. 
 



Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
In de vakantie gaat het kienen gewoon door. Het is op 

woensdagmiddag 18 juli en ook op 15 augustus in 
St. Jozef Wonen & Zorg. We beginnen steeds 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!  

 
De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG) 
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een 

Europese wetgeving, die de in 
2001 ingevoerde Wet 
Bescherming Persoonsgegevens 
vervangt. Ook KBO Meijel krijgt 
met deze nieuwe regelgeving te 
maken. Als vereniging verwerken 

wij nl. uw persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is ook 
nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene 
te doen, waarvoor u lid bent geworden.  
Een overzicht van de manier waarop KBO afdeling Meijel met uw 
persoonsgegevens omgaat, is beschreven in het privacy-statement 
KBO afdeling Meijel. Dit statement is vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 28 mei jl.  
Dit document is een groeimodel. Indien nodig wordt dit document 
aangevuld. De laatste versie van het privacy-statement kunt u 
steeds vinden op de website KBO Meijel, onder het kopje "De 
vereniging" onder AVG. Het privacy-statement is als bijlage bij dit 
Nieuwsblad gevoegd, zodat u als KBO-lid er kennis van kunt 
nemen, hoe KBO Meijel met uw persoonsgegevens omgaat. 
  



Rabobank Clubkas Campagne 2018      
Wij zijn er trots op, te kunnen melden, dat KBO Meijel, tegelijk met 
RKMSV, de eerste plaats heeft behaald! 
In het gezellige, drukke café van d’n Binger kregen 
we de cheque overhandigd met het mooie bedrag 
van € 1.525,16. 
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft hiervoor hartelijk 
bedanken. 
Kijk op facebook en op onze website voor meer informatie. 
 
Natuurtocht 4 juli 
Op woensdag 4 juli organiseren we weer onze jaarlijkse 

natuurtocht, die zoals voorgaande jaren wordt 
uitgezet door Mart Rooijakkers en Ger Hendriks. 
Waar de reis precies naar toe gaat, is altijd een 

verrassing maar onze uitzetters weten er ieder jaar weer een erg 
leuke tocht van te maken met verrassende plekken en verhalen die 
ze er bij vertellen. 
We vertrekken op woensdag 4 juli om 13.00 uur vanaf het 
Alexanderplein. Onderweg maken we dan ergens een stop voor 
een kop koffie met gebak, waarna we de natuurtocht weer 
voortzetten. Rond 18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Meijel, 
waar we de dag afsluiten met een heerlijke koffietafel. 
 
De dagtocht op 8 augustus. 
In het nieuwsblad van mei–juni stond de aankondiging van deze 
dagtocht. 
Helaas is daar een verkeerde beschrijving bijgevoegd. 
We gaan dus niet naar midden-Brabant, maar we gaan deze dag 
naar het Brabantse dorp Haps en de Ooipolder.  
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Alexanderplein. 



In Haps brengen we een bezoek aan de Aalshof. Bij gastvrij Aalshof 
kunt u terecht voor eieren, ei- en streekproducten. Hier weten ze 
alles over eieren. Zoals: Hoe lang kunt u een ei bewaren? Wat is 
een Kapoentje? Hoeveel eieren worden er jaarlijks geproduceerd 
in Nederland? En welk ei brengt geluk?  
Onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie met huisgemaakte appeltaart en 
een “Doortje Advocaat”, wordt u op de 
hoogte gebracht over het leven op het 
Hapse platteland met allerlei weetjes over de kip en het ei. Hier 
kunnen we genieten van de sfeer, het lekkers en het uitzicht op de 
fraai aangelegde tuin.  
Laat u wegdromen in de romantische tijd van weleer… 
Vervolgens rijden we naar Millingen aan de Rijn, waar we bij 
restaurant de “Gelderse Poort” 
kunnen genieten van een heerlijke 
koffietafel. ‘s Middags maken we een 
mooie rondrit met de 
milieuvriendelijke zonnetrein door 
de Ooipolder. Dit is een prachtig 
natuurgebied in de Millingerwaard. Tijdens deze rondrit zal een 
gids alles vertellen over de omgeving. Aan het eind van deze 
middag kunnen we nagenieten van het fantastische 
uitzicht op de Rijn.  
De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijk 
buffet in het Oranjehotel. 
De inschrijving vindt plaats op donderdag 5 juli om 13.30 uur in 
d’n Binger. De eigen bijdrage is vastgesteld op €54,00 (incl. buffet) 
en €35,50 (excl. buffet). 
 



Fietsinstructiedag op 5 september. 
Zoals u al in het vorige nieuwsblad hebt kunnen lezen wordt er op 

5 september een fietsinstructiedag georganiseerd 
door KBO-Meijel. Deze dag vindt plaats in d’n Binger 
Omdat het verkeer steeds drukker wordt en er meer 
op een E-bike gefietst wordt, organiseren we deze 

dag! Hierbij staat veiligheid voorop. 
De opgave is op woensdagmiddag 18 juli van 13.30 uur tot 14.00 
uur in d’n Binger.  
( Attentie: i.v.m. de vakantie van d’n Binger moet u via de 
achteringang naar binnen en daar met de lift naar boven).  
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. De kosten voor deze 
dag zijn voor leden €10,00 p.p. en voor niet leden €15,00 p.p. 
Het programma is als volgt: 
  9:30 uur Welkom. 
  9:45 uur Voorlichting fietsgedrag in het verkeer door VVN. 
11:15 uur Voorlichting over E-bikes door een lokale fietshandelaar. 
12:30 uur Lunch. 
13:30 uur Bijzondere verrichtingen op buitenparcours, begeleid 
                  door VVN. 
15:00 uur Rondrit via bijzondere verkeerspunten onder controle 
                   van VVN. 
15:30 uur Koffie en nabeschouwing praktisch gedeelte, 
                  mogelijkheid tot stellen van vragen. 
16:30 uur Sluiting.  
U wordt ’s morgens met uw eigen fiets verwacht. 
Ook bestaat de mogelijkheid voor een oogmeting of gehoortest. 
Hiervoor moet u zich aanmelden bij de opgave.  
We hopen op een goede opkomst. 



Wist u dat! 
* U op elke maandagmorgen t/m 9 juli van 10.00 
   tot 11.00 uur bij het Infoloket in d’n Binger 
   terecht kunt voor allerlei zaken? 
* Op de volgende 5 maandagen t/m 13 augustus 
   d’n Binger gesloten is. 
* U hier vanaf maandag 20 augustus weer terecht kunt? 
* Hier ook kinderen, familie of buren terecht kunnen met 
   (hulp)vragen betreffende senioren?  
* U al uw vragen over inkomen, belasting, zorg, wonen,  
   vervoer etc. kunt stellen? 
* U ook hier terecht kunt als het gaat om problemen over  
   sociale eenzaamheid? 
* U er ook terecht kunt als het gaat om veiligheid in huis? 
* Er samen met u wordt gekeken, welke oplossing voor 
   het probleem gevonden kan worden? 
* U voor hulp, en advies altijd telefonisch met de coördinator 
   contact op kunt nemen of één van de leden?  
* U de telefoonnummers in ons informatieboekje kunt vinden? 
* Of dat u per mail contact op kunt nemen via 
    infoloket@gmail.com? 
*  Of met de dorpsondersteuner. Marina Kersten kunt mailen via 
    dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com? 
  
Klantenbinding en voordeelactie  Het vervolg... 

Met het uitkomen van dit nieuwsblad treft u opnieuw 
een overzicht "leden voordeelacties" aan. Een aantal 
deelnemende ondernemers heeft hun aanbieding 
voor de komende periode gewijzigd. De aanbiedingen 

op bijgevoegd overzicht zijn geldig van 1 juli tot 1 sept. 2018. 

infoloket@gmail.com
mailto:dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com


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 
 
Oproep 
Het redactieteam van de website heeft door omstandigheden 
aanvulling nodig.  
Wij zoeken dan ook een of meer 
personen die het leuk vinden om onze 
website actueel te houden en te 
voorzien van leuke en interessante 
berichten. 
Denkt u, dat is wat voor mij of kent u 
iemand die dat zou willen, neem dan 
contact op met Martin van Asten (077-3744801) of Leo Tittulaer 
(077-4669600) 
Bij beide heren kunt u ook terecht voor meer inhoudelijke 
informatie. 
 
Computer spreekuur 
D’n Binger is van 16 juli tot en met 19 augustus de meeste tijd 
gesloten. In deze periode is er dus géén computerspreekuur. 
Maar.…vanaf 20 augustus bent u weer van harte welkom en staan 
wij weer voor u klaar! 
 



Huldigingsconcert Harmonie Eendracht 
Beste KBO-leden van Meijel, 
Traditiegetrouw organiseert Harmonie Eendracht Meijel elk jaar 
een huldigingsconcert.  
Tijdens dit concert worden een aantal mensen uit 
onze gemeenschap muzikaal in het zonnetje gezet.  
Echtparen, die 50 dan wel 60 jaar getrouwd zijn.  
Personen of verenigingen, die een bijzonder kampioenschap of 
jubileum hebben behaald. 
U bent van harte welkom op ons huldigingsconcert  
van zondag 1 juli 2018, aanvang 10.30 uur in d’n Binger 
 
Start 43e Fiets4Daagse De Peel 
Dinsdag 10 juli zal Fiets4Daagse De Peel van start gaan, waarbij 
fietsen centraal zal staan en plezier, gezelligheid en live-
entertainment op de startlocatie hieraan parallel lopen.  
Onderweg veel verrassende bezienswaardigheden in de routes, 
waar je kunt afstappen om te proeven, te luisteren of te bekijken.  
Dagelijks kan men kiezen uit drie verschillende 
afstanden: 30 km, met daarin kinderspelen en een 
fotoquiz, maar ook een afstand voor ouderen, en 
voor de routiniers de 45 en 60 km met een 
routequiz. Mooie prijzen zijn hieraan verbonden. 
Voorinschrijven voor 4 dagen kan in Zalencentrum d’n Binger.  
Doe je dit vóór 4 juli, dan ontvang je een korting van € 2,00 p.p. 
Voor 4 dagen of per dag tijdens de Fiets4Daagse inschrijven is 
mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur in Zalencentrum d’n Binger. 
Iedereen die minimaal 4 dagen meefietst, zal een mooie 
herinneringsmedaille ontvangen. 
Live muziek zal je elke dag bij terugkomst van de fietstocht 
verwelkomen en het is dan nog goed toeven in d’n Binger.  



Op vrijdag 13 juli zal vanaf 16.00 uur een grote slotmanifestatie 
gehouden worden in d’n Binger met gezellige muziek en 
optredens. Tussendoor huldigingen, prijsuitreikingen en een gratis 
grote loterij voor alle deelnemers. 
Meijel is klaar voor het jaarlijkse fietsspektakel in en rond de Peel. 
Dit moet je gewoon meemaken! 
Wij nodigen iedereen uit om mee te doen en te proeven van de 
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    
 
Overleden leden 
Mw. Marie Doensen-van der Elsen 
Dhr. Harrie Evers 
Mw. Pleun van de Ven-Bertrams 
Dhr. Harry Timmermans 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 24 en 25 augustus 2018. 
 
 
 
 

 

http://www.fiets4daagsedepeel.nl/
mailto:meijel@fiets4daagsedepeel.nl


Vakantie in Behringen (Duitsland), 11 juni t/m 15 juni. 
(Dit verslag is opgesteld door een van de deelnemers, hiervoor onze dank) 
 
Ik ben zuster wijsneus, u ziet het goed,  
Ben uit het klooster hierheen gestuurd met rassé spoed. 
Velen van U heb ik in korte tijd leren kennen, 
Maar ik moet aan de gevarieerde gezichten nog wennen. 
 
Kijk, daar zie ik zuster Ancilla zitten, 
Voor het laatst gezien in de abdij van Wittem.      
Wat bent U veranderd en zo mooi gekleed, 
Ik weet nog dat u de gelofte als zuster in zwarte kleren 
deed. 
Al goed ingeburgerd bij de Meijelse kapelaan? 
En u mag vaak met hem voor het altaar staan. 
Fijn dat ik u hier in dit gezelschap mag ontmoeten, 
En tevens wil ik u allen hartelijk begroeten. 
 
De reis duurde een volle dag, met veel bezienswaardigheden, 
Marcel, de chauffeur heeft ons piekfijn naar 
Behringen gereden. 
Maar na 1½ uur was het tijd om te plassen, 
En ons op een bijzondere wijze te verrassen. 
Met het picknicken in de buitenlucht op banken, 
Met 3 goed gevulde broodjes ons vol laten tanken. 
De berg op om het “Herminius denkmal” te bekijken, 
Hij behoorde tot de machtigste en rijken. 
 
De beeltenis was voor Mariëtta zo gigantisch, 
Dat ze zich afvroeg; of die van ijzer of koper is. 
Otto Bischmark zal men in Duitsland nooit vergeten, 
Op een zwarte dikke kei staat hij volledig uitgemeten. 
 
Stilletjes aan naderden wij “Portu-Westfalia” (poort van Westfalen), 



We wilden nog graag voor half drie de binnenkomst van de schaapsherder 
halen. 
Met enige vertraging hebben we tenslotte met veel aandacht genoten, 
Hoe daar toch meer dan 1000 heideschapen zijn ontsproten. 
Die Graue Gehörnte Heidschnucke lebt seit sehr langer zeit, 
Auf den trockenen Heideflächer der Lüneburger Heide. 
 
Aan de wandeltocht ging een busreisje vooraf, 
Met een boswachter die goede uitleg gaf. 
Terwijl wij wandelden over keien en los zand, 
Zijn we laat in de avond in het hotel gestrand. 
 
Over dinsdagmorgen kom ik nooit uitgepraat, 
Omdat het daar over duizend en één zaken gaat. 
Daarom een greep uit de meest opmerkelijke zaken, 
Die op elke bezoeker veel indruk maken. 
Als eerste de klokken die bij Eisbouts in Asten zijn gemaakt, 
De doodskist waar je zittend nooit meer ontwaakt. 
De koperen vensterbanken met ingeslepen spreuken, 
De prachtige serviezen uit een vorstenkeuken. 
Krakende vloeren in de echo-rijke lokalen, 
De gouden trouwzaal met veel belovende verhalen. 
IJzeren bomen in de tuin in diverse soorten en maten, 
De mattenklopper en wandelstokken hingen hoog en verlaten. 
Wasknijpers, strijkijzers en de eeuwige vlam, 
Geldstukken in de vloer gesmolten, leuk hoe men op dit idee kwam. 
Duizenden flesjes met biersoorten en dranken, 
Stoelen, tafels en de meest uiteenlopende banken. 
Luciferdoosjes in de Arc van Noë in afgesloten vitrines gezet, 
Toiletten zijn het spiegelbeeld van gezelligheid, naast het bed. 
Voorlopig ben ik de wirwar van artikelen kwijt, 
We stappen over naar de meer moderne tijd. 
 
En nu maar ras naar de open karretocht gereden, 
Om tijd en rust aan de Lüneburgerheide te besteden. 



Waar we met bibberende knieën al pratend, 
De hobbelende keienweggetjes hebben verlaten. 
In het restaurant van het hotel lekker gegeten, 
Deze dag zullen we niet snel vergeten. 
 
Het toetje kwam pas ’s avonds in de vorm van muziek, 
Apart uitgekozen voor het Nederlandse publiek. 
Als je met “Tulpen uit Amsterdam” begint, 
En over dat “Kleine café aan de haven” verder zingt.  
Zit je al snel op; “Rood zien de rozen”, 
En als er voor; “Du bist mit mir so hoch geflogen” wordt gekozen. 
Dan sluit je af met; “Weist du was du für mich bist”, 
“So ein tag wie heute”, hätte ich nicht gerne vermist. 
 
De boottocht ging over een woelige Elbe, 
Dat is niet zo erg zoals over de Noordervaart, zoals Jan uit Ospel melde. 
De kletsmajoor die met grapjes veel over de haven vertelde 
Was vergeten enkele feiten in het Nederlands te melden. 
De vrachtboten waren groot en reusachtig, 
Beladen met grote containers, soms wel meer dan driehonderdtachtig. 
 
In de Hamburgse Veermaster leek het wel of het Vasteloavend was, 
Veel gekleurde lampjes, wij zaten op banken in de klas. 
De lange bokworst met pittige saus op de borden, 
Is lang niet overal burgemeester geworden. 
De avondtocht door de Hamburgse stad, 
Werd duidelijk door een Nijmeegs meisje samengevat. 
Mooie oude gebouwen steken af tegen smalle straatjes, 
Met neringdoenden vullen ze alle plekjes en gaatjes. 
De Repelbahn vol cinema’s, sex-shoppen en bioscopen, 
Pas na 8 uur ’s avonds mogen de meiden de straat op lopen. 
Verslaafden liggen in portieken of onder oud versleten beddengoed, 
Voor politie is er werk aan de winkel, handelen zoals het moet. 
Mooie kerken, plantsoenen en verzorgde pleinen, 
Geen metro, maar bovengrondse treinen. 



De stad heeft zich in 75 jaar geweldig hersteld, 
Want in 1944 werden door een bombardement 40.000 doden geteld. 
Lüneburg is in 954 geboren, 
Heeft in de oorlog wonder boven wonder geen mensen verloren. 
Vier evangelische kerken vormen voor de stad een grote trots, 
Maar staan niet meer zo vast als een rots. 
De zoutwinning is in 1997 gestaakt, 
Intussen zijn er kerken en huizen scheefgeraakt. 
Het zakken van de bodem is 1 cm. per jaar, 
Wanneer valt de stad in elkaar? 
  
Roofvogels in het wildpark zijn voor het publiek getemd, 
De show is voor volwassenen en kinderen bestemd. 
Het gekrijs der vogels houdt je bezig, 
Beren, bokken, pauwen en wolven zijn duidelijk aanwezig, 
 
Je kunt kijken naar herten, pony’s, steenbokken en fretten,   
Visotters, Hooglanders en Imbissen om op te letten. 
 
Het meest geslapen in de bus heeft Dien, 
Ze won de prijs met 24 tegen 17. 
Was ze dan na elke vakantiedag uitgeblust? 
Of gaf Jo haar ’s nachts misschien onvoldoende rust. 
 
Marcel heeft zich als een ware ontdekker ontpopt, 
Zeg maar gerust; “Nergens voor verstopt”. 
Hoe moeilijk de vragen ook waren 
Hij wist alle puzzels te klaren. 
Eén keer nam hij de bocht te wijd, 
Blijkbaar was hij de kousenbanden kwijt. 
 
De terugreis naar Münster was erg lank. 
Daar bezochten we het instituut van Max Plank. 
Veel studenten op de fiets, 
Het eten in de aula bijna voor niets. 



Een stad met mooie, zuivere pleinen en straten, 
Die hebben we een ½ uur te laat verlaten. 
Tiny en Grit waren de weg zoek geraakt, 
Wij hebben er allemaal veel zorgen om gemaakt. 
 
Aangekomen bij het Oranjehotel waren we tevreden, 
En hadden we alles bij elkaar 1350 km. gereden. 
 
Wat gaat zo’n vakantieweek toch vlug, 
Maar allemaal voldaan en gezond in Meijel terug. 
 
Geweldig bedankt voor deze mooie vakantie!!!! 
 
Jo Lenaers 

 
 
 

 
KBO- Meijel 

wenst iedereen     
een  hele fijne    

vakantie !!! 


