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Agenda  
   3 sept. Kermismatinee 
12 sept. Forelvissen 
13 sept. Start basiscursus computeren 
18 sept. Workshop WhatsApp 
19 sept. Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg  
  3 okt.  Herfstwandeling 
17 okt.  Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg  
31 okt. Thema-middag 
 
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. 
 



Het kermismatinee op 3 september 
Na al die tropische dagen zijn we toch zeker weer toe aan ons 
jaarlijkse kermismatinee! 

Neem vooral vrienden, familie en kennissen 
mee, dit komt de sfeer alleen maar ten goede. 
Ook dit jaar wordt de muziek weer verzorgd door 
de “The Sunshine Boys” U komt toch ook ? 
Verdere belangrijke informatie kunt u vinden op 
de flyer, die bij dit nieuwsblad is gevoegd. 

 
Tijdens deze activiteit worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden mogelijk gebruikt 
voor publicatie op de website. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt 
u dat schriftelijk (per brief bij Ans Creemers, Churchilllaan 20, 5768 AE Meijel of per 
e-mail bij ansvangorkum@hotmail.nl) aangeven. De foto’s zullen niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden. Uiteraard worden compromitterende 
foto’s niet gepubliceerd. 
 

Forelvissen bij de Peelvisser 
Op woensdag 12 september willen we weer gaan vissen bij de 
forellenvijvers van Ton en Sonja Daniels, Katsberg 26 in Meijel.  

We worden die middag verwacht om 13.30 uur op 
het terras van ‘de Peelvisser’. Daar krijgen we, 
indien nog nodig, eerst instructie over het 
forelvissen. Na de loting om de plek waar we 
kunnen gaan zitten, gaat het vissen beginnen. 

Voor een hengel en aas wordt zoals altijd weer gezorgd. Rond 
15.00 uur houden we een korte pauze, waarbij een kop koffie zal 
worden aangeboden. Om 16.30 uur zal de balans worden 
opgemaakt, voor wat betreft de gevangen vis (die men mee naar 
huis mag nemen) én om te bepalen wie de najaar-kampioen 2018 
is geworden. Uiteraard mag deze man of vrouw dan ook de daarbij 
behorende wisselbeker mee naar huis nemen.  

ansvangorkum@hotmail.nl


Wilt u ook een middag heerlijk ontspannen aan het water en 
genieten van de rust en natuur om je heen, kom dan op 12 
september naar ‘de Peelvisser’. 
De inschrijving voor deze middag is op donderdag 6 september 
(gelijk met de inschrijving voor de herfstwandeling) in d`n Binger 
van 13.30 tot 14.00 uur.  
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 15,50. Dit is dan inclusief 
huur materialen, aas en een kop koffie of thee in de pauze.  
Als het kan, graag met gepast geld betalen. 
 
Herfstwandeling op 3 oktober 
Woensdag 3 oktober staat de herfstwandeling weer op het 

programma. Noteer deze datum alvast in de agenda! 
Onze gidsen Mart en Marinus zullen ons deze middag 
meenemen naar een mooi natuurgebied.  
Waar naar toe blijft nog een verassing.  

Tijdens de wandeling is er, zoals we dat gewend zijn, weer een 
lekkere versnapering. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Café Colé 
op de Donk. Rond 16.00 uur hopen we hier weer terug te zijn om 
vervolgens te genieten van de koffie en een lekker stuk vlaai van 
Karel.  
De eigen bijdrage voor deze wandeling is  € 5,50. 
Inschrijven voor deze tocht is op donderdag 6 september, 13.30 
tot 14.00 uur in d`n Binger. 
 
Tijdens het forelvissen en de herfstwandeling worden foto’s gemaakt. Deze foto’s 
worden mogelijk gebruikt voor publicatie op de website. Indien u hiertegen bezwaar 
heeft, kunt u dat schriftelijk (per brief bij Peter Creemers, Churchilllaan 20, 5768 AE 
Meijel of per e-mail bij pwjmcreemers@hotmail.com) aangeven. De foto’s zullen 
niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Uiteraard worden 
compromitterende foto’s niet gepubliceerd. 
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Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
In de vakantie gaat het kienen gewoon door. Het is op 

woensdagmiddag 19 september 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!  

 
Nieuws van SeniorWeb  
Op 13 september starten we weer met de basiscursus “computer 

gebruik voor senioren”. Deze cursus is in principe 
bedoeld voor starters, maar kan ook uitstekend 
dienen als opfriscursus.  

De cursus vindt plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.15 
uur en bestaat uit 7 lessen.  
De kosten voor leden zijn € 40,00, niet leden betalen € 45,00.  
Dit is incl. cursusboek en koffie of thee in de pauze. Opgeven kan 
bij Leo Tittulaer (077-466.9600) of mailen naar kbomeijel@live.nl 
 
 “Leer alles over WhatsApp” 

 Op 18 september willen we starten met een workshop.  
 De workshop vindt plaats op dinsdagmiddag van 14.00 tot 

16.00 uur en bestaat uit 3 bijeenkomsten. 
 De kosten voor leden zijn € 17,50, niet leden betalen € 20,00.  
 Dit is incl. cursusboek en koffie of thee in de pauze. Opgeven 

kan bij Mariëtta van Asten (077-374.4801), Leo Tittulaer   
        (077-466.9600) of mailen naar kbomeijel@live.nl 
 Naast de basiscursus en de workshop WhatsApp bieden wij 

ook mogelijkheden voor korte “cursussen op maat”.  
In overleg met de cursist(en) kunnen wij voor een specifiek 
onderwerp een cursus/training opzetten.  

mailto:kbomeijel@live.nl
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 Bel of loop op maandagavond eens binnen en vraag naar de 
mogelijkheden. 

 Op maandag kunt u ook terecht voor informatie of hulp op 
computer of smartphone gebied tijdens 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 
 
     Mededeling 

Zoals u in het vorige nieuwsblad hebt kunnen lezen zou er op 5 september een 

fiets-instructiedag georganiseerd worden door KBO-Meijel. 

Door een te geringe belangstelling kan deze dag helaas niet 

doorgaan. 

 
Oproep van de werkgroep KBO Op Pad 
Wij, als werkgroep KBO Op Pad, proberen ieder jaar weer een 

aantal activiteiten te organiseren, die de KBO leden 
wel aanspreken. Vooralsnog lukt dat vrij aardig, 
zeker als we naar de aantallen deelnemers kijken, die 
zich telkens opgeven voor de door ons 

georganiseerde activiteiten, zoals dagtocht, excursie, 
verrassingstocht, forelvissen, voorjaars- en herfstwandeling, 
natuurtocht en de vakantiereis. 
Toch zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe activiteiten om het 
voor onze KBO-leden ook in de toekomst interessant te houden. 
Daarom zijn ook uw ideeën voor ons heel belangrijk. 
Heeft u namelijk een idee voor een interessante dagtocht, excursie 
of een andere activiteit, laat het ons dan weten.  
Wij proberen dit dan in te plannen in het jaarprogramma van 2019 
of een volgend jaar. 



We gaan er vanuit, dat er onder de ruim 1000 leden van de KBO-
vereniging meer goede ideeën zitten dan in onze werkgroep met 
vier leden. 
Daarom onze oproep: Denk mee en laat van je horen! 
Bellen kan met Theu Pouls (077-4662091) of bij een van de andere 
leden van de werkgroep KBO op pad. Hun telefoonnummers staan 
in ons gele informatieboekje. 
 
Wist  u  dat!... 
* U na de vakantie weer elke maandagmorgen van 10.00 tot 

11.00 uur bij het Infoloket in d’n Binger terecht kunt voor allerlei 
zaken? 

* 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 ook  altijd telefonisch met de coördinator 

contact op kunt nemen of één van de leden?  
* U de tel.nrs. in ons informatieboekje kunt vinden? 
* Of dat u per mail contact op kunt nemen via 

ouderenadvies@kbo-meijel.nl? 
* Of ook gerust met de dorpsondersteuner. Marina Kersten kunt 

mailen via dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com? 
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Klantenbinding en voordeelactie, het vervolg…. 
Het is u misschien al opgevallen, dat er deze maand geen overzicht 
m.b.t. deze actie bij dit nieuwsblad zit. Vanuit financieel oogpunt 

heeft het bestuur besloten de presentatie van de 
aantrekkelijke aanbiedingen van de diverse Meijelse 
ondernemers een andere opzet te geven.  
De maandelijkse voordeelfolder wordt niet langer 

gedrukt en aan alle KBO-leden toegezonden. Vanaf augustus 2018 
wordt de folder alleen nog gepubliceerd op de website van de KBO  
(www.kbo-meijel.nl onder het kopje “voordeelacties KBO-leden”).  
In het nieuwsblad wordt dan ook voortaan maandelijks verwezen 
naar de website, waar alle aanbiedingen van de diverse 
ondernemers zijn opgenomen. 
Onlangs hebben we met de deelnemende ondernemers de 
voordeelactie geëvalueerd. De meeste ondernemers gaven aan de 
actie als positief te ervaren en dat het hun weinig werk bezorgde, 
maar dat het gebruik ervan door de KBO leden minimaal is.  
Natuurlijk zijn wij als bestuur ook benieuwd naar úw bevindingen 
over deze voordeelactie. Langs deze weg vragen wij u daarom ook 
uw ervaring of mening kenbaar te maken. Bent u in de 
gelegenheid, mailt u dan uw bevindingen naar het volgende e-
mailadres: m.van.asten@kbo-meijel.nl. Mocht u geen gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid om te mailen, spreek dan 
gerust één van onze bestuursleden erop aan.  
 
Verslag van de natuurtocht van 4 juli  
In de middag vertrokken we met 61 personen met een bus van 

Ghielen voor een natuurtocht onder leiding van Ger 
Hendriks en Mart Rooijakkers naar het ongewisse… 
Na het welkomstwoord van Wilhelmien nam Mart 
het woord over en vertelde waar we naar toe 
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gingen. Het werd richting België, door allerlei karakteristieke 
dorpen en binnenwegen.  
Mart vertelde over Canal du Nord en het kunstwerk, dat op de 
rotonde bij de Stoep staat. Dit kunstwerk werd prachtig verlicht 
door de felle zon. Het was nu duidelijk te zien, zeker omdat we 
hoger in de bus zaten, wat er werd uitgebeeld: DE PEEL met een 
SCHUITJE.  
Door de Heibloemse bossen, voorheen van de fam. Haffmanns, 
reden we langs de sinds enkele jaren geleden aangelegde 
prachtige plassen met vele watervogels, o.a. rietganzen.  
Deze kwamen hier maar zelden voor, maar door de verandering 
van het natuurgebied is de populatie groot. Ook werd er op een 
stuk land nog handmatig gezaaid, prachtig om nog eens te zien, 
want dat is zeldzaam. 
Langs Stokershorst, vroeger een verblijf voor broeders en later een 
ambachtsschool, reden we naar “Het Kruis”, een landgoed van de 
fam. Kruis. 
Verder ging het richting Nederweert-Eind en natuurlijk werd 
“Eynderhoof” even naar voren 
gehaald met zijn oude ambachten. 
Een prachtig openluchtmuseum, 
waar 350 vrijwilligers beschikbaar 
zijn om uitleg te geven aan een 
jaarlijks bezoekersaantal van 32.500 personen! 
Daarna naar “Schoor”, waar het “trefpunt” ligt van drie kanalen, 
namelijk het Kanaal Wessem-Nederweert, de Zuid Willemsvaart en 
de Noordervaart. Ook verscheen er nog een molen in beeld, waar 
we nog steeds olie van walnoten kunnen laten maken.  
Tot slot werden onze ogen nog even gestreeld door een kar met    
4 Hafflinger paarden ervoor. Mart vertelde, dat het inspannen van 
de beesten heel nauwkeurig moet gebeuren.  



In Tungelroy zagen we de eerste Boterfabriek van Zuid-Nederland. 
Toen reden we richting Kinrooi, Maaseik en Neeroeteren. De uitleg 
van Mart over de betekenis van de namen van de dorpjes was 
interessant. We gingen  door het Kempisch Plateau. 
De stop was bij de Wissen, waar ons heerlijke koffie/thee en vlaai 
geserveerd werden. Ook konden we daar nog even van de 
prachtige natuur genieten langs “MOODER MAAS”. 
Het mooie stuk natuurgebied “de Doort”, een natuurreservaat, dat 
tussen de plaatsen Echt, Susteren en Dieteren ligt, verraste ons 
enorm. Hier konden we de tichelgaten nog zien. Uit deze 
tichelgaten is vroeger klei gehaald, noeste arbeid was dat destijds.  
Na al dit moois, vergezeld van  prachtig weer, reden we terug naar 
Meijel, waar ons in het Oranje Hotel een goed verzorgde 
koffietafel geserveerd werd. Al met al weer een geslaagde middag! 
Nogmaals dank aan onze gidsen Ger en Mart. 
 
Bezorging magazine KBO-PCOB  en nieuwsblad 
Onlangs gaf Mat Janssen te kennen, dat hij, op medisch advies,  
enkele vrijwilligerstaken gaat beëindigen. Dit betekent o.a., dat hij 
ook gaat stoppen met de bezorging van het magazine KBO-PCOB 
en ons eigen nieuwsblad. Mat heeft dit werk samen met zijn 
vrouw Jacqueline 10 jaar lang uitstekend gedaan.  
Alle voorbereidingen hiervoor en de gehele coördinatie waren bij 
hen in vertrouwde handen. Elke maand reden ze samen hun vaste 
route om alle pakketten af te leveren bij onze 21 rayonbezorgers. 
Wij bedanken Jacqueline en Mat dan ook voor het vele werk, dat 
ze voor KBO-Meijel hebben gedaan.  
Gelukkig hebben wij ook nieuwe opvolgers gevonden: Lies en Toon 
de Leeuw zijn bereid om de coördinatie over te nemen van Mat en 
Jacqueline. Lies en Toon zijn  voor ons vertrouwde gezichten en 



dragen als vrijwilligers al vaak hun steentje bij. Wij wensen hen 
hierbij veel succes met hun nieuwe taak! 
 
Verslag van de dagtocht op 8 augustus. 

Om 9.00 uur precies vertrokken we met een volle 
bus, 62 personen, richting het Brabantse dorp Haps. 
Het weer was ons goed gezind, ca. 12º minder dan 
dat we gewend waren.  

Eenmaal aangekomen bij de Aalshof werden we ontvangen met 
koffie en appelgebak. In deze sfeervolle ambiance werd op een 
ludieke wijze uiteengezet wat er nu het eerste was, de kip of het 
ei? Uit meerdere studies bleek dat de kip eerder was! Dit staat ook 
zo in de bijbel, God schiep de dieren. Tevens werd ons nog het een 
en ander uitgelegd, o.a. hoe lang we een ei kunnen bewaren en 
hoeveel eieren er in Nederland jaarlijks geproduceerd worden. 
Hier weten ze werkelijk alles over eieren. Na deze uiteenzetting 
konden we meerdere soorten advocaat 
gaan proeven, de originele versie (Doortje 
genaamd), de chocolade versie (Moortje 
genaamd), een versie met whisky en als 
laatste nog eentje met Amaretto. Hierna 
werd het tijd om naar buiten te gaan, want 
daar waren de kippen. Het was verrassend om te zien, hoe de 
kippen naar je toe kwamen om “geaaid” te worden. We konden 
genieten van de sfeer en het uitzicht op de fraai aangelegde tuin. 
Na afloop kon men nog een bezoek brengen aan het 
plattelandswinkeltje met allerlei ei- en streekproducten, alsmede 
allerlei snuisterijen met als thema, uiteraard de kip. 
Om ca. 12.00 uur vertrokken we naar Millingen aan de Rijn. Bij 
restaurant de “Gelderse Poort” konden we genieten van een zeer 
uitgebreide koffietafel. Na de lunch gingen we naar het plaatsje 



Ooij. Hier stond de milieuvriendelijke zonnetrein al voor ons klaar. 
Onder leiding van de gidsen vond een 
prachtige rondrit plaats door de 
Ooijpolder. Dit is een prachtig 
natuurgebied in de Millingerwaard. 
Aan het eind van deze middag gingen 

we nog even terug naar de Gelderse Poort, alwaar we nog even 
konden nagenieten van een fantastisch uitzicht op de Rijn.  
De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijk buffet in het 
Oranjehotel. Al met al weer een prachtige dag, waarbij we van 
alles geleerd en gezien hebben. 
 
Gratis proefles Yoga voor senioren. 
Yoga zorgt voor ontspanning voor lichaam en geest. Als u een tijdje 
aan yoga doet, zult u merken, dat u zich gezonder en flexibeler 
voelt. Daarom biedt Marlie Laveaux op donderdag 6 september 
een gratis proefles aan op de tijden: 9.30 uur of 10.45 uur in d’n 
Binger. Liefhebbers kunnen zich bij Marlie opgeven.  
Haar tel.nr. is 06-25258679. 
U kunt ook mailen. Haar e-mailadres is: marlie.laveaux@gmail.com 
 
Overleden leden 
Mw. Ria Brummans-Parren 
Mw. Toos Nijssen-Derckx 
Dhr. Jan Op ’t Root 
Dhr. Willy Winkelmolen 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
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Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 28 en 29 september 2018. 
 
 

 


