
Nieuwsblad                KBO  Meijel 
   

     jaargang  9                                                   Oktober 2018

 

 

Agenda 
31 okt. Thema-middag: “Samen dementievriendelijk”  
              Ook voor niet-leden, in d’n Binger 
1 nov.   Aanmelden voor de verrassingstocht. 
7 nov.   Ontspanningsmiddag. 
14 nov. Verrassingstocht. 
21 nov. Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg.  
Vóór 7 dec. Opgeven voor de kerstviering. 
12 dec. Kerstviering in d’n Binger. 
 
Elke maandag: 
10.00-11.00 uur: Infoloket, d’n Binger. 
18.30-19.30 uur: Computer-spreekuur, d’n Binger. 
 
Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30 tot ca. 17.30 uur, Oranjehotel. 
 
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. 077-3744801. 
 



Mededelingen 

 Rectificatie: voor de thema-middag van 31 okt. wordt géén 
entree gevraagd. Dit staat per abuis vermeld in weekblad  
VIA Limburg Peel en Maas. 

 De voordeelactie van diverse Meijelse ondernemers vindt u 
elke maand op onze website www.kbo-meijel.nl  
Dus: “Sla uw slag”: Maak gebruik van uw voordeel! 
Deze keer zijn de voordeelaanbiedingen 2 maanden geldig, 
dus tot 1 december. 

 In december is er géén kienen. 
 
7 november: Ontspanningsmiddag. 

Het is alweer een tijd geleden maar hij is er weer: 
de filmmiddag! 
Op 7 november kunnen we gaan genieten van de 
mooie films van Mart Kessels. 

Herkenbaar in onze eigen omgeving, evenals de prachtige natuur, 
die we jammer genoeg niet altijd opmerken. Dus kom lekker, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, genieten van al dat 
moois. 
De entree voor deze middag bedraagt € 2,00.  
De ontspanningsmiddag vindt plaats in d’n Binger,  
aanvang 14.00 uur. 
 
Verrassingstocht op 14 november. 

Zoals in het vorige nieuwsblad al aangekondigd, 
hebben we op 14 november een verrassingstocht. 
Inschrijven hiervoor kan op  
1 november om 13.30 uur in d’n Binger. 

De eigen bijdrage is € 53,- (met brunch) en € 37,00 (zonder) 
 

http://www.kbo-meijel.nl/


Tijdens de thema-middag, de verrassingstocht, de ontspanningsmiddag en de kerstviering 
worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden mogelijk gebruikt voor publicatie op de website. 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat schriftelijk aangeven (per brief) bij Ans of Peter 
Creemers, Churchilllaan 20, 5768 AE Meijel of per e-mail bij pwjmcreemers@hotmail.com) De 
foto’s zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Uiteraard worden 
compromitterende foto’s niet gepubliceerd. 

 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
Het kienen vindt plaats op woensdagmiddag 21 november 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!  
 

Ouderenadviseurs & Huba-medewerkers 
Wat doen wij?  
Administratie: Bij u thuis administratie ordenen en 
indien wenselijk voor u bijhouden, mocht u hierbij 
hulp en advies nodig hebben. Dit allemaal onder uw 
toezicht.  
Het maken van een budgetplan. (Inkomsten & uitgaven) 
Belasting: 
De Huba- medewerkers ondersteunen u bij; 

 Aangifte inkomstenbelasting.  

 Aanvragen van zorgtoeslag (ZTS). Heeft u er recht op of niet? 

 Aanvragen van huurtoeslag (HTS). Heeft u er recht op of niet? 
Neem hiervoor contact op met de gecertificeerde Huba- 
medewerkers. Deze staan in ons gele informatieboekje  

 Aanvragen DIGID bij: Mijn Overheid. 
 

mailto:pwjmcreemers@hotmail.com


Veiligheid & Brandpreventie: 
Onder toezicht van een gecertificeerde medewerker. 

 Inventariseren van obstakels in en om het huis.  
Denk hierbij aan vloerkleden, kabels en 
indeling van uw meubilair. 

 Controleren van stopcontacten en lichtschakelaars. 

 Maken van een vluchtplan bij een calamiteit. 

 Inbraakpreventie. 

 Valpreventie. 

 Preventief (jaarlijks)onderhoud aan CV- ketel door een 
gecertificeerd bedrijf 

 Indien van toepassing: jaarlijks de schoorsteen laten vegen 

 Sociale en/of professionele alarmering. 

 Eventueel sleutelkastje voor de sleutel voor uw begeleider 
en/of verzorg(ster)er.   

 Maak een lijst met telefoonnummers van degenen,  
die bij u de hulp verlenen en niet te vergeten de  
nummers van uw kind(eren) 

 Het, met u, bespreken van zijn/haar waarnemingen. 
 
Verslag van de Herfstwandeling op 5 okt. 
Op woensdagmiddag vertrokken we met 32 personen richting 
Sarsven. Het was prachtig wandelweer.  
Het project Sarsven en de Banen, genoemd naar twee vennen in 
het gebied, ligt in de gemeenten Nederweert en Leudal. In een 
groot deel van het gebied heeft turfwinning plaatsgevonden. 
Door de ontvening heeft het landschap een grote verandering 
ondergaan, zo ontstonden er vennen en plassen.  
Al heel veel natuurliefhebbers, dagjesmensen en wandelaars 
hebben kennis gemaakt met het gebied.  



Bij aankomst werd de groep opgesplitst en onder leiding van onze 
gidsen Mart Kessels en Marinus Peeters 
gingen we op weg. Halverwege was er een 
korte pauze waarbij iedereen kon genieten 
van een lekker borreltje. Dit ven is één van 
de peelrestanten met een hoge 
natuurwaarde. Het is daarom ook een beschermd gebied en het is 
vooral gebaat bij voedselarm water. In het midden van het ven is 
een eiland aangelegd voor broedvogels.  
Het Sarsven is een klein gebied wat omgeven wordt door de 
Banen, Schoorkuilen en de Kleine en Grote Moost. Er waren 
nauwelijks goede verbindingen tussen deze natuurgebieden.  

De omgeving van het Sarsven 
blijkt ook één van de belangrijkste 
Nederlandse vindplaatsen te zijn 
van bewoning uit de Oude en 
Midden Steentijd (10.000 tot 
3.000 voor Christus).  
Tijdens onze wandeling bleek ook, 

dat dat de waterstand op dit moment extreem laag is. Kijkend naar 
de landbouw en de natuur in het gebied, heeft het waterschap 
bepaald, wat het beste peil is voor grondwater en 
oppervlaktewater.  
Omstreeks 16.00 uur waren we terug bij Colé. 
Hier was natuurlijk weer de bekende koffie met vlaai van Karel. 
Alles bij elkaar weer een geslaagde middag. 



Overleden leden 
Dhr. Henk Boumans 
Dhr. Giel Daems 
Mevr. Truus Daniëls-Franssen 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Mw. Truus Derikx-Kuijpers 
Dhr. Geer Beckers 
Mw. Tiny Beckers-Verstappen 
Dhr. Frits Berben 
Dhr. Hans Arts 
Mw. Marian Arts-Thijssen 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 14 en 15 december 2018. 
 
 

 


