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Agenda. 
16 jan. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.  
14 feb. Dagtocht stroopfabriek, Schinnen. 
20 feb. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.  
13 mrt. Ledenvergadering, d’n Binger. 
20 mrt. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.  
11 april Lentewandeling 
17 april Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
24 april Korendag, d’n Binger. 
25 april Dagtocht Keukenhof. 
 
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. 

 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! 
De voordeelaanbiedingen zijn geldig tot 1 januari 2019.  
In juli 2018 hebben wij met de deelnemende ondernemers de 
voordeelactie geëvalueerd. De meeste ondernemers gaven 
toen 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. In de Nieuwsbrief van augustus 2018 
hebben wij gevraagd om uw mening of ervaring kenbaar te 
maken. Naar aanleiding van de ontvangen reacties van zowel 
onze KBO leden als van de deelnemende Meijelse 
ondernemers is besloten om met de maandelijkse 
voordeelacties met ingang van 1 januari 2019 te stoppen. 

 De contributie voor 2019 bedraagt € 24,-- per lid. 
(waarvan € 16,--aan de bond moet worden afgedragen). 
Deze wordt eind januari/begin februari van uw bankrekening 
afgeschreven (euro-incasso). U hoeft zelf dus niets te 
ondernemen. Enkele mensen, die nog geen machtiging 
hebben afgegeven, ontvangen een contributienota van ons.  

 Het informatieboekje voor 2019 wordt tegelijk met het 
volgende nieuwsblad bezorgd. 

 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
Het kienen vindt plaats op woensdagmiddag 16 januari 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!  

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


Dagtocht Zuid-Limburg op 14 februari. 
Op donderdag 14 februari hebben we een dagtocht 
naar Zuid-Limburg op het programma staan. We 
vertrekken om 8.30 uur vanaf het Alexanderplein 
naar Kerkrade. Hier brengen 

we een bezoek aan de Abdij Rolduc. Na 
ontvangst met koffie krijgen we een 
rondleiding door het ruim 900 jaar oude 
kloostercomplex.  
Hierna vervolgen we onze route voor de lunch.  
‘s Middags gaan we naar Schinnen, waar we bij Canisius 

Stroopfabriek worden ontvangen. We 
kunnen een kijkje nemen achter de 
schermen van de stroopfabriek. We 
krijgen alles te horen over het product 
stroop en hoe het gemaakt wordt. Als 
herinnering krijgt u een strooppakket.  

Via een mooie route door Zuid-Limburg rijden we langzaam terug 
richting Meijel. Voor degenen, die dat willen, sluiten we de dag af 
met een heerlijke brunch bij het Oranjehotel.  
In het volgende nieuwsblad komen we hier op terug. 
 
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. 
 
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 themamiddag “Dementie” 31 oktober 2018. 
Deze middag werd gehouden onder deskundige leiding van 
Mevr. Lisette Dickhoff. Zij is verbonden aan de stichting:  
“Hulp bij dementie”. 
Wat is dementie? Dit is de geleidelijke 
achteruitgang van het geestelijk 
functioneren. Dementie is volksziekte 
nummer 1 en dus krijgen we er allemaal 
mee te maken. Niet alleen in onze 
familiekring, maar ook op straat, in de winkel, of op het werk. 
Herken de signalen zoals; vergeetachtigheid, problemen met 
dagelijkse handelingen, vergissen in tijd of plaats, taalproblemen, 
spullen kwijtraken, verandering in gedrag of karakter en onrust. 
Zij vertelde de kenmerken en eigenschappen van dementie en hoe 
we er mee om kunnen gaan. Dat kan door middel van “GOED” om 
te gaan met dementie. “GOED” staat voor; Geruststellen, 
Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel. 
De vele tips en omgangsvormen met deze patiënten werden op 
een duidelijke en herkenbare manier uitgelegd.  
Zij gaf ons talloze voorbeelden, hoe je als mantelzorger deze 
mensen kunt helpen. Ook werd er gewaarschuwd over het feit, dat 
men dit niet alleen kan. Als mantelzorger dient men er voor te 
waken, dat het niet te veel wordt. Zoek tijdig hulp en praat erover 
met bijvoorbeeld de huisarts. 
Deze bepaalt dan samen met jou, wat de volgende stappen zijn. 
Naast de huisarts zijn er ook meerdere instanties, die je kunnen 
helpen, bijvoorbeeld de stichting “Hulp bij dementie Noord-
Limburg”. 
Ook Corine Remmers, directrice van St. Jozef Wonen & Zorg in 
Meijel, hield een presentatie over dementie en dan speciaal 



gericht op de verbouwing in het Zorgcentrum; wat er zoal in de 
toekomst gaat veranderen voor de bewoners. 
Onder grote belangstelling, 126 personen waren 
aanwezig, was het een zeer geslaagde middag.  
Werkgroep Evenementen.  
 
Na een mooie, interessante middag rondom ‘dementie’:  
uitleg over de dorpsondersteuner. 
Ik ben Marina Kersten uit Helden. 
Van oorsprong heb ik een 
verzorgende achtergrond; te 
denken aan thuiszorg, 
verzorgingshuis, verpleeghuis (PG 
zorg) en meervoudig 
gehandicapten met NAH (niet aangeboren hersenletsel). “Samen 
zorgen voor” is een rode draad door mijn leven.  
Vanuit deze ervaringen en op zoek naar een nieuwe uitdaging heb 
ik in januari de mogelijkheid gekregen om de functie als 
dorpsondersteuner over te nemen van Francis Gotmer.  
Ik werk gedetacheerd vanuit Sint Jozef Wonen & Zorg.  
De Gemeente Peel en Maas heeft de regie rondom de nieuwe 
aanpak van “hulp in de huishouding” in de dorpen zelf gelegd. 
Vanuit dit oogpunt is “de dorpsondersteuner” ontstaan.  
Als dorpsondersteuner kom ik “laagdrempelig” in contact met 
mensen uit het dorp. Inwoners kunnen met allerlei vragen bij mij 
terecht. Ik zal proberen hen de weg te wijzen en evt. op onderzoek 
gaan om hen verder te helpen. Ik kan problemen niet oplossen, 
maar wel 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. Voor jong en oud.  



Ik werk nauw samen met Vitale Gemeenschap, Dorpsoverleg 
Meijel, Infoloket, stichtingen, aanbieders van huishoudelijke hulp 
en zorg, Gemeente Peel en Maas en initiatiefgroepen.  
Wat kan ik als dorpsondersteuner rondom dementie voor de 
gemeenschap betekenen? 
Vanuit de algemene voorziening hulp in de huishouding kom ik bij 
mensen achter de voordeur. Mijn taak is dan ook om goed te 
kijken, te luisteren en te voelen of er geen andere behoeften zijn 
buiten de huishoudelijke zorg. Heeft de vraag wel te maken met 
huishoudelijke hulp? Denk aan persoonlijke verzorging, 
ondersteuning mantelzorger, begeleiding individueel, hulp vanuit 
het informele netwerk enz. Als ik opvallende zaken zie maak ik 
deze bespreekbaar en zal i.o.m. de hulpvrager, mantelzorger en/of 
familie contact opnemen met of doorverwijzen naar de juiste 
persoon.  
Als inwoner kunt u ook signalen rondom dementie melden.  
Weet u niet meer waar of bij wie? U kunt mij bellen op 
telefoonnummer 0623987425. Dan bekijken we het samen!  
U kunt ook mailen naar dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl. 
Ik heb evt. een ruimte tot mijn beschikking, waar een afspraak 
plaats kan vinden. Op maandagochtend ben ik aanwezig bij het 
infoloket van 10.00-11.00 in d’n Binger. 
Maak het bespreekbaar! Dat is erg belangrijk.  
Marina Kersten, dorpsondersteuner Meijel. 
 
Verslag van de filmmiddag. 
Op woensdag 7 november kwamen zo’n 48 personen naar d’n 
Binger om naar de film te kijken van Mart Kessels. We begonnen 
met een kopje koffie of thee en gingen er eens goed voor zitten en 
dat werd beloond: het eerste gedeelte ging over ons dorp Meijel. 
We konden terugkijken naar hoe het een paar jaar geleden was 

mailto:dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl


met alle herinneringen van vóór de veranderingen in onze 
dorpskern. De rasechte Méélsen zagen steeds bekenden en allerlei 
namen en bijnamen kwamen voorbij. Deze terugblik werd door 
iedereen zeer gewaardeerd. Na de pauze met weer een kopje 
koffie of thee kwam het tweede gedeelte, over wat er in de natuur 
in de omgeving van Meijel te zien is. Mart had er een geweldige 
reportage van gemaakt.  
Als Meijel nog ligt te slapen is hij al voor dag en dauw op pad.  
We zagen reeën in de ochtendmist voorbijwandelen en de 
geluiden van de dieren die aan de dag beginnen, maken je stil.  
De gebieden “het Molentje” en “de Kwakvors” wemelen van de 
bijzondere dieren en die weet Mart feilloos te filmen.  
Het was indrukwekkend en vol verwondering 
hebben we zitten kijken.  
Mart, hartelijk dank hiervoor en we kijken nu 
al uit naar een vervolg. 
Een aandachtige toehoorder. 
 
Verslag verrassingstocht 14 november. 
Onder een stralende  blauwe lucht vertrokken we om 9.00 uur 
richting Soerendonk. Onderweg hadden we 
geen file zodat we al voor 10.00 uur aan de 
koffie met een lekker stuk vlaai zaten bij 
Antoine Party Centre.  
Daar kwam onze gids uitleg geven hoe het 

smokkelen vroeger ging. Hij toonde ons een 
hilarisch filmpje, waarop te zien was, hoe je 
kraaienpoten maakte en hoe de smokkelaars 
ze gebruikten. 



We gingen weer de bus in om de omgeving van de smokkelroutes 
te zien. Onderweg kregen we last van een heuse wegblokkade, 
maar de gids, als ervaren smokkelaar, wist dit op te lossen.  
De smokkelwaar werd ook door vrouwen over de grens gebracht 
en wel onder hun rokken. Ook het riviertje de Strijpse Aa werd als 
route gebruikt. Zelfs hosties werden over de grens gesmokkeld. 
We brachten ook een bezoekje aan de Achelse kluis. Daar er nog 

maar één pater was heeft een stichting het 
overgenomen. In de galery kon je iets op 
religieus gebied kopen en in de supermarkt 
kon je terecht voor drank en rookwaar. 
Na de lunch reden we naar het 

kermismuseum “Soet en Vermaeck” in Hilvarenbeek. We kregen 
een humoristische uitleg over de kermis en zijn attracties. Met het 
rad van fortuin konden we een prijs winnen. 
We werden getrakteerd op koffie met een 
wafel en een borreltje. De suikerspin ontbrak 
ook niet. En als afsluiting van de kermis: 
heerlijke poffertjes! 
Rond 18.15 uur waren we weer terug in Meijel. 
De dag werd afgesloten met een smakelijk diner 
in het Oranje hotel.  
We konden terugzien op een welbestede, goed 
verzorgde dag. Daarvoor onze dank. 
 
Een deelnemer. 
  



Vrijwilligersmiddag van 15 november. 
Op de vrijwilligersmiddag werd een “Meijelse”quiz gespeeld, die 
wel in de smaak viel bij de aanwezige vrijwilligers. 
Voorzitter Henk Gommans opende de middag met onderstaand 
gedicht: 
 

Vrijwilliger worden is een kunst 
Vrijwilligers krijgen is een gunst 
Vrijwilligers hebben is een geluk 

Vrijwilliger blijven een meesterstuk 
Want vrijwilliger zijn 

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Is verbonden maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar maar niet te koop 

Is positief denken en doen met als doel 
Voor de ander en jezelf een goed gevoel 

Want daar alleen kan liefde wonen 
Daar alleen is het leven goed 

Waar men blij en ongedwongen 
Alles voor elkander doet 

Een zachte blik, een goede daad 
Een vriendelijk woord, een blij gelaat 
Al lijkt het soms weinig wat je doet 

Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt 
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 

Want iedere vrijwilliger is hard nodig 
 



De Méélse Vastelaoves Parade zondagmiddag 27 januari 2019 
In het 4e weekend van januari staat de Méélse Vastelaoves Parade 

op het programma, de bonte middag van 
weleer. Met de nieuwe prins van CV De 
Kieveloeët kunt u gaan kijken en luisteren naar 
veel Meijelse inbreng op deze middag.  
Zo zal Spèùtj Éllef een sketch verzorgen, gericht 

op de Meijelse actualiteit. Vorig jaar organiseerden zij de Meijelse 
buutte-kampioenschappen, die werden gepresenteerd door Frits 
Berben (vertolkt door Wout Slegers).Zelfs Donald Trump was 
(gespeeld door Hidde Knops) te gast in Meijel. 
Welke Méélse actualiteit snijden ze dit jaar aan? 
En welke markante Meijelse types doen ze dit jaar na? 
Nieuw dit jaar is de invulling van enkele leden van 
toneelvereniging C.O.M. die de verschillende acts aan elkaar zullen 
praten op een ludieke wijze. Laat u verrassen! 
De dames van Let’s Do It zijn ook weer van de partij met hun 
nieuwe dans en de winnaars van de Liedjesmiddig zullen hun 
muzieknummer ten gehore brengen.  
Meervoudig Brabants buutte-kampioen Rob Scheepers zal 
plaatsnemen in de ton. Hij behoeft geen uitleg, 
gezien hij al vaker succesvol te gast was in d’n 
Binger. De middag wordt afgesloten met een 
muzikale verrassingsact waarbij de Méélse 
carnavalsliedjes van vroeger en nu ten gehore 
worden gebracht! 
Het belooft dus een middag te worden, waarbij 
veel gelachen en gezongen kan worden, dus mis dit niet! De 
kaartverkoop start medio december, online via www.kieveloeet.nl 
en via d’n Binger. Ook is het mogelijk op zondagmiddag bij 
binnenkomst aan de deur van de zaal nog kaarten te kopen.  



Een kaartje kost € 12,50 voor de zondagmiddagvoorstelling. 
Het programma begint om 14.00 uur en zal duren tot 17.30 uur. 
Midden in het programma zit een pauze. Een aantal plaatsen 
vooraan worden vrijgehouden voor senioren en minder validen. 
Op deze middag zal er ook een loterij plaatsvinden, waarbij de 
aanwezige gasten kans maken op maandelijks een bos bloemen, 
bij u thuisbezorgd door leden van de Raad van Elf.  
We hopen u allen te mogen begroeten tijdens 
de Méélse Vastelaoves Parade 2019! 
Tot ziens.  
Rudy Gommans,  
Voorzitter C.V. De Kieveloeët 
 
Informatie over “Dorpsontmoeting” 
Per 1 januari heten alle ‘dorpsdagvoorzieningen’ van Peel & Maas 
“Dorpsontmoeting”. In Meijel hebben we Dorpsontmoeting 
Durnééve. Hier kun je vrijblijvend naar toe gaan voor koffie en een 
praatje, een activiteit en om samen te lunchen. Het is voor alle 
volwassenen van Meijel en omstreken.  
Op vrijdag wordt het Eetpunt Durnééve georganiseerd, dat 
binnenkort uitgebreid zal worden naar ook de maandag. 
Alle activiteiten van stichting Durnééve vinden plaats bij 
Oppe Koffie, Raadhuisplein 3 in Meijel. 
Voor senioren met een zorgvraag is er de mogelijkheid voor 
dagbesteding bij Zorgboerderij de Katsberg, en voor de ouderen in 
St. Jozef Wonen & Zorg. Door de fijne onderlinge samenwerking 
kunnen deelnemers doorstromen.  
Bij interesse kun je eens binnenlopen bij Durnééve of bellen met 
077 374 6174 voor ons aanbod van 18 tot 88 jaar!....en ouder. 
 



Oproep aan alle KBO-ers van 80 jaar en ouder 
In de herfst van 2019 is het exact 75 jaar geleden, dat Meijel werd 

bevrijd, een gebeurtenis die in heel 
Limburg uitvoerig wordt herdacht. 
Ook Meijel heeft zwaar geleden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Vele ouderen 
hebben dat aan den lijve ondervonden 
en kunnen daar nog uitvoerig over 
vertellen. Heemkundevereniging 

Medelo wil die verhalen over de oorlog en de bevrijding van Meijel 
heel graag verzamelen. Ze heeft zich daarom voorgenomen om 
zoveel mogelijk 80-plussers te interviewen over hun herinneringen 
aan de oorlog. De groep, die het nog bewust heeft meegemaakt, 
wordt immers elk jaar kleiner en ALLE VERHALEN, klein of groot, 
gewoon of spectaculair, zijn de moeite 
waard om vastgelegd te worden. 
Nu kan het nog ! 
Daarom roepen we alle 80-plussers op 
om zich op te geven bij een van 
onderstaande personen. Er wordt dan 
een afspraak gemaakt voor een interview.  
Opdat niet vergeten mag worden, wat er, ook in een klein dorp als 
Meijel, is gebeurd! 
 
Wim Basten, tel 077-4661821 of  
Wim Beeks, tel 06-53153699 
 



Overleden leden 
Dhr. Huub Grommen 
Mevr. Mia Huijermans-Dirks 
Mevr. An Doensen-van Gerwen 
Mevr. Cor Nijssen-Dirkx 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
In memoriam Huub Grommen. 
Op 17 november is ons bestuurslid Huub Grommen overleden. 
Huub heeft niet alleen voor de Meijelse gemeenschap, maar zeker 

ook voor KBO Meijel veel betekend. 
Hij was vanaf 2007 vrijwilliger, vanaf 2012 een 
zeer actief bestuurslid en tevens vicevoorzitter. 
Ook was hij de initiatiefnemer voor het 
Infoloket, waar ouderenadviseurs en 
belastinginvullers de leden met raad en daad 
bijstaan. Huub was een hulp en steun voor vele 
mensen, die bij het Infoloket voor allerlei zaken 
aanklopten. Dat deed hij met veel inzet en een 

grote betrokkenheid; men kon altijd een beroep op hem doen. 
Net als bij de parochie, zette hij zich ook voor KBO Meijel in bij het 
oprichten van een website. Toen die er in juli 2016 kwam, werd hij 
één van de redactieleden en droeg mee aan het succes hiervan. 
In april 2016 kreeg Huub voor al zijn verdiensten een koninklijke 
onderscheiding. Dit koninklijk lintje had hij dubbel en dwars 
verdiend. 
Hoewel hij door zijn ziekte noodgedwongen in het begin van dit 
jaar, met pijn in het hart, zijn taken neer moest leggen, bleef hij 
toch belangstelling tonen voor onze KBO en allerlei zaken rondom 
senioren. 



Het bestuur van KBO Meijel bedankt Huub voor het vele, vele 
werk, dat hij voor onze vereniging verzet heeft. 
We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
heel veel sterkte met dit grote verlies. Moge de mooie 
herinneringen aan Huub jullie kracht en steun geven, ook voor de 
komende tijd. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Pé Philipsen 
Dhr. Joep Vissers 
Mevr. Wilma Strijbos-Stienen 
Dhr. Wim Strijbos 
Mevr. May Geurtjens-Simons 
Dhr. Huib Geurtjens 
Mevr. Willemien Hoebergen-Aelen 
Dhr. Walter Hoebergen 
Dhr. J. Wouda 
Mevr. Annelies Doensen-Stevens 
Dhr. Ger Doensen 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad en het magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 2 en 2 februari 2019. 
 
 



 
 
 
 
Onderstaand de gegevens van de komende vakantiereis



VAKANTIETRIP 2019 
Vijf–daagse reis naar Bergen aan Zee in Noord-Holland. 
17 juni t/m 21 juni. (Maandag t/m Vrijdag) 
 
Na de geslaagde trip afgelopen jaar naar de Lühneburgerheide is 
de keuze voor 2019 gevallen op Noord-Holland. Deze keuze is 
mede gemaakt naar aanleiding van de opgegeven voorkeur in de 
enquête na onze laatste vakantie. Noord-Holland is een prachtige 
provincie, een schitterend gebied met mooie steden, veel strand 
en duinen. Langs de Noorzeekust, de IJsselmeerkust en in het 
weelderige groene tussenland is veel te zien en te beleven.  
Noord-Holland is geen goedkope provincie. Toch hebben we de 
prijs ongeveer gelijk aan die van 2018 kunnen houden.  
We logeren in Hotel Meyer in Bergen aan Zee. 
 
Ook voor deze reis hebben we de belangrijkste informatie voor u 
weer op een rijtje gezet. 
 
PROGRAMMA; 
Maandag 17 juni: 
Met een luxe touringcar van Ghielen vertrekken we om 8:30 uur 
vanaf het Alexanderplein richting Alphen. Hier bezoeken we een 
tinnegieterij. In Alphen hebben we ook de lunch. Omstreeks 16:00 
uur arriveren we in Bergen aan Zee. Na het diner is onder leiding 
van onze chauffeur Marcel een korte wandeling richting strand 
gepland. 
 
Dinsdag 18 juni: 
Na het ontbijt rijden we naar de Zaanse Schans. In de Zaanse 
Schans komen oude ambachten opnieuw tot leven. Loop langs het 
bakkerijmuseum, de kaasmakerij en de diverse molens.  



Een mooi stukje Nederland met houten huisjes waar je de 18e en 
19e eeuw kunt herbeleven.  
In Broek in Waterland hebben we de lunch. 
’s Middags hebben we een rondrit door de omgeving met wat vrije 
tijd. Na het diner is er een muziekavond. 
 
Woensdag 19 juni: 
Vandaag vertrekken we naar Broek op Langedijk. Hier bezoeken 
we het museum “Broeker Veiling alwaar we ook de lunch zullen 
gebruiken. In de namiddag brengen we een bezoek aan 
Julianadorp en Schagen. ’s Avonds gaan we met de bus naar 
Bergen Binnen. Bergen is van oudsher een dorp, waar kunstenaars 
zich thuis voelen. Er zijn talloze galerieën en 2 interessante musea. 
 
Donderdag 20 juni: 
Na het ontbijt neemt onze chauffeur u mee naar de historische 
stad Haarlem. Deze plaats kent veel bezienswaardigheden, die je 
door de gehele stad heen kunt ontdekken. Onder leiding van een 
gids zullen we de 10 mooiste plekken bezichtigen. Hierna gaan we 
naar het 
historische dorp De Rijp. Als u door De Rijp loopt en de fraai 
gerestaureerde huizen uit de zeventiende eeuw ziet, begrijpt u 
waarom Jan Adriaanszn. Leeghwater in de 17de 
eeuw dit “Het beste dorp van Holland” noemde. 
’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 Bergen aan Zee en gaan op weg naar Alkmaar. 
Als er een stad bekend is om zijn kazen, dan is het wel Alkmaar. 
We brengen een bezoek aan de kaasmarkt en hebben onder 
leiding van een gids een korte rondleiding door het centrum van 
Alkmaar. Na de lunch in het AZ ’67 stadion gaan we via een mooi 
route terug naar Meijel. Onze vakantietrip wordt afgesloten met 
een brunch in het Oranjehotel. 
 
De prijs van deze vakantietrip. 
Alle kosten van entrees, gidsen en lunches zijn in de prijs 
inbegrepen 
Alleen voor de eigen consumpties moet u uw eigen beurs trekken.  
Bij een minimum deelname van 42 personen bedraagt de prijs 
voor deze trip € 470,00.  
Zijn er meer deelnemers dan kan de prijs nog dalen, zijn het er 
minder dan zullen we iets hoger uitkomen. 
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 en 
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 p.p. 



 
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 laat natuurlijk 
onverlet, 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 vakantietrip.  
Aanmelden voor deze reis is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 26 
januari 2019. 
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 hij 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 contact op met Peter.  
(telefoon 077-4661719, adres Churchilllaan 20) 



Inschrijfformulier Vakantie Bergen aan Zee, 17 juni t/m 21 juni 2019. 

 
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; ……………. 


