Nieuwsblad

KBO Meijel

jaargang 10

Maart 2019

Agenda

1 april Infoloket, van 14.00-15.00 uur
4 april Inschrijven dagtocht Keukenhof
11 april Lentewandeling
17 april Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg
24 april Korendag d’n Binger
25 april Dagtocht Keukenhof
1 mei Forelvissen
1 mei Start fietsseizoen
6 mei Infoloket, van 14.00-15.00 uur
15 mei Kienen
22 mei Halve dagtocht Kevelaer
17-21 juni Vakantie Noord-Holland
Elke maandag:
Computer-spreekuur 18.30-19.30 uur in de bieb, in d’n Binger.
Elke vrijdag:
Kaarten van 13.30 tot ca. 17.30 uur, Oranjehotel.
Mededelingen bestuur:
Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door te geven aan
Mariëtta van Asten, secretaris ledenadministratie. Haar emailadres is: m.van.asten@kbo-meijel.nl
Haar adres is Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel.
Zij is te bereiken onder nr. 077-374.4801

Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur de mening gepolst
van de aanwezige KBO leden ten aanzien van de bezorging van de
overlijdenskaartjes en de felicitatiekaarten.
Er zijn 116 briefjes ingevuld, waarvan 3 briefjes ongeldig zijn
verklaard (er was zowel ja als nee ingevuld).
Blijven er 113 ingevulde briefjes over.
Van deze 113 KBO leden is de mening ten aanzien van:
Overlijdenskaartjes met ja: 87 leden = 77 %
Overlijdenskaartjes met nee: 26 leden = 23 %
Felicitatiekaartjes met ja: 87 leden = 77 %
Felicitatiekaartjes met nee: 26 leden = 23 %
Conclusie: ruim ¾ van de aanwezige KBO leden vindt, dat zowel de
overlijdenskaartjes als de felicitatiekaartjes bezorgd moeten
blijven worden.
Voor de jaarvergadering van 2020 wordt de vele informatie op
papier niet meer bij de agenda gevoegd. Wie dan toch uitgebreid
geïnformeerd wil zijn, kan dit telefonisch of per E-mail aanvragen
bij het secretariaat; u krijgt dan deze informatie in uw bus of
digitaal doorgestuurd.
Lentewandeling. op 11 april.
Op donderdag 11 april staat onze jaarlijkse
lentewandeling op de planning.
We gaan wandelen in de Mariapeel in Helenaveen.
Ook nu zijn er weer twee ervaren gidsen van Natuur en
Milieufederatie Limburg aanwezig.
Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats bij het
biologisch station Mariapeel, Koolweg 36a in Helenaveen.
De wandeling duurt maximaal 2 uur.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf restaurant Colé en gaan met
eigen vervoer. Na afloop is er weer de traditionele kop koffie/thee
met de lekkere vlaai van Karel.
Wandel mee en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop.
Zorg wel voor goed stevig schoeisel en houd rekening met een
mogelijk natte ondergrond.
Dagtocht naar de Keukenhof op 25 april.
Zoals al eerder aangekondigd, hebben we op 25 april de dagtocht
gepland naar de Keukenhof. De bloemen in de Keukenhof zijn een
prikkelend feest voor onze zintuigen.
Dit jaar staat alles in het teken van
Flower Power, de kracht van bloemen!
Een prachtig thema om daarmee de
70ste Keukenhof te vieren.
De Keukenhof is dé plek om deze lente
te genieten van miljoenen bloeiende
tulpen, narcissen en andere bolbloemen. Een dag vol beleving, die
je niet snel zult vergeten.
Meer dan 7 miljoen bloembollen bloeien dit voorjaar, met in totaal
800 variëteiten tulpen. Een unieke, onvergetelijke ervaring. Naast
al deze bloemen kunt u genieten van de spectaculaire
bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, unieke kunst en
prachtige evenementen. Mis de Tulip-mania-tentoonstelling in
het Juliana Paviljoen niet. In de Keukenhof verbinden de bloemen
mensen uit de hele wereld, die samen genieten van de geuren en
kleuren. Holland is wereldberoemd om de prachtige
bloembollenvelden en alle soorten bloemen, die er gekweekt
worden. Met felle kleuren, hippies, peace & music staat Flower
Power voor de sfeer van begin jaren '70.

De inschrijving is op 4 april om 13.30 uur in d’n Binger. De eigen
bijdrage voor deze dagtocht is €47,50 (incl. brunch) en €30,00
(zonder brunch)
Gelieve met gepast geld te betalen.
Er is geen gezamenlijke lunch, maar bij het verlaten van de bus zal
u een lunchpakket worden aangeboden.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het
Oranjehotel en we hopen om ca. 19.00 uur weer terug te zijn in
Meijel, waar we de dag afsluiten met een brunch.
Kienen in St. Jozef Wonen&Zorg
Op woensdagmiddag 17 april is er weer
kienen in St. Jozef Wonen & Zorg.
We starten om 14.15 uur en rond 16.30 uur
is het afgelopen. In de pauze kunt u
genieten van een gratis kopje koffie of thee. Iedereen is welkom!
Korendag op 24 april
Op woensdag 24 april organiseert KBO-Meijel in
samenwerking met de Educatiecommissie van
de Regio de jaarlijkse Korendag.
Een dag waarbij 6 koren een mooi optreden
verzorgen in d`n Binger in Meijel. Vijf van deze koren zijn KBOkoren uit de Regio. Het Meijels Mannenkoor “Méél Voices” heeft
de eer deze mooie dag af te sluiten.
Graag willen wij ook onze leden van harte uitnodigen voor deze
Korendag. Genieten en zo mogelijk mee zingen met het repertoire,
wat geboden wordt.
Voor niet leden geldt een entreebijdrage van € 2,- en een bedrag
van € 4,50 voor een kop koffie/thee en vlaai in de pauze.

Eigen leden betalen geen entree maar wel € 4,50 voor koffie/thee
en vlaai. Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening,
waarvoor consumptiebonnen worden verkocht.
Dus noteer nu alvast in uw agenda:
Korendag 24 april in d`n Binger in Meijel:
Aanvang 13.30 uur / zaal open 13.00 uur Einde ± 17.30 uur
Forelvissen bij de Peelvisser op 1 mei.
Op woensdag 1 mei hebben we al weer de
eerste viswedstrijd van dit jaar en wel op de
forellenvijvers van Ton en Sonja Daniels,
aan de Katsberg 26.
We worden er die middag verwacht om
13.30 uur op het terras van “de Peelvisser.”
Daar krijgen we, indien nodig, eerst nog enige instructie over het
vissen. 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 of thee zal worden aangeboden. Om 16.30 uur zal de balans
worden opgemaakt, voor wat de gevangen vis betreft (die men
mee naar huis mag nemen) en om te bepalen wie de
voorjaarskampioen 2019 is geworden. Uiteraard mag deze man of
vrouw dan ook de daarbij behorende wisselbeker mee naar huis
nemen.
De inschrijving voor deze middag is op donderdag 4 april (gelijk
met de inschrijving voor de dagtocht naar de Keukenhof) in d`n
Binger om 13.30 tot 14.00 uur. De eigen bijdrage is vastgesteld op
€ 16,00. Dit is dan inclusief huur materialen, aas en koffie of thee

in de pauze. Als het kan, graag met gepast geld betalen. Eventueel
telefonisch opgeven voor het vissen kan ook bij
Theu Pouls 077-4662091 of bij Peter Creemers 077-4661719.
Wil je je ook een middag heerlijk ontspannen aan het water en
genieten van de rust en natuur om je heen, geef je dan op en kom
op 1 mei naar "De Peelvisser".
Middag-dagtocht naar Kevelaer op 22 mei.
Op 22 mei brengen we een bezoek aan Kevelaer. In Nederland en
België is Kevelaer bekend als Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642
wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de
Maagd Maria vereerd. Veel pelgrims gaan jaarlijks naar dit
“genadebeeld”, de "Troosteres der Bedroefden". Kevelaer behoort
tot de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse
katholieken. Het plaatsje Kevelaer is een
attractief stedenbouwkundig
bedevaartcentrum met genadekapel en de
bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel.
Daarnaast zijn er ongeveer 200
monumentaal beschermde huizen en de
schilderachtige straatjes en hoekjes.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Alexanderplein en om ca.
18.00 uur zijn we weer terug in Meijel.
Kapelaan Roger Maenen zal hier voor ons een H. Mis opdragen
In het volgende nieuwsblad komen we hier op terug.
Tijdens de lentewandeling, de dagtocht naar de Keukenhof, het
forelvissen, de tocht naar Kevelaer van werkgroep KBO Op Pad
en de Korendag worden er 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.
Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 maart.
Op 13 maart opende de voorzitter in een bijna volle zaal de
jaarlijkse ledenvergadering. Hij heette alle
aanwezigen van harte welkom en gaf tevens aan,
dat onze geestelijke adviseur, kapelaan Roger
Maenen, wegens andere werkzaamheden niet
aanwezig kon zijn. Allereerst werd er een terugblik gehouden over
het afgelopen jaar.
Ook dit jaar is er binnen KBO-Meijel weer iemand die de status van
“Verdienstelijk lid” heeft verdiend, namelijk Mat Janssen. Omdat
hij ’s middags niet aanwezig kon zijn, heeft hij deze morgen de
blijvende attentie al uitgereikt gekregen.
De notulen van de vorige jaarvergadering werden zonder
opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
Daarna werd het jaarverslag doorgenomen.
Ook hier waren geen opmerkingen over.
Nu kwam het financiële plaatje naar voren. Op de tafels lag het
financieel jaaroverzicht voor iedereen ter inzage. Aan de hand van
dit overzicht geeft onze penningmeester een duidelijke
uiteenzetting over de stand van zaken bij onze vereniging.
Tevens werd er nog een nadere toelichting gegeven over het
positief saldo. Zoals ieder jaar waren er ook nu weer enkele vragen
te beantwoorden, welke door de penningmeester op een
duidelijke manier werden beantwoord.

Het verslag van de kascontrolecommissie was ook positief, zodat
er aan het bestuur decharge verleend kon worden met betrekking
tot het gevoerde financiële beleid. Jac Neessen was aftredend, als
nieuw lid van de commissie werd Jose Kuepers benoemd.
Jac Neessen werd voor zijn inzet bedankt.
Hierna werd door de voorzitter een uiteenzetting gegeven over de
bestuurssamenstelling. Door het overlijden van Huub Grommen
bestaat het bestuur momenteel uit 8 personen. Men wil het
bestuur terugbrengen naar 7 personen. Dit wil men realiseren via
natuurlijk verloop, als bijvoorbeeld één van de huidige
bestuursleden zich niet herkiesbaar stelt.
Een nieuw huishoudelijk reglement werd als concept voorgelegd
Dit werd door de leden akkoord bevonden.
Tenslotte stond de rondvraag op de agenda. Enkele personen
maakten hier gebruik van door vragen te stellen over de afdracht
van contributie naar de Centrale KBO/PCOB en over de
samenstelling van het infoloket. Deze vragen werden naar
tevredenheid beantwoord door de penningmeester en de
voorzitter.
Toen was er een korte pauze. Tijdens de pauze kreeg iedereen
koffie/thee met vlaai.
Hierna was er een optreden van “De Moorblumkes” uit Velden.
Deze groep bracht een mooi programma over de gebruiken en
anekdotes zoals zij die in vroeger tijden hadden meegemaakt. Op
ludieke wijze werden verschillende situaties bezongen in het
Limburgs dialect. Dit optreden was een mooie afsluiter. Iedereen
kon dit dan ook erg waarderen.
Als afsluiting van deze ledenvergadering was er de loterij.
Daarna bedankte de voorzitter alle aanwezigen en wenste hen wel
thuis.

Overleden leden.
Mw. Truus Lemmen-Geuns
Mw. Mien Scheres-Smeets
Dhr. Wim Smolenaars
Dhr. Ad van Dijk
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 maandblad van KBO-PCOB
verschijnen in het weekend van 3 en 4 mei.

HET LEVEN WORDT LEUKER ALS U DIGITAAL FIT BENT!
DIGITAAL FIT MET SENIORWEB/KBO MEIJEL!
KBO Meijel is aangesloten bij en een officieel leercentrum van
SeniorWeb. Sinds kort kunnen leden van SeniorWeb gebruik
maken van “Leren aan Huis”. “Leren aan Huis” is ontstaan uit de
behoefte van senioren aan persoonlijke uitleg in plaats van
cursussen in groepsverband.
Ook bij KBO Meijel loopt het aantal deelnemers aan de cursussen
in groepsverband, zoals de basiscursus of de tabletcursus, terug.

Ook bij ons komen steeds meer gerichte vragen naar persoonlijke
uitleg. De werkgroep SeniorWeb van KBO Meijel heeft dan ook
besloten om dit jaar ook te starten met persoonlijke uitleg en
begeleiding in plaats van het geven van de cursussen in
groepsverband. Wij noemen dat echter “Leren op Maat”.
De meeste senioren weten wel iets van de computer, tablet of
smartphone, maar missen vaak een aantal specifieke
vaardigheden. “Leren op Maat” houdt in, dat u één-op-één
ondersteuning of les kunt krijgen op het gebied van computers,
tablets en/of smartphones.
Heeft u b.v. hulp nodig bij:
 het ordenen van documenten of foto’s, waardoor deze
gemakkelijk terug te vinden zijn
 instellingen
 het maken van een account
 wachtwoorden of het veilig bewaren hiervan
of wilt u meer weten over b.v.:
 een facebookpagina maken of WhatsApp gaan gebruiken
 het opzoeken van gegevens of muziek op Internet
 het gebruik van word of excel
dan kunt u zich melden bij de werkgroep SeniorWeb van KBO
Meijel. Wij kijken dan wie van de vrijwilligers u het beste kan
helpen. Deze vrijwilliger neemt dan contact met u op en samen
maakt u een plan van aanpak. In dit plan staat o.a. het aantal
geplande lessen en waar de lessen plaatsvinden. Dit kan bij u thuis
maar ook b.v. in d’n Binger.
Mochten er een aantal personen hetzelfde willen leren?
Dan is het ook mogelijk een klein groepje te vormen.

De kosten:
De kosten van deze persoonlijke begeleiding zijn conform die van
SeniorWeb n.l. € 4,50 per uur. Leden van KBO Meijel ontvangen
echter korting en betalen € 3,50.
Kortom: heeft u een vraag over de computer, laptop, tablet of
smartphone, heeft u hulp nodig of wilt u meer weten over, neem
contact met ons op en bespreek het! Dit kan ’s-maandags tijdens
het GRATIS inloopspreekuur (18.30 – 19.30 uur) of via de telefoon
(077-4669600) of via e-mail: kbomeijel@live.nl.
Wij zijn er klaar voor…u ook?
Namens de werkgroep SeniorWeb
Leo Tittulaer, coördinator

