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Agenda 
27 sept.  Start kaartseizoen 
  1 okt.    Dag van de ouderen, Kerkeböske, Helden 
  2 okt.    Thema-avond “Erfrecht en nalatenschap”,  
                19.30 uur in de Heere van Meijel 
  7 okt.    Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
  9 okt.    Herfstwandeling 
10 okt.    Thema-middag “Erfrecht en nalatenschap”  
                14.00 uur in d’n Binger 
16 okt.    Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
17 okt.    Inschrijven voor excursie naar Wanssum 
20 okt.    Muziekmiddag in ‘t Kerkeböske, Helden 
31 okt.    Vrijwilligersmiddag 
  4 nov.   Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
  7 nov.   Ontspanningsmiddag in d’n Binger 
13 nov.   Excursie naar Wanssum 
  
Mededelingen bestuur: 
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. 
Zij is te bereiken onder tel.nr. 077-374.4801. 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur van 18.30-19.30 uur in de bibliotheek in 
d’n Binger. 
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Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30-17.00 uur in het Oranjehotel. 
 
Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 

Op woensdagmiddag 16 oktober gaan we 
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! 
 
Wij doen ook mee aan Rabo Clubsupport. 
Stem-op-ons vanaf 27 september  
(Voorheen beter bekend als de Rabobank Clubkascampagne) 
Deze campagne gaat weer van start, waarbij de 
Rabobank Peel, Maas en Leudal een deel van 
hun winst in lokale clubs en verenigingen wil 
investeren. 
U kunt op ons stemmen, als u lid bent van de 
Rabobank. De stemperiode is van 27 september t/m 11 
oktober. Enkele dagen van tevoren krijgen alle leden van de 
Rabobank een brief, waarop een stemcode staat vermeld. Grijp 
uw kans en steun onze vereniging kosteloos. Elke stem is geld 
waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging worden 
uitgebracht….hoe hoger de bijdrage, die de vereniging 
ontvangt! Wij weten, dat veel senioren ons altijd steunen. 
Hierbij willen wij tevens een beroep doen op de kinderen van 
senioren, die een handje mee willen helpen! Of weet u iemand 
die een stem over heeft? Mocht u zelf niet kunnen stemmen, 
laat het aan één van de bestuursleden weten. Of kom gewoon 
even binnenlopen bij het infoloket. Want elke stem telt! Vorig 



jaar zijn we geëindigd op een eerste plaats met € 1525,16. Een 
geweldig bedrag! Dit jaar willen wij weer graag voor de eerste 
plaats gaan!  Wij senioren maken het verschil! Want senioren 
zijn meer dan de moeite waard! Bij voorbaat hartelijk dank voor 
de moeite! 

 

Herfstwandeling 9 oktober 
In ons vorige nieuwsblad stond het artikel 
over de herfst-wandeling. Deze staat 
gepland op woensdag  9 oktober. 
Onze gidsen Mart en Marinus gaan met ons 
naar een mooi natuurgebied, namelijk “Het Dubbroek” in 
Maasbree. Dit bosgebied ligt in een oude Maasbedding tussen 
Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick. Verspreid tussen de bossen 

liggen enkele graslandpercelen en 
open water. 
Tijdens de wandeling staat er, zoals 
we dat gewend zijn, ook weer een 
lekkere versnapering te wachten. 
We vertrekken deze middag om 

13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Café Colé op de Donk. Hier 
zullen we rond 16.00 uur ook terugkeren om vervolgens te 
genieten van de koffie en een heerlijk stuk vlaai.  
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.00. 
De inschrijving was reeds op donderdag 5 september. Voor 
diegenen, die dit gemist hebben, zij kunnen zich alsnog 
aanmelden bij Truus Terheijden, De Paast, 16.  
Stop daarbij een enveloppe met uw naam en adres en  €5,00 
erin bij Truus in de brievenbus. 
 



Excursie op woensdag 13 november. 
Op ons programma voor 2019 stond op 13 november een 
excursie naar de Afvalverwerkingsinstallatie in Duiven. Zij 
hebben ons laten weten, dat zij dit jaar hebben afgezien van het 
organiseren van rondleidingen. Hun eerste aandacht ligt 
momenteel bij de installaties. 
In plaats hiervan hebben we toch een excursie-dag kunnen 
organiseren. Wij denken dat dit een heel goede vervanger is van 
het eerder gestelde doel.  
Op deze dag vertrekken we ’s morgens om 9.00 uur vanaf het 
Alexanderplein naar Café Jachthaven in Wanssum. Hier worden 
we ontvangen door het projectbureau Ooijen-Wanssum en 
Combinatie Mooder Maas. Tot 2020 bouwen zij aan een aantal 
projecten om het gebied te beschermen tegen grote 

overstromingen zoals in 1993 en 
1995. Tegelijkertijd werkt men aan 
de ontwikkeling van 340 hectare 
nieuwe natuur. Er komen hoogwater 
geulen, nieuwe waterkeringen 
alsmede een rondweg om de kern 

van Wanssum. 
Hierna hebben we een lunch. In de namiddag gaan we richting 
Venlo, alwaar we een bezoek brengen aan Leolux. 
Hier worden we ontvangen in bezoekerscentrum “Via Creandi” 
met koffie en vlaai. Na het bezichtigen van de bedrijfsvideo 
krijgen we een rondleiding door de fabriek. Alle Leolux 
meubelen worden op 
bestelling naar de 
persoonlijke wensen van 
de klant vervaardigd in 
deze Venlose 



meubelfabriek. Tijdens de fabrieksrondleiding krijgt U een 
headset zodat U niets hoeft te missen van het verhaal. 
Na afloop reizen we terug naar Meijel, waar we de dag afsluiten 
met een brunch in het Oranjehotel.  
De eigen bijdrage is €47,50 (incl. brunch) en €32,50 (excl. 
brunch) 
De inschrijving voor deze dag is op 17 oktober om 19.00 uur in 
d’n Binger. 
 
SPEK DE KAS actie van de Jumbo 
U heeft het ongetwijfeld in ons vorige Nieuwsblad en ook al 
ergens in de media gelezen: de actie 
“Spek de kas” van de Jumbo. 
Ook wij als KBO doen hieraan graag 
mee! Het werkt als volgt: 
Bij besteding van een bedrag van € 15,00 bij de Jumbo ontvang 
je een voucher. Deze voucher(s) kun je deponeren in de 
daarvoor bestemde kluisjes in de winkel. 
KBO-Meijel heeft kluisje nummer 50.  
Elke voucher is € 0,15 waard. Alle ingeleverde vouchers bij 
elkaar opgeteld is dan het bedrag wat wij als KBO-vereniging 
ontvangen voor onze kas.  
De vouchers zijn voorzien van een unieke (qr-) code, die via de 
computer ingevoerd kan worden (vuldekas.nl/jumbomeijel). 
Gaat u dat digitaal niet lukken, dan kunt u de vouchers in het 
kluisje van KBO Meijel stoppen.  
De actie duurt nog tot 30 oktober. 
Dus draag je KBO-Meijel een warm hart toe, doneer dan 
massaal je vouchers voor onze vereniging. Hopelijk kunnen we 
zo samen een mooi bedrag bij elkaar sprokkelen. Alvast hartelijk 
bedankt voor de moeite! 



Thema bijeenkomsten Erfrecht en Nalatenschap 
KBO Meijel organiseert samen met “Raadzaam Advies” twee 
bijeenkomsten omtrent het thema “Erfrecht en Nalatenschap”; 
deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond 2 
oktober en donderdagmiddag 10 oktober 

Vaak wordt er ten onrechte 
gedacht, dat testamenten, 
erfenissen en nalatenschappen iets 
zijn voor vermogende mensen. 
Binnen de huidige generatie 
vijftigplussers heeft dan misschien 

niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, maar 
een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) 
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) 
erfbelasting verschuldigd is. 
Ook kan het leven van een achterblijvende partner na een 
overlijden, door het ontbreken van een testament op een 
regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia is vaak onduidelijk, hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. Door het opstellen van een 
testament en levenstestament weet men vooraf al precies waar 
men aan toe is. 
Vaak zijn er ook onbeantwoorde vragen zoals:  
- Mijn vermogen zit in de stenen, wat kan ik hiermee? 
- Hoe zit het eigenlijk met vermogen en de eigen bijdrage in de 

zorg ?  
- Kan ik voorkomen dat ik een hoge eigen zorgbijdrage per 

maand betaal ? 
- Wie mag er over mijn bankrekening beschikken, als ik dat zelf 

niet meer kan ? 



Mogelijk heeft u alle zaken omtrent een levenstestament al 
prima geregeld. Mocht dit echter niet het geval zijn of wilt u er 
iets meer van af weten, dan is deze bijeenkomst bij uitstek 
geschikt om u te laten adviseren over dit onderwerp. Laat u zo 
nodig vergezellen door uw partner, zoon of dochter, als u dit in 
wat breder familieverband wilt bespreken. 
De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken, ook voor niet-leden. 
Voor koffie of thee wordt gezorgd. 
Inmiddels hebben we al een 60 tal opgaves binnen voor deze 
beide themabijeenkomsten Diegenen die zich hebben 
opgegeven, ontvangen hiervan geen bericht meer. 
Zij worden verwacht op de bijeenkomst, waarvoor zij zich 
hebben aangemeld. 
Om e.e.a. goed te kunnen plannen, stellen we het op prijs, als u 
dat inmiddels nog niet heeft gedaan, dat u zich hiervoor 
aanmeldt. 
Stuur hiervoor (bij voorkeur) een mailtje of bel naar Els Gielens.  
E-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl of bel: 077-4662749. Geef 
hierbij uw keuze aan voor één van onderstaande data: 
Woensdagavond 2 oktober, aanvang: 19.30 uur Locatie: de 
Heere van Meijel. 
Donderdagmiddag 10 oktober, aanvang: 14.00 uur Locatie: d’n 
Binger.                                                                   
Tijdens de herfstwandeling, de excursie van 13 november van werkgroep KBO-
Op-Pad en de themamiddagen 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. 
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Vrijwilligersmiddag op 31 oktober. 
Waar zouden we zijn zonder de hulp van onze vele 
vrijwilligers….??!!  Als bestuur kun je van alles bedenken en 
organiseren, maar zonder hulp van 
vrijwilligers is het vrijwel onmogelijk 
om het te realiseren. Gelukkig 
hebben we bij KBO Meijel ± 70 
vrijwilligers, die, ieder naar eigen vermogen, hun steentje 
bijdragen aan het soepel functioneren van onze vereniging. 
Daarom houden we als “dankjewel” weer een 
vrijwilligersmiddag. Deze middag vindt plaats op donderdag 
31oktober a.s. Dus vrijwilligers: noteer het alvast op de 
kalender en houd deze middag vrij! Iedere vrijwilliger ontvangt 
nog een persoonlijke uitnodiging. 
 

KBO Vissen. 
Op donderdag 12 september werd onze tweede viswedstrijd 
van dit jaar gehouden op de visvijvers van HSV De 
Noordervaart, gelegen achter de Donk. Die dag was het mooi 
weer en 9 vissers hadden zich gemeld om mee te doen om de 
wisselbeker binnen te “hengelen”. We begonnen met de loting 
om te bepalen welke plek iedereen kreeg aangewezen. Daarna 
kregen we van Joep Vissers een korte uitleg, hoe we het beste 
konden vissen. Daarna zochten we onze plek op. Toen de 
maden en het voer waren uitgedeeld, kon met vissen begonnen 
worden. Voor de pauze had iedereen al één of meerdere vissen 
gevangen. 
Rond 15.00 uur hielden we een korte pauze onder het genot 
van een kop koffie. Tevens werden er wat ervaringen/tactiek 
met elkaar uitgewisseld. Na de pauze ging iedereen vol goede 
moed weer verder. Toen werd er ook nog menig visje boven 



water gehaald! Rond 16.30 uur kon de balans worden 
opgemaakt. De middag werd in de kantine van de visclub 
afgesloten met de prijsuitreiking, onder het genot van enkele 
consumpties. In het totaal werden er 91 
vissen gevangen, met tussen de 3 en 24 
vissen per persoon. De winnaar van deze 
middag werd Joep Vissers met 24 stuks, die 
daarom de fel begeerde KBO viswisselbeker 
mee naar huis mocht nemen.  Na afloop was 
iedereen positief over het verloop van de viswedstrijd. Men 
stelde dan ook voor om jaarlijks één keer naar de forelvijvers te 
gaan en één keer naar de visvijver aan de Donk. 
De volgende wedstrijd staat voorlopig gepland op 30 april 2020. 
 
Hulp gevraagd voor Peelgeluk 
Met een aantal mensen uit Meijel begeleiden wij statushouders, 
als zij zich vestigen in Meijel. We helpen hen met alles, maar 

zouden het af en toe ook fijn vinden hulp te 
krijgen van deskundigen! 
Bijvoorbeeld om als er een huis bewoonbaar 
gemaakt moet worden, lampen op te hangen of 

iets in elkaar te zetten. Of om mensen te leren fietsen, of een 
band te plakken. Of mensen die hier komen wonen te helpen 
met het leren tuinieren.  
Wij zouden het ideaal vinden, als er een groepje mensen zou 
zijn, die we, als het nodig is, (waarschijnlijk een paar keer per 
jaar) op korte termijn kunnen vragen om hulp. 
Mocht u zelf interesse hebben of weet u iemand, die iets zou 
willen doen, laat dat dan weten aan het secretariaat: 
secretariaat@kbo-meijel.nl 



Wij hopen dat er in Meijel een soort oproepbaar  “klusteam” 
zou kunnen komen. De mensen blij en wij zijn blij! Dat moeten 
we hier toch voor elkaar kunnen krijgen, zodat ook buitenlandse 
mensen iets van Peelgeluk gaan ervaren. 
Trees Thijssen, Anneke Basten, Patricia Woutering en Ton 
Ghielen (Allemaal coach van een gezin van statushouders. 
 
Overleden leden. 
 
Mw. Rien van Bree-Op den Drink 
Mw. Anneke Heeskens-van Rijt 
 
Wij wensen de familie en vrienden veel kracht bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Mw. Wies Bors 
 
Nieuwsblad  
Het volgende Nieuwsblad en Magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 1 / 2 
november. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Senioren                        
      

 
                                                                  VOOR             
 

                                                                                 Senioren 
 
 

Hier moet u echt bij zijn … 
 

Ook dit jaar verzorgen de Keverberger Muzikanten en de SOM 

(Seniorenorkest Meijel e.o.) alweer voor de 11
e
 keer een muzikale middag, 

exclusief voor de senioren van de regio Peel en Maas-Venlo. Zoals bekend 
staan beide orkesten garant voor een gezellige middag met afwisselende en 
goed in het gehoor liggende muziek. 
 

 

Wanneer: Zondag 20 oktober 2019 
 

Waar: Kerkeböske Helden 
 

Aanvang: 14:00 uur, de zaal is om 13:30 uur open 
 

Einde: ± 16:30 uur 
 

De entree bedraagt slechts € 3,00 (betalen bij binnenkomst in de zaal) 
 

U hoeft zich voor deze middag niet aan te melden. Iedereen is van harte 

welkom. Tot 20 oktober!! 
 

                                                          KBO-regio Peel en Maas-Venlo  
Keverberger Muzikanten en SOM  
 
 
 
 

 
Mede mogelijk gemaakt door Kerkeböske Dorpscentrum voor Helden 

 
  

 
 
 

 


