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Agenda 
  4 nov.  Infoloket van 14.00-15.00 uur in d’n Binger. 
  6 nov.  Ontspanningsmiddag in d’n Binger. 
  7 nov.  Inschrijven voor de Passiespelen 2020. 
               tussen 19.00 en 19.30 uur in d’n Binger. 
 7 nov.  Inschrijven voor de Senioren-Expo. 
              tussen 19.00 en 19.30 uur in d’n Binger. 
13 nov.  Excursie naar Wanssum en Leolux. 
20 nov.  Kienen in d’n Binger om 14.00 uur. 
  2 dec.  Infoloket van 14.00-15.00 uur in d’n Binger. 
11 dec.  Kerstviering, d’n Binger. Opgave zie laatste pagina. 
16 jan.   2020 Busreis Senioren-Expo Veldhoven. 
              Attentie: in december is er géén kienen. 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur van 18.30-19.30 uur in de bibliotheek in 
d’n Binger. 
 
Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30-17.00 uur in het Oranjehotel. 
 
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. 

mailto:m.van.asten@kbo-meijel.nl


Opzeggen lidmaatschap KBO. 
Degene die het lidmaatschap van de KBO wil opzeggen moet dit 
doen voor 1 december. 
 
Overlijdenskaartjes. 
Het komt de laatste tijd steeds meer voor, dat bij overlijden een 
andere vorm van afscheid wordt gekozen of dat er een andere 
uitvaartbegeleider buiten Meijel wordt ingeschakeld. 
Het voorgaande betekent, dat wij, als KBO Meijel, niet 
automatisch van het overlijden van een KBO-lid in kennis 
worden gesteld, waardoor wij onze leden hierover niet kunnen 
informeren. Dit betreuren wij ten zeerste. 
Mocht u het daarom op prijs stellen, dat wij de KBO leden toch 
in kennis stellen van een overlijden middels de 
overlijdenskaartjes, verzoeken wij u vriendelijk het overlijden 
door te geven aan de secretaris ledenadministratie Mariëtta van 
Asten. Bel naar nr. 06-30803819 of 077-374.4801. 
Haar mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl 
 
Ontspanningsmiddag op 6 november. 

De ontspanningsmiddag van 7 november is 
verplaatst naar woensdag 6 november. Deze 
middag begint om 14.00 uur in d’n Binger. We 
willen u dan filmpjes uit de “oude doos” laten 

zien. In de pauze wordt gezorgd voor koffie of thee en kan er 
over nagepraat worden. 
Na de pauze gaan we verder met de geschiedenis van Meijel, 
waarbij een medewerker van Medelo nader in zal gaan op de 
historie van Meijel. 
We eindigen rond 16.30 uur. 
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Wij hopen op deze middag veel geïnteresseerde bezoekers te 
mogen begroeten. 
Overigens is er in de Truijenhof t/m 17 november een 
tentoonstelling te zien over Meijel in de oorlogsjaren. 
Op hun website www.medelo.nl kunt u er meer over lezen. 
 
Kienen in d’n Binger. 
Op woensdagmiddag  
20 november gaan we kienen, maar 
deze keer vindt het plaats in gemeenschapshuis d’n Binger. 
We beginnen om 14.00 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! 
 
Excursie op woensdag 13 november. 
Op 17 oktober was de inschrijving voor deze            
excursie. Omdat er nog enkele plaatsen vrij zijn 
in de bus, geven we nogmaals aandacht aan 
deze dag. Wie nog mee wil, kan contact opnemen met 
Wilhelmien Janssen, telefoon 077-466.4124 
Op 13 november vertrekken we ’s morgens om 9.00 uur vanaf 
het Alexanderplein naar Wanssum. Hier worden we ontvangen 
met koffie en vlaai 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. 



Na de presentatie hebben we een rondrit met de bus naar 
verschillende projecten, waarbij dhr. Volleberg onze gids zal 
zijn. Bij terugkomst is er een lunch.  
Na de lunch vertrekken we richting Venlo, alwaar we een 
bezoek brengen aan Leolux. 
Na het bezichtigen van de 
bedrijfsvideo krijgen we een 
rondleiding door de fabriek. Tijdens 
deze 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 zullen 
afsluiten met een brunch in het Oranjehotel. De eigen bijdrage 
voor deze dag is vastgesteld op €47,50 (incl. brunch) en €32,50 
(excl. brunch). 
 
Bezoek Senioren-Expo Veldhoven. 

Na het succesvolle bezoek aan de 
Senioren-Expo in 2015 en 2017 
organiseren we wederom een busreis 
naar de 18e editie van de Senioren-Expo 
in Koningshof in Veldhoven. 
Deze beurs is 18 jaar geleden begonnen 

als een 4-daags evenement. Maar door de grote belangstelling 
van de bezoekers is het nu uitgegroeid tot een 6-daagse beurs. 
Dit succes is ook mede te danken aan de samenwerking met 
KBO Limburg en KBO Brabant, de grootste belangenorganisaties 
van senioren in Nederland. De omvangrijke doelgroep van 50-
plussers van nu is een geheel andere dan die van vroeger. Men 
zit niet "achter de geraniums" maar men is in actie. De 50 
plussers van nu willen hun vrije tijd op een zo`n prettige 
mogelijke manier invullen. En juist daar richt de beurs zich op. 



Hier willen ± 150 bedrijven u informeren over allerlei diensten 
zoals vrije tijd, gezondheid, vakantie, wonen, zorg en welzijn en 
van alles over hobby en creativiteit. Verder kunt u onder het 
genot van een hapje en een drankje in een sfeervolle ambiance 
genieten van modeshows en optredens van diverse bands, 
orkesten, koren en artiesten. 
KBO Meijel organiseert daarom op donderdag 16 januari een 
busreis naar de Senioren Expo in Veldhoven, waarbij we tegen 
een sterk gereduceerd tarief de beurs kunnen bezoeken. 
De reguliere entreeprijs met KBO-pas bedraagt € 6.00. Bezoekt 
u met óns deze Expo, dan betaalt u voor deze busreis, inclusief 
de entree van de beurs, een eigen bijdrage van € 6,50. 
We vertrekken op 16 januari om 12.00 uur vanaf het 
Alexanderplein en we verwachten weer om 18.00 uur terug te 
zijn in Meijel. 
U kunt zich inschrijven voor deelname aan deze Seniorenbeurs 
op donderdagavond 7 november tussen 19.00 en 19.30 uur in 
d`n Binger. Er kunnen maximaal 50 of 60 
personen (afhankelijk van de bus) aan deze reis 
deelnemen. Als het kan bij het inschrijven 
graag gepast betalen. 
 
Bezoek Passiespelen in Tegelen in 2020. 
Velen van u hebben ongetwijfeld al eens gehoord van de 
Passiespelen in Tegelen. 
Mogelijk zijn er al een aantal leden ooit geweest. Iedere 5 jaar 
wordt er een nieuwe versie van de Passiespelen opgevoerd in 
het theater “De Doolhof” nabij het centrum van Tegelen. Ook in 
2020 is dit weer het geval. De toeschouwer aan de Passiespelen 
krijgt een spectaculair schouwspel. Het evenement is 
uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale 



allure. Het lijdensverhaal krijgt een nieuwe dimensie, een diepe 
en menselijke tragedie vermengd met een 
Goddelijke triomf. 
Het moet een geheel nieuwe en andere 
voorstelling worden. 
De afgelopen edities waren toch vooral op 
de oude tradities gestoeld. Men wil nu meer rekening houden 
met de veranderde tijdsgeest: de bezoekers weten steeds 
minder van de bijbelse geschiedenis, maar worden wel nog 
altijd geraakt door de boodschap van het Passiespel. Bij de 
komende editie zullen daarom meer personages in het verhaal 
verwerkt worden. 
De Passiespelen zullen echter niet de kant opgaan van het 
populaire tv-spektakel The Passion, dat meer op entertainment 
en populaire muziek is gestoeld. 
Enthousiast??? 
In deze toneelvoorstelling wordt het verhaal van het lijden en 
de kruisiging van Jezus uitgebeeld. Het gros van de deelnemers 

zijn plaatselijke amateurs. De laatste 
editie is door ruim 38 duizend mensen 
bezocht. Een gedramatiseerde 
weergave van de laatste dagen uit het 

leven van Jezus. De mensen spiegelen zich aan het gebeuren op 
Golgotha en in Jeruzalem, maar ook aan alles wat daaraan 
vooraf ging in Galilea en Judea. 
Toeschouwers worden “mee-belevers” door een aangrijpend en 
spectaculair theaterevenement, dat velen zal boeien. 
KBO-Meijel wil u daarvan laten meegenieten. Een dag, waarbij 
een waardevolle passie én gezelligheid voorop staan en waarbij 
u deelgenoot wordt van het eeuwenoude verhaal. 



Op zondag 7 juni 2020 willen wij een bezoek brengen aan dit 
theatergebeuren. Je zult je wederom verbazen, verwonderen en 
verdiepen. De Doolhof heeft 2700 overdekte, comfortabele 
zitplaatsen en wij kiezen voor plaatsbewijzen op de eerste rang. 
Rolstoelers hebben extra plaatsen met een begeleidersplaats. 
Om zeker te zijn van goede plaatsen, willen 
we vroegtijdig kaartjes bestellen. Daarom is 
de inschrijving voor het bezoek aan de 
Passiespelen op 7 november om 19.00 uur in 
d’n Binger. We gaan met eigen vervoer, dus degene die wil 
rijden, dit ook graag even opgeven. De eigen bijdrage is €35,00. 
Dit is inclusief koffie en vlaai. 

Tijdens de excursie van 13 nov. van werkgroep KBO-op-Pad, de Kerstviering en 
de ontspanningsmiddag van werkgroep Evenementen 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. 
 

SPEK DE KAS actie van de Jumbo. 
Op zondag 10 november om 13.00 uur 
vindt de feestelijke afsluiting van deze 
actie plaats op de parkeerplaats van 
Jumbo Meijel. Tijdens deze afsluiting worden de felbegeerde 
cheques uitgereikt aan alle deelnemers. Wij zijn dan ook heel 
benieuwd naar de uitreiking! Iedereen is welkom om deze 
afsluiting bij te wonen! 
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Verslag van de herfstwandeling. 
Op 9 oktober stond de jaarlijkse herfstwandeling op het 

programma. Met een leuke groep wandelaars 
vertrokken we naar het Dubbroek bij Maasbree voor 
een mooie gevarieerde wandeling, met bospassages 
en open stukken. Onderweg 
hadden we een ontmoeting 

met de ezels van Camping ‘In `t Niet’. 
We kregen van Mat Lenders, eigenaar van Zorgboerderij Dubbroek, 
nog tekst en uitleg over deze zorgboerderij, waar dagelijks een 
groep zorgbehoevenden met een verstandelijke beperking 
meehelpen met de dagelijkse dingen, die er moeten gebeuren. 
Truus had zoals gebruikelijk weer gezorgd voor een heerlijk 
borreltje. Na afloop werd de wandeling afgesloten bij Karel Colé 
met koffie en een heerlijk stuk vlaai. Mart en Marinus, wederom 
bedankt voor het uitzetten en begeleiden van deze mooie tocht. 

Namens eén van de wandelaars. 
 
“Als het leven je niet meer lief heeft”. 
Onder deze titel vindt in Grashoek een bijzondere uitvoering 
plaats over Dementie. Als KBO Meijel hebben wij in 2018 een 
themamiddag georganiseerd over dit onderwerp en mogelijk is 
deze uitvoering een passend vervolg op deze 
themabijeenkomst. Temeer, omdat het gaat over het verhaal 
van een man en zijn vrouw “Rietje”. Het is een monoloog en 
een liefdesverhaal van een man en een vrouw, die te maken 
krijgen met dementie in hun leven. 
De acteur Hay van Hoorn is bekend in Venlo en omstreken en 
heeft al op meerdere plekken in Noord-Limburg deze uitvoering 
gebracht. 
U vindt meer over Hay van Hoorn via b.v. Google. 
De entree is €5,00, inclusief een consumptie. 



De themavond vindt plaats op vrijdag 29 november 
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via: 
secretariaat@stichtingbwig.nl 
 
“Wòr Méél Gröts Òp Is”, is ook voor u. 
Harmonie Eendracht Meijel sluit haar jubilerend jaar af met een 

feestweekend! Het inmiddels welbekend 
evenement “Wòr Méél Gröts Òp Is” 
komt in het najaar voor de laatste keer 
terug met maar liefst 3 shows op 14,15 

en 16 november. Nog één keer slaan Harmonie Eendracht, 
combo, dans en alle artiesten de handen ineen om te laten zien 
hoe GRÖTS Meijel kan zijn op het talent uit eigen dorp. Het 
orkest neemt u mee terug naar de afgelopen edities samen met 
maar liefst 23 artiesten uit Meijel met nummers van 
bekendheden zoals Tom Jones, Ramses Shaffy, Frank Sinatra, 
Bon Jovi, Ilse de Lange, Robert Long, Boudewijn de Groot, de 
Dolly Dots en nog veel meer! 
Wij als Harmonie Eendracht vinden het fijn, als u komt luisteren 
naar de laatste editie van Wòr Méél Gröts Òp Is. Op donderdag 
kunt u zittend genieten van de Harmonie, hun combo, zang en 
dans. We plaatsen deze oproep ook, omdat we u mogelijk nog 
niet bereikt hebben. We zijn ons ervan bewust, dat we in deze 
wereld vol sociale media niet iedereen via die weg kunnen 
bereiken. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, maar ook 
hiervoor geldt: op = op! 
U kunt uw tickets bestellen op: www.harmoniemeijel.nl. Mocht 
het niet lukken om de tickets te bestellen, mail dan gerust naar 
secretaris@harmoniemeijel.nl dan helpen we u graag verder. 

http://www.harmoniemeijel.nl/
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Overleden leden. 
Mw. Mia Basten-Schijven 
Dhr. Tjeu Meeuwis 
Mw. Mien Jegers-Seijkens 
Dhr. Leo Scheres 
Dhr. Henk Adams 
Dhr. Frits Vaes 
Dhr. Jan Wouda 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Jo van Rijt 
Mw. An Basten-Beijers 
Dhr. Frits Joosten 
Mw. Christien Joosten-van de Mortel 
 
 
Nieuwsblad. 
Het volgende Nieuwsblad en Magazine van KBO-PCOB 
verschijnen in het weekend van 6/ 7 december 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bezig blijven, houdt je jong ! 
                     Ook in de herfst. 
                         En dan vooral genieten van de kleurenpracht! 



 

Kerstviering KBO Meijel 
 
Woensdag 11 december – d’n Binger 
 

 
 

Door alle kou en donkere wintertijd heen hopen we op Warmte.  

Die - op een natuurlijke, en goede manier - de aarde verwarmt, 

en elk mensenhart. 

 
Het thema voor dit jaar:  

 

’’Kerst: onder de mensen in de wereld - zodat onze Aarde 
op een natuurlijke  En goede manier opgewarmd wordt’’  
 
Deze viering wordt opgeluisterd door het Dameskoor van de 

parochie. 

De collecte is voor de: Stichting 'Wegkruisen en kapellen' Meijel 

(die dit jaar 45 jaar bestaat). 

Voorganger is onze geestelijke adviseur, kapelaan Roger Maenen.  

 

Programma 

13.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie/thee. 

14.00 uur Aanvang viering. 

15.00 uur Pauze waarin ons weer koffie/thee en 

overheerlijk kerstbrood wacht. 

15.45 uur Optreden van: Entertainer Stef. 

 
 



Opgave 
I.v.m. de verdere voorbereiding is opgave vooraf noodzakelijk. 

Stop daarvoor de aangehechte opgavenstrook, vóór maandag 2 

december, in de brievenbus bij Wilhelmien Janssen-Jaspers, 

Kerkveld 8 of bij een van de bestuursleden. 

 

Ondergetekende: 

 

Naam: ………………………………………………………… 

 

Neemt met een / twee personen (doorstrepen wat niet van 

toepassing is) 

 

deel aan de 

 

kerstviering op woensdag 11 december a.s. in d’n Binger. 

 
  

 
 

  
 


