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Agenda 
11 dec.  Kerstviering in d’n Binger 
***Attentie: in december is er géén kienen. 
 
In 2020: 
  6 jan.   Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
  9 jan.   Inschrijven voor dagtocht naar Hattem. 
13 jan.   Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
15 jan.   Kienen. 
16 jan.   Bezoek Senioren-Expo Veldhoven. 
21 jan.   Infoloket van 19.00-20.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
  3 feb.   Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
10 feb.  Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in  d’n Binger. 
13 feb.  Dagtocht naar Hattem.         
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur van 18.30-19.30 uur 
                                     in zaal 6 in d’n Binger. 
***Attentie: Op 23 en 30 december is er géén   computerspreekuur. 
Op 6 januari staan wij weer voor u klaar in ons nieuwe lokaal. 
U vindt ons in de Alterna zaal (zaal 6) op benedenverdieping. 
 
Elke vrijdag:  
Kaarten van 13.30-17.00 uur in het Oranjehotel. 
**Attentie: Op: 27 december vervalt het kaarten. 
 



Mededelingen bestuur: 
De contributie voor 2020 bedraagt € 24,-- per lid. 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.  
 
Adreswijzigingen 
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. 
 
Verhuizing. 
Met ingang van 8 november zijn we intern verhuisd in d’n 
Binger. We zijn van de 1e etage verhuisd naar de begane grond, 
lokaal 6, de Alterna zaal. Deze bevindt zich achter in de gang, 
waar ook de toiletten te vinden zijn.  
Door deze verhuizing zijn we voor iedereen ook beter 
bereikbaar, u hebt geen trap of lift meer nodig! Zowel 
seniorweb met het computerspreekuur, als ook het infoloket 
ouderenadviseurs kunt u hier vinden op de gebruikelijke tijden. 
 
Het informatieboekje voor 2020.  
Dit wordt tegelijk met dit nieuwsblad bezorgd. Hierbij vindt u 
een apart overzicht van de activiteiten van januari t/m juni 2020 
als los inlegvel, handig om te bewaren! 
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Kienen  
Op woensdagmiddag 15 januari 2020 
gaan we kienen, maar deze keer is de 
locatie nog niet bekend. Onze excuses 
hiervoor. Het wordt zo snel mogelijk op onze website  
www.kbo-meijel.nl bekend gemaakt. 
 
Kerstviering 11 december: een herinnering.  
Bent u vergeten zich op te geven voor de Kerstviering van 11 

december??? Dan kan dit alsnog t/m 7 december 
via de opgavestrook uit het vorige Nieuwsblad bij 
Wilhelmien Janssen-Jaspers, Kerkveld 8.  
Tel. 06 - 237.920.19 
 

Het Infoloket in 2020. 
In september zijn een 5-tal KBO leden begonnen 
met de cursus “Vrijwilliger Ouderenadviseur”. 
Inmiddels hebben zij deze cursus afgerond, 
waardoor zij bevoegd zijn om zich als 
ouderenadviseur in te zetten. 

Het team, dat het Infoloket in 2019 verzorgde, waren Lies 
Hanssen-van Enckevort, Peter Beijers en Jan Voncken.  
De werkgroep Info & Advies wordt met ingang van januari 
versterkt met Ria Verstappen-Berghs, Mariëtta van Asten-
Meijers, Mariet Gommans-van Dijck, Marian Strijbos-Verheijden 
en Lenie van Gulik-Verkijk. Zij gaan gezamenlijk het Infoloket 
verzorgen. 
Het bestuur is hier zeer tevreden mee en wenst hen allen veel 
succes met deze nieuwe uitdaging. 

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


Vanaf januari kunt u terecht voor vragen, advies en hulp. Het 
Infoloket is inmiddels verplaatst naar onze nieuwe KBO ruimte, 
lokaal 6 (Alterna), op de begane grond in d`n Binger. 
U kunt terecht op één van onderstaande dagen: 
Elke 1ste en 2de maandagmiddag van de maand van 14.00-15.00 
uur, behalve op feestdagen. 
Elke 3de dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur. 
 
Bezoek Senioren Expo Veldhoven. 
Op donderdag 16 januari brengen we voor de 3de keer een 

bezoek aan de Senioren Expo, die gehouden 
wordt in de Koningshof in Veldhoven. 
I.v.m. het grote aantal deelnemers, dat zich 
hiervoor heeft opgegeven, is het ons gelukt om 

een bus voor 60 personen te reserveren. 
Diegenen, die zich hiervoor hebben opgegeven worden op die 
donderdag om 12.00 uur verwacht op het Alexanderplein, waar 
dan de bus klaar staat, die ons naar Veldhoven zal brengen. 
Daar hebben we dan alle tijd om "rond te neuzen" op deze 
Seniorenbeurs. Een beurs die van alles te bieden heeft voor 50 
plussers o.a. op het gebied van zorg en welzijn, wonen, tuin en 
tuinieren, vrije tijd en vakantie. Rond 17.00 uur (de juiste tijd 
hoort u nog in de bus) vertrekken we weer naar Meijel, waar we 
met hopelijk veel nuttige informatie terug kunnen kijken op een 
geslaagd bezoek aan de Senioren Expo. 
 
Inschrijven activiteiten KBO op PAD in 2020. 
Afgelopen jaar hebben we de inschrijving voor onze activiteiten 
in de avond gehouden. Hier was om gevraagd, zodat iedereen 
de mogelijkheid had om zich aan te melden voor een activiteit. 
We hebben echter geconstateerd, dat hierdoor geen extra 



aanmeldingen kwamen. Vanaf 1 januari 2020 gaan we dan ook 
weer inschrijven op de donderdagmiddag om 14.00 uur in d’n  
Binger. Wanneer dit tijdstip voor iemand onmogelijk is, kan 
hij/zij contact opnemen met Peter Creemers, tel. 077-4661719. 
 
Dagtocht Hattem  

Op 13 februari hebben we een dagtocht gepland 
naar het oude Hanzestadje Hattem. Dit stadje ligt 
op de linkeroever van de IJssel, tegenover Zwolle.  
De binnenstad is aangewezen als beschermd 

stadsgezicht en herbergt vele monumenten, zoals een raadhuis 
in Renaissance-stijl, een gotische pijlerbasilica met tufstenen 
Romaanse toren en een herbouwde achtkantige bovenkruier 
“De Fortuin”. 
Daarnaast zijn er meerdere musea in Hattem, o.a. het Anton 
Pieckmuseum, het Bakkerijmuseum en het Voermanmuseum. 
Eerst gaan we naar het Anton Pieckmuseum. 
Hier heeft iedereen vrije tijd om op eigen 
gelegenheid dit prachtige museum te 
bekijken. Anton Pieck was al op jonge 
leeftijd een succesvol kunstenaar. Zelf noemde hij zich 
ambachtsman vanwege het vakmanschap tekenen. Zoals we 
weten gaf hij een extra dimensie aan zijn werk, waardoor dat 
zeker kunst genoemd mag worden. In 1951 begon Piecks 
zoveelste avontuur: de Efteling. Een uniek park, dat is 
uitgegroeid tot het grootste recreatiepark van ons land. Vanaf 
1951 heeft Pieck er meer dan dertig jaar aan meegewerkt. Elk 
jaar kwam er iets nieuws bij en de Efteling werd een begrip! 
Na de lunch gaan we naar het Nederlands Bakkerijmuseum. Dit 
is een belevingsmuseum voor jong en oud. Het is het grootste 
en meest veelzijdige bakkerijmuseum van ons land. Iedereen 



geniet op een originele manier van de 
geschiedenis van brood en banket. Zien, 
proeven, ruiken en voelen staan centraal. 
Het museum bestaat uit twee voormalige 

stadsboerderijen, een gelagkamer en een stalhouderij. Ook 
krijgen we een leuke demonstratie over hoe dit alles werkt. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het Alexanderplein. 
Onderweg hebben we een korte koffiestop. We proberen om 
ca. 18.00 uur weer terug te zijn, waar we de dag afsluiten met 
een brunch in het Oranjehotel. De aard van de gebouwen is 
toegankelijk voor rollators, echter met gebruik-making van 
trapliften. 
De inschrijving is op 9 januari om 14.00 uur in 
d’n Binger.  
De eigen bijdrage is vastgesteld op €60,00 (incl. brunch) en 
€45,00 (excl. brunch). 
 
Verslag van de Ontspanningsmiddag van 7 november. 
Ontspanning en nostalgie: twee belangrijke zaken 
in het leven van een senior. Dus togen een 
vijftigtal leden van de KBO naar d’n Binger.  
Na een ontspannende ouverture in mooie 
herfsttinten en doorkijkjes in het loofbos van Mart Kessels, was 
het tijd voor nostalgie. Mart had enige jaren geleden enkele  
Meijelnaren gefilmd in hun dagelijkse doen. We zagen ene 
Meijelse mens “krotte dunnen”, samen met zijn echtgenote. 
Een bezigheid, die de laatste jaren weinig meer wordt toegepast 
en zeker tot de nostalgie behoort.  
Een beetje ongemakkelijk was het beeld en herinnering aan de 
gebroeders Steeghs. Funs en zijn broer wisten niet goed, waar 
zij kijken moesten en naar gehoord werd in de zaal, een aantal 



kijkers ook niet. Dan Bolle Mien, wie kende haar niet, zij ging er 
voor staan, schikte haar haren en nam een 
bevallige houding aan. Hoewel een en ander in 
zwijgzaamheid gebeurde, evengoed leuk om 
“bekenden” weer te zien. 

Na de koffie was het de beurt aan Medelo. Het was een 
kennismaking met de nieuwe website voor de heemkunde-
verenigingen van Peel en Maas. Daar hebben zij hun site met 
foto’s en verhalen. Voor Meijel, Peelenmaasnet.nl en in het 
zoekmenu intypen “Medelo”, zo legde Jeu Schaareman het uit 
aan de hand van lichtbeelden. Genealogie tot 1940 en vele 
foto’s. Zoals van Mien van Pluume Karel, de Kremmer en de 
oude Schoolstraat. 
Het was interessant te zien hoe Meijel in de loop der jaren 
veranderde. En voor menig senior soms een herinnering aan de 
jeugd en wellicht een beetje heimwee naar die oude tijd.  
Een aandachtige toehoorder. 
 
Rabo Clubsupport.  
U heeft massaal op ons gestemd!  
Tijdens deze campagne van Rabobank Peel, Maas en Leudal 
hebben veel leden op ons gestemd. We hebben 
dan ook de 3de plaats gehaald met €1310,44. 
Wij zijn enorm blij met dit mooie bedrag! 
Iedereen hartelijk bedankt hiervoor! 
 
Verslag van de dagtocht op 13 november. 

Op deze dag brachten we een bezoek aan 
bouwcombinatie “Mooder Maas” in Wanssum. 
Na de lunch gingen we naar Leolux in Venlo. 
Project Ooijen-Wanssum; 
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Na ontvangst met koffie en vlaai in café Havenzicht kregen we 
een diapresentatie van dhr. Volleberg. Hij gaf ons alvast een 

beeld over wat er allemaal stond te 
gebeuren: de komende jaren worden 
er in het gebied tussen de dorpen 
Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) 
tal van maatregelen genomen om de 
waterveiligheid te verbeteren: de 

Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd 
en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt 
bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. Hier 
ontstaat tevens een aaneengesloten waterrijk natuurgebied. Na 
de presentatie gingen we met de bus 
langs verschillende projecten. Toen 
werd ons pas echt duidelijk, wat hier 
allemaal stond te gebeuren. Het 
plaatsje Wanssum was volledig op de 
schop genomen. De oude Maasarm 
was grotendeels gereed en ook meerdere dijken waren al 
aangelegd. Het principe was, dat er geen zand afgevoerd zou 
worden. Alles is weer verwerkt in het project. Eind 2020 zal het 
gehele project worden opgeleverd. Wie dit project wil volgen, 
kan kijken op www.Ooijen-wanssum.nl. 
Na de lunch gingen we naar Leolux in Venlo. In het 
bezoekerscentrum “ViaCreandi” werden we ontvangen met 
koffie/thee. Dit centrum is ingericht met Leolux Design 
meubelen en inspirerende kunst. Hier werd ons verteld, hoe 
Leolux is ontstaan. Na de koffie kregen we  enige uitleg via de 
bedrijfsvideo, waarna we konden starten met de rondleiding 
door de fabriek. Iedereen kreeg een headset op, zodat we niets 
hoefden te missen van het verhaal van de rondleider. Vanaf de 

http://www.ooijen-wanssum.nl/


loopbrug werd duidelijk, hoe hun productiesysteem was 
opgezet. Er worden geen series geproduceerd, maar alles wordt 
op bestelling vervaardigd, al is het maar één stoel! Ook zagen 
we een bijzondere expositie over ”Tachtig jaar Leolux- design”. 
De meubelen waren in een zodanige setting geplaatst waarbij 
de tijd, waarin ze ontworpen waren, 
weerspiegeld werd. Omstreeks 17.00 
uur gingen we weer terug richting 
Meijel, waar de dag in het 
Oranjehotel werd afgesloten met een 
heerlijke brunch. 
 
Een deelnemer. 
***Kijk ook op onze website voor alle foto’s van deze tocht. 
 
Uitslag ‘Spek de kas’-actie van de Jumbo 
Tot onze verrassing zijn we uitgekomen op 
het mooie bedrag van € 272,90.Langs deze 
weg willen wij iedereen bedanken, die hun 
vouchers aan KBO-Meijel gedoneerd hebben. Ook JUMBO 
Meijel bedankt voor het spekken van onze kas op deze leuke 
manier! 
 
Overleden leden. 
Mevr. Marietje Jaspers – Pluijm. 
Dhr. Ton Verstappen. 
Mevr. An van Bree - van der Heijden 
Dhr. Jo van Bree. 
Dhr. Graad Peeters. 
 



Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
 
Dhr. Sjaak van Vonderen 
Mevr. Annie van Vonderen - Jacobs 
Dhr. Leo van Heugten 
Mevr. Maria van Heugten - Steuten 
Dhr. Mari Geboers 
Mevr. Hanneke Verhees 
Dhr. Bert van den Eijnden 
Mevr. Francien van den Eijnden – Hurkmans 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
zullen verschijnen in het weekend  
van 31 januari / 1 februari 2020. 
 
“Medelohuukske” 
(Nieuwe rubriek op de site van KBO Meijel.)  
De oudste schriftelijke vermeldingen van Medelo, zoals Meijel 

toen heette, dateren van ergens tussen 1300 
en 1400. 
De kern van dat Medelo lag nabij de St. 
Wilbertsput, die nu zowat op de grens tussen 

Noord Brabant en Limburg ligt. 
In dat gebied, Luttel Meijel genaamd, stonden nabij de 
Molenstraat in het begin van de vijftiende eeuw de 
belangrijkste gebouwen, eigendommen van de heer van Meijel: 
een grote pachthoeve, een ruim ingerichte herberg Den Swaen, 
waar ook de bijeenkomsten van de schepenen (het 
dorpsbestuur) gehouden werden, de banmolen waar iedere 
Meijelnaar tegen betaling zijn koren moest laten malen en 



eenelfde ten behoeve van de Heer moest achterlaten, het 
panhuys, de enig toegestane bierbrouwerij, waar op elke liter 
gebrouwen bier voor diezelfde heer belasting geheven werd. 
Het gebied heette na 1600 De Hof, naar de oude pachthoeve. 
De kerk van Meijel stond voor 1400 al in het huidige centrum, 
waar zich na 1645 ook de bestuurlijke macht vestigde. Tot 1795, 
het jaar dat de heerlijkheid Meijel voorbij was, werd hier de 
pastoor aangesteld op voordracht van de heer van Meijel, 
terwijl het gemeentebestuur voorstellen mocht doen voor een 
nieuwe kapelaan. De geschiedenis van Meijel, maar ook de 
eigen taal, de vaak armoedige boerderijtjes, de herbergen en de 
werkzaamheden van de bewoners werden vele eeuwen lang 
volledig bepaald door de geïsoleerde ligging in de Peel, aan die 
oude weg tussen Brabant en Limburg. 
Het harde pioniersleven bracht daar geen kastelen of grote 
herenhuizen, hoewel de Vrijheerlijkheid Meijel voor de heren 
van Meijel een kostbaar bezit was. Zij hoefden er tot in de 
achttiende eeuw geen hogere macht te erkennen en voor de 
inwoners was er zelfs geen appel bij een andere rechtbank 
mogelijk na een uitspraak van de schepenen in de Meijelse 
dingbank. Het oude dorp kende vele eeuwen van armoede door 
de schrale en weinige grond en door de 
overlast van doortrekkende en rovende 
troepen in vele oorlogen en tijdens perioden 
van algemene werkeloosheid en ellende. 
Noodzakelijkerwijs groeide er daarom een 
gemeenschap met saamhorigheid 
(nòbberschap), verenigingen en coöperatie. 
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw brak Meijel 
langzaam open, toen na de aanleg van de vier kanalen de oude 
mulle zandwegen veranderd werden in verharde banen over de 



dijken door het veen (Heldensedijk, Roggelsedijk en 
Nederweerterdijk).En toen met moderne technieken de woeste 
Peel beter omgezet kon worden in landbouwgrond. Meijel bleef 
nog lang een hoofdzakelijk agrarische gemeente, maar na de 
Tweede Wereldoorlog werd het ook aantrekkelijk voor 
ambachtelijke bedrijven, voor hen die in plattelandssfeer willen 
wonen en voor toeristen die rust en natuur met goede wandel- 
en fietsroutes zoeken met voorzieningen op korte afstand. 
Al die jaren van de geschiedenis van Meijel hebben, dat kan niet 
anders, verhalen opgeleverd over bijzondere mensen en 
bijzondere gebeurtenissen. 
Deze verhalen zullen, met ingang van 15 december aanstaande, 
maandelijks verteld worden in een nieuwe rubriek, die op de 
site van KBO Meijel verschijnt. 
Dit in samenwerking met de Heemkundevereniging Meijel. 
 
De naam van deze rubriek wordt; “Medelohuukske”. 
Bronnen: ‘Geschiedenis Meijel’. ’Meijel in vogelvlucht.’          
Tom van Bakel. 
 
 

  KBO Meijel wenst iedereen fijne feestdagen ! 
           Een goed 2020  
                    met veel  geluk en gezondheid!!!  
          


