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Agenda 
   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. 
 18 feb. Infoloket van 19.00-20.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
 19 feb. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
  2 mrt. Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
  9 mrt. Infoloket van 14.00-15.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
11 mrt. Algemene Ledenvergadering in d’n Binger. 
17 mrt. Infoloket van 19.00-20.00 uur, lokaal 6 in d’n Binger. 
18 mrt. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
 
Elke maandag: 
Computer-spreekuur van 18.30-19.30 uur in lokaal 6, de 
Altérna zaal in d’n Binger. 
 
Elke vrijdag: 
Kaarten van 13.30-17.00 uur in het Oranjehotel. 
 
Mededelingen van het bestuur: 
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. 
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Infoloket in 2020. 
Wij zijn erg blij u te kunnen melden, dat op 23 januari 5 nieuwe 
ouderenadviseurs het certificaat “Opleiding tot 
Ouderenadviseur” in ontvangst hebben genomen. Daarmee zijn 
zij bevoegd om zich als ouderenadviseur in te zetten. 

 
De 5 nieuwe ouderenadviseurs zijn: 
M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers 
Het Haze-pad 16 
077 - 374.4801 / 06-308.038.19 
m.van.asten@kbo-meijel.nl 
 
M.A. (Mariet) Gommans-van Dijck 
Dorpsstraat 1B 
077 - 466.3224 
mariethenk@outlook.com 



H.M. (Lenie) van Gulik-Verkijk 
Het Haze-pad 18 
077 - 850.0351 
lenievangulik@hotmail.com 
 
M.J.E. (Marian) Strijbos-Verheijden 
Molenhaagweg 1 
077 - 466.2833 
marian@strijbosmeijel.nl 
 
G.P.M. (Ria) Verstappen-Berghs 
Den Hoogenbeemd 21 
077 - 466.2812 
riaverstappen@home.nl 
 
Verhuizing. 
Voor wie het nog niet gemerkt zou hebben: 
Eind vorig jaar zijn we intern verhuisd in d’n Binger. We zijn van 
de 1e etage naar de begane grond, lokaal 6, de Altérna zaal, 
verhuisd. Deze bevindt zich achter in de gang, waar ook de 
toiletten te vinden zijn. 
 
Kienen. 
Op woensdagmiddag 19 februari 2020 gaan 
we kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
We beginnen 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! 
(De locatie is enigszins onder voorbehoud, vanwege de verbouwing.) 

 



Vakantiereis naar de Eifel. 
KBO Meijel organiseert van 12 tot 16 mei een 
vakantiereis naar de Eifel. Vanuit het All-in 
Eifelhotel Daun worden uitstapjes gemaakt naar 

bezienswaardigheden in de omgeving. Zo is het National Park 
Vogelsang te bezoeken, de Dauner Maaren, de Stad Luxemburg 
en het Mausefallenmuseum in 
Neroth. Ook wie geen KBO-lid is, 
kan nog onder dezelfde condities 
meedoen. Deelnemers dienen wel 
zelfstandig te kunnen reizen. 
Wie voor bepaalde zaken op hulp is aangewezen, dient deze 
hulp vooraf zelf te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door 
iemand mee te vragen, die deze hulp verleent. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar: 
Peter Creemers: 077-466.1719 
 
Oproep aan onze leden. 

Het is fijn om te ervaren, dat we bij verschillende 
activiteiten veel deelnemers kunnen verwelkomen. 
Gelukkig verlopen deze activiteiten meestal naar 

tevredenheid. Maar helaas gebeurt het wel eens, dat iemand 
zich niet goed voelt, waarbij hulp van een EHBO-er 
onontbeerlijk is. 
Daarom doet het bestuur van KBO Meijel de volgende oproep: 
Bent u als lid in het bezit van een geldig EHBO-diploma of BHV-
certificaat en doet u mee aan één of meerdere activiteiten? 
Of bent u in voorkomende gevallen als deskundige beschikbaar? 
Als dat zo is, laat het ons dan weten. Dit kan bij het secretariaat, 
bij voorkeur per e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl of bij een 
van de bestuursleden. Alvast bedankt voor de moeite! 
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Onze felicitaties voor een 100-jarig KBO-lid. 
Op 12 januari is Mevr. Engelen-Jacobs 100 jaar geworden! Die 
zondag werd gevierd met een H. Mis in de parochiekerk. Het 

werd verder voor haar een 
hele gezellige dag met veel 
verrassingen, door haar 8 
kinderen georganiseerd. Ze 
woont in Residentie Geris 
en ziet altijd uit naar haar 
vaste kaartavond en de 

bezoekjes van haar kinderen. Ze buurt graag en vertelt 
enthousiast over haar leven. Mevr. Engelen, vanaf deze plaats 
wenst KBO-Meijel u nog veel levensplezier toe in een goede 
gezondheid. 
 
Oproep voor vrijwilligers voor het OLS Meijel. 
KBO Meijel ondersteunt het OLS, dat op 5 juli in Meijel zal plaats 
vinden. Op 20 januari was er een informatiebijeenkomst van dit 
grootse, historische evenement. Het bestuur heeft daarbij onze 

KBO als helpende vereniging 
ingeschreven en nu willen wij 
onze leden oproepen om zich als 
vrijwilliger aan te melden. 
Het bestuur van het OLS Meijel 
geeft aan, dat verenigingen, 

waaronder dus ook KBO Meijel, maar ook hun vrienden, familie 
en bekenden zich in kunnen laten schrijven als vrijwilliger op: 
www.ols2020.eu Op deze site kunt u aangeven, dat u 
geïnteresseerd bent om als vrijwilliger werkzaamheden te 
verrichten tijdens de OLS feestdagen, maar ook in de opbouw of 
afbouwfase. Mocht er na afloop van het OLS een positief 

http://www.ols2020.eu/


financieel resultaat overblijven, dan delen de verenigingen ook 
mee in de opbrengst. 
Het zou fijn zijn, als u zich als vrijwilliger aanmeldt en hierbij 
tijdens de aanmelding KBO Meijel aankruist als mogelijk 
begunstigde vereniging. Wij hopen op uw steun! 
Want: “OLS Mèèl, dè rakt òw!” 
Mogelijk verdere informatie kunt u lezen in het volgende 
Nieuwsblad. 
 
!! Kom dansen in d’n Binger in Meijel !! 
Op de woensdagmorgen is al jaren een line dancegroep, de 
“Hobbydancers”, actief. Het is een gezellige groep, die met veel 
plezier danst van 9.00 tot 10.00 uur in d’n Binger. 
Vorig jaar is er een nieuwe line dancegroep gestart, genaamd 
“de Durzitters”, op woensdagmorgen van 10.15 tot 11.15 uur. 
We zijn nu een jaar bezig en de naam zegt het al: het zijn echte 
doorzetters! De dansen zijn geschikt voor beginnende dansers 
en er wordt met ieders niveau rekening gehouden. 
Regelmatig bewegen is van essentieel belang voor 
de gezondheid en de conditie. 
En wat is er nu leuker dan bewegen op fijne 
muziek, met mensen om je heen? Al dansend 
wordt o.a. het gevoel voor oriëntatie in de ruimte 
bevorderd, de hersenen worden geprikkeld en 
grenzen verlegd. Van dansen word je blij! 
Na afloop van de les wordt er samen een kopje koffie of thee 
gedronken. De groepen staan onder professionele begeleiding 
van Margo Hoendervangers. Heb je al ervaring met line dance, 
dan kun je ook in de eerste groep komen kijken. Je bent van 
harte welkom! Voor meer informatie bel naar Margo 
Hoendervangers, tel. 06-152.804.11. Kom gezellig mee doen!!! 



Overleden leden 
Dhr. Wim Creemers 
Dhr. Gerrit van Lieshout 
Mevr. Driena van Heugten-Sleegers 
Mevr. Miet Roost-Naus 
Dhr. Bert Janssen 
Wij wensen familie, vrienden en andere 
naasten veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom: 
Dhr. Jan Hoebergen 
Mevr. Thea Hoebergen-Scheres 
Dhr. Wim Pouls 
Mevr. Mieke Pouls 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 6/7 maart. 

 

 

 

 


