
 

           JAARGANG 11                           april  2020 

 
                Agenda 
08 apr. Lentewandeling. 
21 apr. Infoloket ouderenadviseurs van 19.00-20.00 uur, lokaal 

6 in d’n Binger. 
30 apr. Forelvissen. 
 4 mei Infoloket ouderenadviseurs van 14.00-15.00 uur, lokaal    

6 in d’n Binger. 
11 mei Infoloket ouderenadviseurs van 14.00-15.00 uur, lokaal 

6 in d’n Binger. 
12 mei    12 mei t/m 16 mei Vakantietrip naar de Eifel. 
19 mei Infoloket ouderenadviseurs van 19.00-20.00 uur, lokaal 

6 in d’n Binger. 
20 mei Kienen in St. Jozef Wonen en Zorg. 
 
Wijzigingen i.v.m. het Coronavirus: 

 Het Infoloket ouderenadviseurs is t/m 6 april gesloten. Hebt u 
dringende vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
Lies Hanssen-van Enckevort, tel. 06-573.331.15. 

 Het computerspreekuur op maandagavond komt te vervallen 
t/m 6 april. Als u problemen hebt met uw computer, laptop, 
tablet of mobiel, kunt u een mailtje met vermelding van het 
probleem of vraag sturen naar: info@kbo-meijel.nl. Wij zullen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

 De wekelijkse kaartmiddag op vrijdag wordt stilgelegd t/m 6 
april. 

 Van St. Jozef Wonen en Zorg hebben we al eerder het bericht 
ontvangen, dat alle activiteiten, dus ook het kienen, afgelast 
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zijn. Dit duurt vooralsnog t/m 12 april. Of we op 15 april 
kunnen kienen, is nog onzeker. Ook de locatie blijft nog 
enigszins onder voorbehoud, vanwege de verbouwing. 

 
Eventuele verdere wijzigingen in de geplande activiteiten 
zullen we zo spoedig mogelijk op onze Website en op 
Facebook bekendmaken. Hebt u eerder dringende vragen, 
neem dan contact op met: secretariaat@kbo-meijel.nl of bel 
077-466.2749. 
 
Mededelingen van het bestuur: 

 Adreswijziging: 
Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door te geven aan 
Mariëtta van Asten, ledenadministrateur. 
Haar e-mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl. 
Zij is te bereiken onder tel.nr. 06-308.038.19. 
 

 Overlijden KBO leden. 
Het komt steeds meer voor, dat bij overlijden een andere vorm 
van afscheid wordt gekozen of dat er een andere uitvaartbe-
geleider 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 ledenadministrateur 
Mariëtta van Asten. Bel naar nr. 06-30803819 of 077-3744801. 
Haar mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl 
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Forelvissen bij de Peelvisser. 
Zoals in het vorige nieuwsblad al is aangekondigd hebben we op 
donderdag 30 april onze eerste viswedstrijd voor dit seizoen 
gepland. We zijn deze middag dan weer te gast 
bij de forellenvijvers “De Peelvisser” van Ton en 
Sonja Daniels gelegen aan de Katsberg 26, waar 
we dan om 13.30 uur verwacht worden. Hopelijk 
hebben we dan ook goed visweer en dat de forel dan ook 
“hongerig” is. Indien nodig krijgen we eerst nog enige instructie 
over forelvissen. Dan volgt de loting om de plek waar we 
moeten gaan zitten, waarna het vissen kan beginnen. Voor een 
hengel en aas wordt zoals altijd weer gezorgd (eigen 
werphengel mag natuurlijk ook). Rond 15.00 uur houden we 
een korte pauze, waarbij een kop koffie zal worden 
aangeboden. Om 16.30 uur zal de balans worden opgemaakt, 
voor wat betreft de gevangen vis (die men mee naar huis mag 
nemen) en wordt bepaald, wie de voorjaarskampioen 2020 is 
geworden. Uiteraard mag deze man of vrouw dan ook de 
daarbij behorende wisselbeker mee naar huis nemen. Heb je 
interesse om mee te vissen? 
Geef je dan meteen telefonisch op bij Theu Pouls 077-4662091 
of Peter Creemers 077-4661719.  
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 16,00. Dit is inclusief de 
huur van materialen, aas en een kop koffie of thee in de pauze. 
De betaling kan voor aanvang van de viswedstijd geschieden. 
Wilt u ook een middag heerlijk ontspannen aan 
het water en genieten van de rust en natuur 
om je heen? Geef je dan op en kom 30 april 
naar "De Peelvisser". 
 
 



Dagtocht 6 mei. 
Op 6 mei stond er weer een dagtocht gepland. In verband met 
het Coronavirus heeft de werkgroep KBO op Pad 
besloten om deze dagtocht niet door te laten 
gaan. Of we deze later in het jaar opnieuw 
plannen is nog onbekend. 
Verder blijven wij er alles aan doen om de geplande activiteiten 
op een vertrouwde basis af te ronden, maar we gaan geen 
risico’s nemen. Blijf daarom de mededelingen volgen op onze 
site: www.kbo-meijel.nl en op facebook: KBO Meijel. 
 
Vooraankondiging bezoek Risk Factory Noord Limburg. 
Op donderdagmiddag 11 juni staat er een bezoek gepland aan 

de Risk Factory Limburg-Noord. Onze gezondheid 
en onze veiligheid, hebben we voor een deel zelf 
in de hand. Het begint met zelfredzaamheid en 

het inschatten van risico’s. 
De Risk Factory Limburg-Noord biedt de mogelijkheid om de 
risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te 
beleven. Met realistische en interactieve scenario’s, zoals 
brandgevaar, internetgebruik, verkeers-veiligheid, contact met 
hulpdiensten en het belang van positieve gezondheid, ervaart u 
(on)gezond-heid en (on)veiligheid én leert u hoe te handelen. 
Levensechte ervaringen veranderen de kijk 
op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om 
– als het er echt op aankomt – de juiste 
beslissingen te nemen. De Risk Factory 
heeft samen met KBO Limburg een speciaal programma voor 
senioren samengesteld. In het nieuwsblad van 1 mei komen wij 
hierop terug. Reserveer donderdagmiddag 11 juni 2020 alvast 
in uw agenda!!   Werkgroep Info en Advies. 
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Verslag jaarvergadering van 11 maart. 
Het was weer tijd voor de jaarvergadering van de KBO. 
Aangezien er een griepgolf (en bijna) het “coronavirus” heerste 
waren er toch nog 120 personen aanwezig. De vergadering is 
naar ieders tevredenheid vlot verlopen. Alle agendapunten 
konden vlot afgewerkt worden. Bij het punt verkiezing 
bestuursleden waren 2 kandi-daten herkiesbaar. 
Ook had het bestuur een extra kandidaat 
gevonden zodat het bestuur weer compleet 
werd. Alle 3 de kandidaten werden gekozen. Het 
nieuwe bestuurslid is Peter Knoops. Hij zal het 
bestuur aanvullen zodat ze met 9 personen de taken kunnen 
gaan verdelen en zo goed mogelijk het komende jaar klaar 
kunnen staan voor de leden. In de rondvraag was er slechts 1 
vraag met betrekking tot de contributieafdracht aan de 
overkoepelend orgaan KBO-PCOB. Op deze vraag werd duidelijk 
antwoord gegeven door de penningmeester en de voorzitter. 
Na genoten te hebben van ’n kop koffie/thee en heerlijk stuk 
vlaai, was het tijd voor een optreden van troubadour Mia 

Dekkers. Zij bracht op ’n humoristische wijze de 
vervlogen jaren onder de aandacht. In haar 
teksten waren veel oude herkenbare gebruiken en 
rituelen te horen. 
De aanwezigen waren er zo van onder de indruk 

en stil, dat je de “spreekwoordelijk speld” kon horen vallen.   
Het was een super optreden en iedereen heeft ook werkelijk 
genoten. Na haar optreden was de jaarlijks 
terugkerende loterij en kwam er een einde aan 
een nuttige en gezellige middag. 
 
 



Overleden leden 
Dhr. Wil Lammers 
Mevr. Jo Martens-Seelen 
Dhr. Wim van Bree 
Dhr. Sjaak Verkoelen 
 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten veel sterkte 
toe. 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 1/2 mei 
 
 
 
 


