
 

     JAARGANG 11                     September  2020 

 

Agenda 

September 
  9 sep. Vissen op de visvijver (Donk) 
14 sep. Infoloket Ouderenadviseurs 

Inloopspreekuur computers 

21 sep. Inloopspreekuur computers 

22 sep. Infoloket Ouderenadviseurs 

23 sep. Amusementsmiddag, deze komt te vervallen 

24 sep. Inschrijving herfstwandeling om 14.00 uur in d’n Binger 

25 sep. Aanvang kaarten winterseizoen (onder voorbehoud) 
28 28 sep. Inloopspreekuur computers 

 
Oktober. 
 8 okt. Herfstwandeling 
 
November. 
  4 nov. Ontspanningsmiddag 
10 nov. Thema-avond pensioen 
25 nov. Dagtocht naar Barneveld (onder voorbehoud) 
 
December. 
16 dec. Kerstviering (onder voorbehoud) 
 
 



Vissen op de vijvers aan de Donk  
Op woensdag 9 september hebben we een viswedstrijd gepland 

op de visvijver aan de Donk. In goed overleg 
met HSV De Noordervaart kunnen we hier een 
viswedstrijd organiseren op de prachtige 
aangelegde visvijver in een schitterend stukje 

natuur in Meijel. Wij denken, dat we dit met de 
“coronaperikelen” veilig kunnen gaan doen. We zitten immers 
tijdens het vissen ruim 5 mtr. uit elkaar. Ook in de pauze en na 
afloop is er ruimte genoeg om de 1,5 mtr. afstand te 
waarborgen. 
We verwachten jullie om 13.30 uur op de parkeerplaats van de 
visclub aan het Donkersveld 24. Hier zullen we een korte 
toelichting geven hoe we het willen gaan doen. Wij, de 
werkgroep KBO op pad, zullen zorgen voor voer en aas 
(wormen) waar dan ook iedereen mee moet gaan vissen om de 
onderlinge verschillen zo klein mogelijk te houden. 
Diegenen die met een eigen hengel komen: deze mag niet 
langer zijn dan maximaal 5 mtr. Rond 15.00 uur zullen we onder 
het genot van een kop koffie een korte pauze houden. Hierna 

gaan we nog door met vissen tot ± 16.30 uur, 
waarna de balans zal worden opgemaakt. Hij of zij 
die dan de meeste aantallen vis heeft gevangen, 
mag de wisseltrofee mee naar huis nemen.  

De prijsuitreiking na afloop zullen we in de kantine van de 
visclub houden, waarbij u nog een consumptie krijgt 
aangeboden. De kosten voor deze KBO-vismiddag bedragen 
€ 5,00 per persoon incl. aas en visvoer (eventueel een hengel), 
kop koffie en een consumptie na afloop. 
Opgeven voor deze vismiddag kan telefonisch bij: 
Theu Pouls 077-466.2091 of Peter Cremers 077-466.1719, 



graag vóór maandag 7 september. Bij opgave graag ook 
doorgeven of je zelf wel of geen vishengel hebt. 
Betalen (a.u.b. gepast) doen we voor aanvang van de 
viswedstrijd bij de vijver. 
We wensen de deelnemers alvast een gezellige wedstrijd toe en 
hopelijk bij mooi rustig herfstweer. 
 
Extra mededeling Amusementsmiddag 
Onze werkgroep Evenementen had het goed bedoeld, eindelijk 
weer een activiteit. 
Echter de aangescherpte maatregelen met betrekking tot 
Corona hebben ons doen besluiten om de geplande 
amusementsmiddag op 23 september niet door te laten gaan. 
Wij vinden dit als werkgroep ontzettend vervelend, maar 
gezondheid staat voorop. 

Op een later tijdstip zal Tonny Wijnands alsnog een 
optreden voor ons verzorgen. 
Als er “veiligere” tijden aanbreken 
komen wij hier op terug. 
 

Werkgroep Evenementen 
 
Herfstwandeling 8 oktober  

Zoals in het vorige nieuwsblad al aangekondigd, is de 
herfstwandeling gepland op donderdag 8 oktober. 
We vertrekken om 13:00 uur bij Café-Restaurant 

Colé op de Donk. 
Onze nieuwe gidsen zijn Jan Slaats en Ger Hendriks, beiden van 
het IVN-Meijel. 
We gaan er van uit dat zij ook een prachtig stuk natuurgebied 
weten te vinden waar ze ons veel over kunnen vertellen. 



Tijdens de wandeling staat er, zoals we dat gewend zijn, weer 
een lekkere versnapering te wachten. 
Rond 16.00 uur zijn we weer terug om vervolgens te genieten 
van de koffie en een heerlijk stuk vlaai van Karel. 
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.50. 
Inschrijven is op donderdag 24 september om 14.00 uur in 
d’n Binger. 
 
Gratis prik tegen pneumokokken 
(Het betreft NIET het vaccin tegen COVID-19). 

Iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-
1947 krijgt in het najaar van 2020 een uitnodiging van 
de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. 

Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest 
voorkomende typen pneumokokken. De huisarts verstuurt de 
uitnodiging. In de uitnodiging staat vermeld op welke datum en 
tijd u de pneumokokkenprik kunt krijgen in de 
huisartsenpraktijk. Kunt u dan niet? Maak dan een nieuwe 
afspraak bij de huisarts. 
Bent u geboren tussen 1941 en 1947 en heeft u geen 
uitnodiging ontvangen? Neem dan ook contact op met uw 
huisarts. 
Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij 
zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten 
komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine 
druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door 
zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je 
besmet raken. 
Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder 
weerstand worden ziek door pneumokokken. 



De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder 
is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende 
pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en 
bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en 
ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. 
Hiervan overlijden 900 mensen. 
Deze gratis prik tegen pneumokokken staat los van de jaarlijkse 
griepprik. De griepprik is voor iedereen vanaf 60 jaar. 
Afhankelijk van hoe het vaccinatiespreekuur door uw huisarts in 
het najaar is georganiseerd, krijgt u 2 
prikken tegelijk of op 2 verschillende 
momenten. 
Meer informatie over de prik tegen 
pneumokokken kunt u vinden op de 
website van het RIVM (www.rivm.nl) onder pneumokokkenprik 
ouderen najaar 2020.  
 
Thema-avond pensioen 
(Onder voorbehoud i.v.m. corona). 

Op dinsdagavond 10 november van 19.30 tot ca. 
21.30 uur hebben wij Rudie Martens van Vallura 
bereid gevonden om, geheel vrijblijvend, een 

informatieavond over "pensioenen" te komen verzorgen. Deze 
avond staat open voor zowel KBO-leden als niet KBO-leden, 
iedereen is welkom. Maar de avond is met name interessant 
voor jongere senioren, die nog werken, nog niet met pensioen 
zijn en straks nog keuzes moeten/kunnen maken.  
De informatieavond is gratis te bezoeken en KBO Meijel zorgt 
voor de koffie/thee. In het volgende Nieuwsblad komen wij 
hierop uitgebreider terug. 
Reserveer 10 november alvast in uw agenda. 



Dagtocht Barneveld 
Op 25 november hebben we een dagtocht gepland 
naar Barneveld en omgeving. 
Ondanks Corona willen we deze dagtocht voorlopig 

door laten gaan. Barneveld staat bekend als de bakermat van de 
Nederlandse Pluimveehouderij. En die leidende rol vervult het 
nog steeds. Logisch dus dat het Nederlands Pluimveemuseum 
daar staat. Dit jaar hebben ze voor de bezoekers van het 
museum naast de vaste collectie, de eierveiling en de 
hoendertuin, mooie wisselexposities. In het authentieke 
veilinglokaal kunt u meedoen aan een veiling. 
Door met een druk op de knop de veilingklok 
zelf op het juiste moment stil te zetten wordt 
u de eigenaar van een leuk aandenken, een 
doosje Barneveldse eieren of een flesje advocaat.  
Na de middag gaan we naar Het oude Ambachten en 
Speelgoedmuseum in Terschuur. Hier zullen we ook de lunch 
gebruiken. Het museum is een feest van herkenning voor 
ouderen. Bij ons staat een dag helemaal in het teken van 
herinneringen ophalen en weer even terug naar het verleden. 
Zo zijn er 160 verschillende ambachten te zien, winkeltjes en 
compleet ingerichte werkplaatsen.  

Het speelgoedmuseum met antiek speelgoed 
is de plek waar jij je ogen uitkijkt. Hier vind je 
speelgoed waar we de jonge jaren mee 
hebben doorgebracht. Een feest van 

herkenning, misschien wel een beetje weemoed. 
Zowel het Pluimveemuseum als het Museum voor oude 
Ambachten zijn zeer rolstoelvriendelijk. Ook hebben ze de 
exposities zodanig ingericht dat men zich makkelijk aan de 
coronaregels kan houden. 



We vertrekken om 8:00 uur vanaf het Alexanderplein en we 
proberen om ca. 18:30 uur weer terug te zijn in Meijel waar we 
de dag afsluiten met een brunch in Grand café Goejje. Zet deze 
datum al vast in je agenda. In het volgende nieuwsblad komen 
we hier op terug. 
 
Zomerbellijn ook in september bereikbaar 
Op maandag 27 juli is seniorenorganisatie KBO-PCOB een 
speciale Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er voor 
ouderen die om een praatje verlegen zitten, behoefte hebben 
om hun verhaal kwijt te kunnen, of zomaar even wat 
gezelligheid zoeken. De Zomerbellijn is ook in de gehele maand 
september bereikbaar. 
De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met 
donderdag van 10 uur tot 13 uur te bereiken op 030 3400 680. 
 
Overleden leden 
Mevr. Riek Verstappen-Zegers 
Dhr. Steef Winkelmolen 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten 
veel sterkte toe. 
 
Nieuwe leden 
Dhr. Floris Hölscher 
Mevr. Annie Berben 
Dhr. Leo Berben 
  



                              Spek de kas actie van de Jumbo. 

 
Let op !! 
Jumbo Meijel is gesloten wegens een verbouwing van  
12 augustus tot en met 1 september.  
Een mogelijkheid is, dat u gedurende deze periode uw 
boodschappen gaat doen bij de Jumbo in Panningen of Deurne.  
De vouchers, die u daar krijgt, kunt u dan bewaren tot op het 
moment dat Jumbo Meijel weer open is. In verband met de 
verbouwing van de winkel ontvangt iedereen tijdens de 
openingsweek (2 sept. t/m 8 sept) dubbele vouchers !! 
 

Wij hebben dit jaar kluisje 43 !! 
 



Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB  
Deze zullen verschijnen in het weekend van 25/26 september 


