
 

            JAARGANG 11                              OKTOBER 2020 

 
Agenda 
September 
28 sep. Inloopspreekuur computers 18.30-19.30 uur 
 
Oktober 
  5 okt.  Infoloket ouderenadviseurs 14.00-15.00 uur 
  5 okt.  Inloopspreekuur computers 18.30-19.30 uur 
  8 okt.  Herfstwandeling 
12 okt.  Infoloket ouderenadviseurs 14.00-15.00 uur 
12 okt.  Inloopspreekuur computers 18.30-19.30 uur 
15 okt.  Inschrijving Dagtocht Barneveld 14.00 uur 
19 okt.  Inloopspreekuur computers 18.30-19.30 uur 
20 okt.  Infoloket ouderenadviseurs  19.00-20.00 uur 
26 okt.  Inloopspreekuur computers 18.30-19.30 uur 
 
November. 
  4 nov. Ontspanningsmiddag 
10 nov. Thema-avond pensioen 
25 nov. Dagtocht naar Barneveld 
 
December. 
16 dec. Kerstviering (onder voorbehoud) 
 
 
 
 



Mededeling van het bestuur. 
Rectificatie. 
Onlangs heeft het bestuur een set exclusieve “KBO Meijel 
speelkaarten” bij de leden persoonlijk thuis bezorgd. 
Op het begeleidend groene briefje werd aangegeven dat we, 
tijdens de corona-crisis, weinig meer konden doen dan het 
bezorgen van het Nieuwsblad, het Magazine van KBO-PCOB en 
de overlijdenskaartjes. Helaas zijn wij hierbij vergeten om ook 
de felicitatiedienst te vermelden. Het betreft een 6-tal 
personen, die ervoor zorgen dat uw verjaardagskaart elk jaar in 
uw bus valt. Onze welgemeende excuses hiervoor, want ook zij 
doen dit trouw en moeten daarvoor soms het slechte weer 
trotseren. Daarom: ere, wie ere toekomt! 
 
Start kaarten uitgesteld. 
Sinds jaar en dag wordt door een grote groep KBO-leden in de 
herfst en winter op vrijdagmiddag bij (voorheen) het Oranje 
hotel gekaart. 

Het KBO bestuur heeft echter besloten 
om voorlopig nog niet te starten met 
deze activiteit vanwege het nog steeds 
heersende coronavirus. Wij begrijpen, 
dat voor een aantal fervente kaarters 
deze beslissing teleurstellend zal zijn, 

maar gezien de huidige situatie moet de gezondheid van een 
ieder  toch voorop staan. 
Uiteraard blijven wij de situatie volgen. Als het kaarten weer 
opgestart wordt, zal dit gemeld worden in het Nieuwsblad. 
 
  



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 gidsen, Jan Slaats en Ger Hendriks, beiden 
van het IVN-Meijel zullen ons meenemen naar 
een prachtig stuk natuurgebied, 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 bij restaurant Colé om vervolgens 
te genieten van de koffie en een heerlijk stuk vlaai van Karel..  
Inschrijven was op donderdag 24 september, maar wie nog mee 
wil, kan contact opnemen met Wilhelmien Janssen-Jaspers, 
tel. 0774664124. 
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.50. 
 
Thema-avond “Wat je kunt doen aan je pensioen” op dinsdag 
10 november,  (onder voorbehoud ivm corona). 
Om 19.30 uur in d’n Binger, door Vallura. 

Vallura is een onafhankelijk pensioenadvieskantoor 
en gevestigd in het verzamelgebouw ‘Bij Joppe’ aan 
Kerkveld 2a. 
Rudie Martens zal namens dit kantoor een 

presentatie verzorgen. Deze informatieavond is gratis te 
bezoeken en wij zorgen voor koffie/thee. 
Aanmelding voor deze avond 
dient te geschieden vóór 
maandag 2 november 2020. 
Natuurlijk wordt er voor deze 



bijeenkomst rekening gehouden met de RIVM-regels.  
Mede door deze regels is het noodzakelijk, dat u zich voor 
deze avond aanmeldt. U kunt dit doen door een mailtje te 
sturen aan: ouderenadviseurs@kbo-meijel.nl onder vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer of telefonisch bij 
Mariëtta van Asten, telefoonnr: 06-308.038.19.  
Uit statistieken blijkt dat 80-90% van informatieve post over 
pensioen ongelezen blijft. “Mijn pensioen zal wel goed geregeld 
zijn” is een vaak gehoorde kreet. Op het nieuws komen 
regelmatig berichten voorbij over ‘korten’ van pensioen, 
noodlijdende pensioenfondsen of verhoging van de AOW-
leeftijd. 
Hoe is het nu écht met je pensioen gesteld, maar vooral, wat 
kun je er zelf aan doen om het te verbeteren? Dat zijn vragen 
waar we deze bijeenkomst op ingaan en is bedoeld voor jongere 
senioren (zowel KBO-leden als niet KBO-leden) die nog níet met 
pensioen zijn. 
De waarde van je pensioen is al snel meer dan de waarde van 
een huis. Toch gek dat we er zo weinig aandacht aan besteden, 
voordat we met pensioen gaan. 
Er zijn meerdere factoren die ervoor gezorgd hebben dat een 
compleet pensioenplaatje minder transparant is geworden en 
daardoor niet snel actie ondernemen: 

 Wetgeving blijft alsmaar aan het veranderen, zoals de 
ingangsdatum van de AOW, belastingtarieven en de recente 
ontwikkeling voor de mogelijke opname van 10% ineens, ook 
wel gekscherend pensioenjackpot genoemd. 

 Tegenwoordig zijn pensioenen steeds meer versnipperd. 
Gespaard in verschillende dienstverbanden, een beetje extra 
gespaard in een spaarpolis met allemaal verschillende 
ingangsdata. 

about:blank


 De trend dat pensioenen veranderen van gegarandeerde 
uitkeringen naar potjes op beleggingswaarde. 

Een pensioenplan kan uitkomst bieden om inzicht te geven in de 
situatie en keuzemogelijkheden. Dat voorkomt verrassingen en 
onnodige belastingheffingen.  
 
Werkgroep Info en Advies 
 
Dagtocht Barneveld 
Op 25 november hebben we een dagtocht gepland naar 
Barneveld en omgeving. 
Sinds het begin van Corona hebben we geen activiteiten meer 
georganiseerd. Toch willen we deze dagtocht naar Barneveld 
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 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. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


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. Daar 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. 
Wij zullen ons ook aan de corona-regels houden. Dit betekent 
voor zover mogelijk: 1,5 mtr uit elkaar, mondkapjes op tijdens 
de hele rit in de bus, minder capaciteit in de 
bus en het invullen van een gezondheids-
verklaring. 
We vertrekken om 8.15 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. 
De inschrijving is op 15 oktober om 14.00 uur in d’n Binger.  
De eigen bijdrage is vastgesteld op €57,00 (incl. brunch) en 
€42,00 (excl. brunch). 
 
  



VISSEN op de Visvijver van HSV “De Noordervaart”.  
Op woensdag 9 september werd onder leiding van Tjeu 
Pouls en Peter Creemers een viswedstrijd voor onze 
leden georganiseerd op visvijver De Donk. 
Om 13.30 uur stonden de hengels, voer en maden 

klaar voor de vijf hengelaars om met elkaar de strijd aan te 
binden om de felbegeerde wisselbeker. 
Al snel werden de eerste visjes en vissen gevangen en 

ontstonden levendige discussies 
over wie de meeste had op dat 
moment. Er werden grote vissen 
gevangen en ook verspeeld door 
bijvoorbeeld een kapot haakje. 
Klokslag 15.00 uur werd 
iedereen getrakteerd op een 

lekker kopje koffie, waarbij ook de toeschouwers niet vergeten 
werden. Hierna ging de strijd tussen de deelnemers weer verder 
en kon iedereen nog de nodige vissen vangen. Om 16.30 uur 
was de wedstrijd ten einde en kon in de kantine van HSV De 
Noordervaart de balans opgemaakt worden. De 
totale buit van de hengelaars was 78 gevangen 
vissen. Hiervan werden er door Joep Vissers 31 
voor zijn rekening genomen en hiermee is hij 
ook weer voor een half jaar eigenaar van de 
wisselbeker! 
Zeer verdienstelijk 2e werd Henk Terheijden met 18 stuks, 
ondanks dat zijn visplaats onveilig werd gemaakt door een 
hongerige snoek! Een gedeelde 3e plaats was er voor Tjeu Pouls 
en Coen Luijten, met ieder 11 stuks, terwijl Peter Creemers het 
“slotlicht” is met 7 stuks. 



Al met al een zeer geslaagde middag met prachtig visweer, 
echter -jammer genoeg- met te weinig deelnemers vanwege 
vakanties en/of corona?? 
Hopelijk hebben we komend jaar weer het normale 
“levensbeeld“ en kunnen we in mei weer samen op forel gaan 
vissen. 
 
Spek de kas actie van de Jumbo. 

Geweldig zoals de leden hieraan deelnemen en 
aan de KBO hun vouchers doneren. Bij besteding 
van een bedrag van € 15,00 bij de Jumbo ontvang 
je een voucher. Deze voucher kun je deponeren in 

de daarvoor bestemde kluisjes in de winkel. 
Zoals U weet hebben wij kluisnummer 43.  We hebben 
inmiddels al een mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld. 
Dit bedrag verandert nog dagelijks. De actie duurt nog tot en 
met zondag 25 oktober. Vanaf deze plaats alvast een DANK JE 
WEL voor de ingeleverde vouchers. 
Hopelijk volgen er nog veel. 
Wij hebben dit jaar kluisje 43 !! 
 
Overleden leden 
Dhr. Jan Hendrix 
Mevr. Mia Mestrom-Sonnemans 
Mevr. Leen Janssen-Smits 
Dhr. Harrie Verberne 

 
  



Rabo ClubSupport campagne. 
(voorheen beter bekend als de Rabobank Clubkascampagne)  
Deze campagne gaat binnenkort weer van start, waarbij de 
Rabobank Peel, Maas en Leudal een deel van hun winst in lokale 
clubs en verenigingen wil investeren. 
U kunt op ons stemmen, als u lid bent van de Rabobank. De 
stemperiode is van 5 tot 25 oktober. Dit jaar kan dit ook via de 
RABO app.Enkele dagen van tevoren krijgen alle leden van de 

Rabobank een brief, waarop een stemcode staat 
vermeld. Grijp uw kans en steun onze vereniging 
kosteloos. Elke stem is geld waard. Hoe meer 
stemmen er op een vereniging worden 

uitgebracht….hoe hoger de bijdrage, die de vereniging 
ontvangt! Wij weten, dat veel senioren ons altijd steunen. 
Hierbij willen wij tevens een beroep doen op de kinderen van 
senioren, die een handje mee willen helpen! Of weet u iemand 
die een stem over heeft? 
Mocht u zelf niet kunnen stemmen, laat het aan één van de 
bestuursleden weten. Of kom gewoon even binnenlopen bij het 
infoloket. Want elke stem telt! Vorig jaar zijn we geëindigd op 
een derde plaats met € 1310,44. Een geweldig bedrag! Wij, 
senioren maken het verschil! Want senioren zijn meer dan de 
moeite waard! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite! 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van  
30/31 oktober 
 


