
 

          Jaargang 12                  september 2021 

 

 
 
  1 sept  Vissen in de Visvijver. 
  2 sept Inschrijven Koningschieten met BBQ. 
11 sept Koningschieten met BBQ bij schutterij St. Nicolaas. 
13 sept  Start Dorpsinfoloket Meijel. 
13 sept  Start inloopspreekuur computers etc. 
17 sept Historische wandeling door Meijel. 
22 sept Algemene ledenvergadering, d’n Binger. 
23 sept  Inschrijven herfstwandeling 14:00 uur. 
23 sept  Inschrijven natuurtocht 14:00 uur. 
24 sept  Aanvang kaartseizoen, d’n Binger. 
29 sept  Natuurtocht. 
  6 okt Herfstwandeling. 
17 okt Muziekmiddag Senioren voor Senioren. 
19 okt Vrijwilligersmiddag. 
10 nov Themamiddag Eenzaamheid. 
24 nov Dagtocht. 
 

 
 
22 september: algemene ledenvergadering. 
Voor deze vergadering ontvangt u als afzonderlijke bijlage de 
agenda, waar een invulstrookje aan toegevoegd is.  



Wilt u deze ledenvergadering bijwonen, 
vragen wij u om het invulstrookje in te vullen 
en bij één van de genoemde adressen in de 
bus te stoppen. Wij moeten wel rekening 

houden met de regels van het RIVM. 
Tijdens de ledenvergadering van 2 jaar geleden, is er 
afgesproken, dat de jaarstukken met informatie over 2020 niet 
meer worden bijgevoegd.  
Wilt u deze informatie vooraf ontvangen, dan vragen wij u bij 
voorkeur uw eigen e-mailadres door te sturen naar 
secretariaat@kbo-meijel.nl. U kunt de stukken ook telefonisch 
aanvragen: 077-46.62.749. 
De zaal is open vanaf 13:30 uur. Ook dan is er gelegenheid om 
de jaarstukken in te zien. 
 
Abonneren op digitale nieuwsbrief verenigingsnieuws 
KBO-PCOB. 
KBO-PCOB publiceert regelmatig nieuwsbrieven over hun 
verenigingsnieuws.  
Deze zijn niet alleen bestemd voor bestuursleden, maar ook 
voor leden en vrijwilligers.  
Het is beslist interessant.  
Daarom willen wij u op deze nieuwsbrief attenderen. 
Aanmelden gaat als volgt: Ga naar de website www.kbo-pcob.nl 
scrol helemaal naar beneden tot in het grijze vlak, klik dan op 
“digitale nieuwsbrief”. 
Kies voor KBO-PCOB.nu, dat is het rode deel.  
Vul hier uw gegevens in en druk op “aanmelden”.  
Mocht uw emailadres in de toekomst veranderen, dan kunt u 
zelf in de nieuwsbrief helemaal onderaan (grijze vlak) uw 
gegevens wijzigen. 

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


NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN. 
 

 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone. 
Het wekelijkse gratis inloopspreekuur in d’n Binger op 
maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur start weer met 
ingang van maandag 13 september.  
Heeft u een vraag over de computer, laptop, tablet of 
smartphone, heeft u hulp nodig of wilt u meer weten over, 
neem contact met ons op en bespreek het! Wij zijn er weer 
klaar voor…u ook? 
 
Aanbieding voor leden van de KBO Meijel.  
Omdat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van het 
leercentrum van de KBO en meer de nadruk gelegd wordt op 
leren aan huis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen 
computer of laptop, wordt onderstaande hardware verkocht. 

• 5 x Dell monitor E24” met VGA-aansluiting  
€ 40,00/stuk. 

• 1 x Dell monitor E198FP 19” met VGA aansluiting € 25,00. 

• 5 x HP-usb muis € 5,00/ stuk. 

• 5 x HP-usb toetsenbord € 5,00/ stuk. 

• 5 x Sennheiser HD201 koptelefoon € 10,00 / stuk. 
Hebt u interesse in 1 of meerdere artikelen, laat dit even weten 
via mail aan: info@kbo-meijel.nl.  
Afbeeldingen van de artikelen zijn te vinden op de website van 
KBO-Meijel: https://kbo-meijel.nl/nieuwspagina. In eerste 
instantie zijn deze artikelen alleen beschikbaar voor leden van 

mailto:info@kbo-meijel.nl
https://kbo-meijel.nl/nieuwspagina


KBO-Meijel. Als er meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde 
artikel, zullen deze door loting aangewezen worden. 
Correspondentie hierover is niet mogelijk. 
 

 
 
 

Dorpsinfoloket Meijel.  
Met ingang van maandag 13 september start het Infoloket KBO 
weer met de wekelijkse inloopspreekuren in d'n Binger, echter 
onder een nieuwe naam, te weten "Dorpsinfoloket Meijel".  
De bemensing wordt verzorgd door de vrijwillige  
(ouderen)adviseurs van de KBO, aangevuld met Lien Hartman 
(dorpsondersteuner) en Gea Roza (cliëntadviesbureau St. Jozef 
Wonen & Zorg).Het Dorpsinfoloket is open iedere maandag van 
14:00 uur tot 15:00 uur. Heeft u overdag geen tijd? Dan kunt u 
ook elke eerste dinsdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur 
bij ons terecht. Iedereen is welkom tijdens deze 
inloopspreekuren. 
 
 

 
 

• Elke maandagavond fietsuitje: 
vertrek om 18:30 uur vanaf d’n Binger. 

• Elke woensdagmiddag fietsen: 
vertrek om 13:30 uur vanaf d’n Binger. 

• Elke donderdagmiddag in de even weken 
Méélse Skoets vertrek om 13:30 uur vertrek vanaf      
hoofdingang st. Jozef Wonen & Zorg. 



17 september: historische wandeling door Meijel. 
Na de vele enthousiaste reacties op de eerste 
historische wandeling van 16 juli jl. gaan we dit 
opnieuw doen met een volgende wandeling. 
Deze gaat plaatsvinden op vrijdag 17 september a.s. 
om 13:30 uur met vertrek bij de Truijenhof, Tomveld 

in Meijel. De wandeling duurt 1,5 à 2 uur en de ervaren gidsen 
van Medelo vertellen onderweg allerlei wetenswaardigheden 
en anekdotes over het verleden van Meijel.  
De afsluiting met koffie is bij de Kapelanie in de Kalisstraat.  
De wandeling is een unieke samenwerking van KBO-Meijel, 
heemkundevereniging Medelo en Ben Bizzie.  
Eigen bijdrage: € 2,50 p.p. 
Inschrijving: van tevoren graag opgeven bij  
secretariaat@kbo-meijel of Peter Knoops 06-221.455.03.  
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 
 
24 september: start winterseizoen kaarten. 

Op 13 maart 2020 werd voor de laatste keer de 
wekelijkse kaartmiddag gehouden. 
Nu anderhalf jaar later, op 24 september a.s. om 
13:30 uur gaan we weer beginnen met deze 

gezellige activiteit.  
De kaartmiddag wordt gehouden in d’n Binger. 
Alle kaarters die eerder meededen zijn van harte welkom, maar 
ook nieuwe geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om 
te komen rikken, jokeren of te kruisjassen. 
De middag duurt tot ongeveer 17:00 uur.  
Eigen bijdrage: de kosten zijn € 1,50 p.p. 
 
 



 
 
Kort bericht van de werkgroep. 
Bij de laatste activiteiten moesten we door verschillende 
oorzaken op het allerlaatste moment wijzigingen doorvoeren 
ten opzichte van de eerder gedane berichtgeving. 
Dat is niet leuk, niet voor ons, maar zeker ook niet voor de 
deelnemers. Wij hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk te 
communiceren, echter dat is niet bij iedereen overgekomen. 
Nogmaals ons excuus hiervoor. 
Om dit in de toekomst te vermijden zullen we wijzigingen die bij 
de inschrijving al bekend zijn met een briefje doorgeven. 
Wanneer de inschrijving al geweest is, kunnen wij alleen nog 
communiceren via de website. Ook zullen wij bij inschrijving uw 
telefoonnummer noteren. Kijk dus regelmatig op de website 
van KBO Meijel of er mededelingen over bepaalde activiteiten 
op staan, er kunnen op de laatste dag nog wijzigingen optreden. 
Hopelijk gaat het dan beter. 
 
1 september: vissen op de vijvers aan de Donk. 

Zoals u in het vorige nieuwsblad hebt kunnen 
lezen, hebben we op woensdag 1 september 
weer een viswedstrijd gepland op de visvijver 
aan de Donk. 

We verwachten jullie dan 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, zorgen voor voer en aas (wormen) waar dan ook 
iedereen verplicht mee moet gaan vissen om de onderlinge 



verschillen zo klein mogelijk te houden. Rond 15:00 uur zullen 
we dan onder het genot van een kop koffie een korte pauze 
houden. Hierna zullen we dan nog doorvissen tot 

± 16:30 uur waarna de balans zal worden 
opgemaakt. Hij of zij die de meeste aantallen vis 
heeft gevangen mag dan de wisseltrofee mee 
naar huis nemen. Deze prijsuitreiking na afloop 

zullen we doen in de kantine van de vis club waarbij u nog een 
consumptie krijgt aangeboden. 
Eigen bijdrage: 
De kosten voor deze KBO-vismiddag bedragen 
€ 5,00 per persoon incl. aas en visvoer, koffie en een 
consumptie na afloop. Te betalen, graag gepast, voor het begin 
van de wedstrijd. 
Inschrijving: 
Ben je nog niet ingeschreven voor deze wedstrijd? doe het dan 
nu nog voor maandag 30 augustus bij: 
Theu Pouls 077-46.62.091 of Peter Cremers 077-46.61.719. 
We wensen alle deelnemers alvast een gezellige vismiddag toe. 
 
11 september: koningschieten met BBQ.  
Nog even ter herinnering. Zoals eerder aangekondigd gaan we 

op 11 september een schietwedstrijd organiseren 
met aansluitend een BBQ. Dit zal gehouden worden 
bij het schutterslokaal van schutterij St. Nicolaas, 
Donkersveld 6. We worden ontvangen om 16:00 uur 
met koffie. Na de koffie starten we met de 

schietwedstrijd.  
Degenen die willen schieten, moeten zich wel ter plaatse 
kunnen legitimeren. (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).  



Het is wel noodzakelijk dat men de buks zelfstandig 
kan hanteren. 
Omstreeks 18:00 uur verwachten wij dat de 
schutterskoning / koningin van de KBO bekend 

gemaakt kan worden.  
Het is de bedoeling dat we omstreeks 18:15 met de BBQ 
kunnen starten. Iedereen is welkom, ook de niet schutters.  

 
Eigen bijdrage:  

• Alleen schieten   :  € 11,00. 

• Alleen BBQ          :  € 21,50. 

• Schieten en BBQ:  € 27,00. 

Inschrijving: 2 september om 14:00 uur in d’n Binger  
(i.v.m. vakantie achteringang gebruiken). 

   
6 oktober: herfstwandeling. 
Zoals we gewend zijn gaan we in de herfst weer een wandeling 
maken. Deze staat gepland op woensdag 6 oktober.  
We vertrekken om 13:00 uur bij het schutterslokaal van 

Schutterij St. Nicolaas, Donkersveld 6.  
Onze gidsen zijn ook nu weer van het IVN-
Meijel, nl. Jan Slaats, Wim Verdonschot en 
Ger Hendriks.  

We gaan er van uit dat zij weer 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 bij het schutterslokaal om 
vervolgens te genieten van de koffie en een lekker stuk vlaai.  
  



Eigen bijdrage: 
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5,50. Inschrijving: 
Donderdag 23 september om 14:00 uur in d’n Binger. 
 
Verslag: zomerwandeling in de Peel. 

De weergoden waren ons goed gezind, dus 
konden wij, op woensdag 28 juli, met de 
fiets of met de auto naar de uitkijktoren bij 
de Vossenberg. Daar konden wij kiezen: 
een lange wandeling door de  

Peel of de korte langs de kazematten. Wij hebben de korte 
route gekozen en onze gids Ger vertelde vol overgave over de 
Peelraamstelling en over de vleermuizen die nu hun huis in de 
bunkers hebben. Bij de grenspaal kwamen we erachter dat wij 
vroeger bij Oostenrijk hebben gehoord. Verderop in de Peel 
heeft Ger het grondwater gepeild en ons verteld over de 
compartimenten waar de Peel in verdeeld is zodat het water 
langer vastgehouden wordt. Ook heeft hij verteld dat er dus 
geen water van de Kanalen en dergelijke in de Peel komt omdat 
dit te voedselrijk is. Met de vele (wel 38) stuwen die er 

aangelegd zijn wordt het water geregeld tussen de 
lager en hoger gelegen gebieden. Het was erg 
interessant en ook heel mooi. We vielen van de 
ene verrassing in de andere; eerst die mooie 
paarse hei die al in bloei stond; dan de mooie 
kudde grazers, de vele vlinders en de mooie 

blauwe lucht. En dan ook nog als verrassing een borrel. Het was 
een geweldig mooie peelwandeling waarin we niet alleen 
genoten hebben maar ook weer veel geleerd hebben van de 
Peel. En als afsluiting hadden we nog een mooi uitzicht vanuit 



de 22m hoge Belfort (vrede) toren. De afsluiting met koffie en 
vlaai was bij de schutterij St. Nicolaas. 
De gidsen, Ger Hendriks, Jan Slaats en Wim Verdonschot en de 
organisatie bedankt. 
Ik verheug mij nu al op de volgende wandeling. 
 
Verslag: bezoek Passiespelen. 
Het zat niet mee deze keer. Na twee keer uitstel ging de 
voorstelling uiteindelijk toch door, al was het in een aangepaste 
vorm. De voorstelling vond plaats in “De Doolhof” in Tegelen. 
Geen extra maatregelen door het corona-

virus, behalve dan de anderhalve meter 

afstand. Bij binnenkomst ontving elke 

bezoeker als aandenken een fraaie 

Passiespelen-draagtas met daarin een flesje 

water, een Limburgs vlaaitje én een gratis programmaboekje.  

De zon scheen volop. Precies om 14:00 uur startte de 

voorstelling. Natuurlijk kennen we het verhaal van het lijden van 

Jezus, een verhaal dat door alle tijden ons antwoord geeft op de 

zin van ons bestaan. Het thema was dan ook “Hem Achterna”. 

Maar liefst 300 vrijwilligers werkten eraan mee, niet alleen op 

het podium maar ook achter de schermen. Het Passiespel 

vertelde ons de emotionele gebeurtenissen van de laatste dagen 

van het leven van Jezus. Van de glorieuze intocht van Jezus in 

Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het 

verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling 

van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en 

uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de 

Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die 

de christenen gedenken tussen Palmzondag en 

Pasen. De voorstelling was op een creatieve wijze in een modern 

jasje gestoken. Het was een echt spektakelstuk geworden. “Hem 



Achterna” vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en 

corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van 

onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en 

vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere 

wereld. Wij hebben kunnen genieten van een prachtige 

theatervoorstelling. 

 

 
 
Verslag: ontspanningsmiddag met Tonny Wijnands. 
Woensdagmiddag 20 juli jl. was het dan zover. Na een lange tijd 
zonder activiteiten werd er door de werkgroep Evenementen 
een ontspanningsmiddag georganiseerd.  
Iedereen had zich vooraf ingeschreven 
en de tafels stonden op 1,5 meter 
afstand, zodat er netjes aan de regels 
van de RIVM werd voldaan. De middag 
begon om 14:00 uur. 
De invulling van deze middag gebeurde door Tonny Wijnands 
uit Deurne. Hij gaf in het verleden muziektherapie.  
Daarna is hij ook liedjes in het dialect gaan schrijven en zingen. 
Tussen het zingen door vertelde hij grappige verhalen.  
Het was weer een zeer gezellige middag, zoals we van hem 
gewend zijn.  Ook het publiek was geweldig, men luisterde met 
volle aandacht en er werd goed 
meegedaan. Onze lachspieren werden 
weer goed getraind. Omstreeks 16:00 
uur kwam er een einde aan zijn 
optreden.  



Onze voorzitter bedankte Tonny voor zijn optreden, maar ook 
alle aanwezigen voor hun aandachtig gehoor. Het werd door 
menigeen gezegd “unne sjonne middag”. 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 

U heeft er ongetwijfeld wel eens van gehoord of ergens in de 
media over gelezen. De spek de kas actie bij 
de JUMBO gaat weer van start.  
De actie start op 30 augustus en eindigt op7 
november. Ook wij als KBO-Meijel doen 
hieraan mee. Het werkt als volgt: bij iedere 

besteding van € 15,00 bij de Jumbo ontvang je een voucher. 
Deze voucher kun je deponeren in de daarvoor bestemde 
kluisjes in de winkel. Omdat bij het opmaken van dit nieuwsblad 
het nummer van ons kluisje nog niet bekend is, hopen we dat 
het geen probleem oplevert en iedereen toch het kluisje van de 
KBO kan vinden.  
Zodra bij ons het nummer bekend is wordt het uiteraard bekend 
gemaakt op de website. U kunt de voucher ook zelf activeren 
via www.vuldekas.nl/jumbomeijel.  
Wijs de unieke code die op de voucher staat vermeld toe aan 
onze vereniging.  
Elk voucher is € 0,15 waard. Alle ingeleverde vouchers bij elkaar 
opgeteld is dan het bedrag dat wij als KBO-vereniging 
ontvangen voor onze kas.  
Hopelijk kunnen we samen een mooi bedrag bij elkaar 
sprokkelen voor onze kas en er weer wat moois mee doen. 
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite. 
 

http://www.vuldekas.nl/jumbomeijel


Overleden leden. 
Dhr. Wiel Ghielen 
Dhr. Henk Strijbos 
Wij wensen familie, vrienden en andere  
naasten veel sterkte toe. 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Gerrie Gielen-Huijerjans 
Dhr. Jos Gielen 
Mevr. Hetty Basten-Odekerken 
Dhr. Ves Basten 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 1/2 oktober. 

 
 
 
 

29 september: natuurtocht. 
Op woensdag 29 september is onze jaarlijkse natuurtocht 
gepland. De uitzetters van deze tocht, Ger Hendriks en 
Mart Rooijakkers, houden het zoals gewoonlijk goed 
geheim waar we naar toe gaan. Het is wel zeker dat het 
weer een interessante tocht beloofd te worden. Zij zullen 
ons weer laten genieten van de prachtige plekjes in de 
natuur.  



Omdat we mogelijk onze landsgrenzen overschrijden 
vragen we jullie om een geldig paspoort of identiteitskaart 
mee te nemen. 
Onderweg zullen we een stop maken voor koffie met iets 
lekkers. Evenals andere jaren willen we deze tocht 
omstreeks 18:30 uur afsluiten met een koffietafel bij Grand 
Café Goejje. 
U moet rekening houden met extra maatregelen ter 
voorkoming van het Coronavirus, zoals voorste stoelen 
niet gebruiken, verplicht mondkapje (zelf meebrengen) en 
registratie van de deelnemers. Om dit laatste mogelijk te 
maken dient u bij inschrijving onderstaand opgavestrookje 
mee te brengen. 
 
Eigen bijdrage: 

• € 27,00 met als afsluiting de koffietafel. 

• € 16,00 zonder koffietafel. 
 
Inschrijving: 23 september om 14.00 uur in d’n Binger. 
 
Vertrek: 29 september om 13:00 uur vanaf het 
Alexanderplein. 
 
We wensen alle deelnemers een interessante en leerzame 
middag toe. 

 

 

Naam            :  ------------------------------------------- 

 

Adres            : ------------------------------------------- 

 

Woonplaats   : -------------------------------------------- 

 

Telefoonnr     : ------------------------------------------ 

________________________________________________________________________________ 
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