
 
             JAARGANG 13            MAART 2022 

                                                    

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
09 mrt. Filmmiddag. 
24 mrt. Bezoek natuurbegraafplaats Vlierden. 
 
06 apr. Thema-avond pensioenen. 
07 apr. Inschrijving lentewandeling. 
13 apr. Thema-middag Zorgcentrum St. Jozef. 
20 apr. Lentewandeling. 
20 apr. Start kienen Zorgcentrum St. Jozef. 
26 apr. Algemene Ledenvergadering.  
04 mei Forelvissen. 
11 mei Bezoek Senioren Expo in Veldhoven. 
16 t/m 20 mei Vakantiereis naar Odoorn. 
 
01 juni Natuurtocht. 
09 juni Bezoek Risk-Factory in Venlo. 
22 juni Zomerwandeling. 
 
Wekelijkse activiteiten: 



Kaarten:             tot 30 april elke vrijdagmiddag,  
            d’n Binger, aanvang 13:30 uur. 

Fietsen:              vanaf 4 mei elke woensdagmiddag 
              vertrek 13:30 uur, d’n Binger. 
Fietsuitje:           Vanaf 9 mei elke maandagavond 
               vertrek 18:30 uur, d’n Binger. 
Méélse skoets:  vanaf 12 mei elke donderdagmiddag in           
                             de oneven weken. 
 

 
 
Betalen met je bankpas. 

In januari heeft het bestuur van 
de KBO Meijel besloten tot de 
aanschaf van een mobiel 
betaalapparaat.  
Daarmee wordt het gebruik van 

contant geld met de daaraan verbonden risico’s 
terugge-drongen.  
Bij een gevraagde eigen bijdrage voor een door de KBO 
georganiseerde activiteit (bijv. een dagtocht) kan met 
een betaalpas van de bank contactloos worden betaald 
tot het door een KBO-lid zelf ingestelde 
maximumbedrag.  
Boven dit maximum is een pincode invoeren nodig.  
De pas moet wel de mogelijkheid van contactloos 
betalen hebben (op de pas staan dan linksonder, naast 



elkaar, 4 witte gebogen lijntjes die steeds groter 
worden). Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van 
deze manier van betalen gebruik te gaan maken.  
Contante betaling blijft mogelijk. 

 
 
 

Filmmiddag. 
Voorzichtig mogen en kunnen we weer wat. We 

hebben elkaar noodgedwongen een hele 
tijd niet meer gezien of gehoord. De 
werkgroep Evenementen heeft een 
filmmiddag gepland. Zo proberen we de 

activiteiten weer voorzichtig op te starten. Mart Kessels 
heeft nog oude films en diverse mooie natuurfilms. 
Zoals ieder waarschijnlijk wel weet, heeft hij ontzettend 
veel geduld om mooie opnames te maken. Er is in ons 
mooie Meijel ook weer veel veranderd. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee kan er nog gezellig 
“bij gekletst” worden. We zijn eraan toe om elkaar 
weer te ontmoeten, dus kom 9 maart naar d’n 
Binger.Bij het plaatsen van dit bericht was het nog niet 
duidelijk, wat de nieuwe maatregelen op het gebied 
van corona zullen zijn. Zorg ervoor dat u op 9 maart op 
de hoogte bent van de aangepaste regels.  
Wanneer: woensdag 9 maart. 
Waar:  d’n Binger. 
Aanvang: 14:00 uur 



 

 
 
Themamiddag waakzaam en dienstbaar. 

Helaas, deze themamiddag op 22 maart 
komt te vervallen. 
Alles was geregeld, toch kan deze middag 

i.v.m. afzegging van wijkagent Ton de Bruin niet 
doorgaan. Ton heeft zijn uiterste best gedaan om te 
komen maar i.v.m. personeelstekort moet hij andere 
werkzaamheden voor laten gaan.  
Mogelijk kan deze middag naar het najaar verschoven 
worden. We zijn hiermee bezig. 
 
Thema-avond pensioen. 
Op woensdagavond 6 april 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 6 april alvast in uw 
agenda.  
Wanneer: woensdag 6 april. 
Waar:  d’n Binger. 
Aanvang: 19:30 uur tot ca. 21:30 uur. 
 
Dorpsinfoloket Meijel:  
Elke maandag is er een open inloopspreekuur van 
14:00 uur tot 15:00 uur in d’n Binger (achter in de 
bieb). Heeft u overdag geen tijd? Dan kunt u ook elke 
eerste dinsdag van de maand van 19:00 uur tot 20:00 
uur bij ons terecht. Iedereen is welkom tijdens deze 
inloopspreekuren. Loop gerust eens binnen met uw 
vraag!! 
 
St. Jozef Wonen en Zorg, een begrip voor Meijel. 
Op woensdag 13 april organiseren wij een thema- 
middag over St. Jozef Wonen en Zorg. Deze middag 
komen Marion Oomen en Gea Roza, werkzaam bij St. 
Jozef, een toelichting geven over de vernieuwing van 
het Zorgcentrum en de huidige activiteiten. In het 
Nieuwsblad van maart volgt meer inhoudelijke 
informatie.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Wanneer: woensdag 13 april. 
Waar:  d’n Binger. 
Aanvang: 14:00 uur. 
 



 
 

Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of 
smartphone (digitaal vragenuurtje). 
U kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger (achter in de bieb) op 
maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur.  
Heeft u een vraag over of heeft u hulp nodig, loop 
gerust binnen en bespreek het. Wij staan voor u klaar 
 

 
 
Bezoek natuurbegraafplaats Vlierden. 

Op donderdagmiddag 24 maart 
krijgen we een unieke mogelijkheid 
om wat meer aan de weet te komen 
over de mogelijkheden voor een graf 
op een natuurbegraafplaats.  

Velen van ons hebben al vaak van een 
natuurbegraafplaats gehoord, maar er nooit 
kunnen rondkijken. Daarom willen we deze middag 
een bezoek brengen aan Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth, gelegen tussen Liessel en 
Vlierden. We zullen die middag na de ontvangst 
een toelichting krijgen, waarna een rondleiding 
over de natuurbegraaf-plaats zal volgen.  



De paden zijn verhard en met rolstoel goed 
begaanbaar. Tijdens de toelichting zullen we meer 
informatie krijgen over de mogelijkheden, regels en 
prijzen van een graf op een natuurbegraafplaats. 
Tijdens dit bezoek zullen we ook nog een kop 
koffie aangeboden krijgen. We reizen met eigen 
vervoer. De deelnemers, die met iemand 
meerijden, vragen we om voor de reiskosten € 
2,00 te betalen aan de chauffeur. Uiteraard gaat dit 
bezoek alleen door als de dan geldende 
coronaregels het toelaten. 
Wanneer: donderdag 24 maart. 
Vertrek:       13:30 uur vanaf het Alexander                       
         plein, terug ca 16:30 uur. 
Kosten:        € 2,00 te betalen aan de chauffeur met      
              wie je meerijdt. 
Vervoer: eigen vervoer.  
Opgeven: als u zich nog niet hebt opgegeven, 
   kan dat nog tot 15 maart bij  
        Theu Pouls, tel. 077 – 466.20.91. 
 
Lentewandeling. 

In afwijking van eerdere berichten is de 
lentewandeling niet op woensdagmiddag 
27 april (Koningsdag) maar op woensdag 
20 april.  
We vertrekken om 13:00 uur vanaf het 

Schutterslokaal van Schutterij St. Nicolaas.  
Dit jaar gaan we naar de Mariapeel, een mooi 
gebied tussen Helenaveen en Griendtsveen. 



Dit gebied staat onder beheer van 
Staatsbosbeheer. De Mariapeel is onderdeel van 
het Europees beschermde Habitatrichtlijngebied 
Mariapeel/Deurnese Peel/ Grauwveen. Het 

omvangrijke, natte 
gebied is van grote 
betekenis voor de 
avifauna. De 
veenmoerassen 

zijn namelijk niet alleen van groot belang voor de 
plantenwereld, maar ook voor de vele vogels die 
hier voorkomen. In de Peel leven met name veel 
kleine insectenetende zangvogels zoals de 
Blauwborst en de Sprinkhaanzanger. Uiteraard 
komen er ook veel weidevogels, eenden en 
ganzen voor. Momenteel wordt er door 
Staatsbosbeheer hard gewerkt in de Mariapeel. De 
omringende veenweilanden zijn het domein van 

weidevogels, zoals wulp, kievit en grutto. Wandel 

mee en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop! Wij 
geloven dat wandelen bijdraagt aan een gezonder 
en gelukkiger leven. Wij willen zoveel mogelijk 

mensen inspireren, motiveren en ondersteunen om in 
beweging te komen door middel van wandelen. Zorg 
wel voor goed stevig schoeisel en houd rekening met 
mogelijk natte ondergrond. De wandeling zal ca. 1½ uur 
duren. Na afloop is er weer de traditionele koffie met 
vlaai. 



Opgeven kan op donderdag 7 april om 14:00 uur in d’n 
Binger. De eigen bijdrage is € 5,50 per persoon. 
We gaan met eigen auto’s. 
Wanneer:   woensdag 20 april. 
Vertrek:          13:00 uur vanaf het schutterslokaal                
                         St. Nicolaas 
Kosten:          € 5,50 per persoon.  
Vervoer:         met eigen auto’s. 
Inschrijving:  donderdag 7 april om 14:00 uur in D’n Binger. 

 

 
 
Zeker op de been (valpreventie). 
Enkele weken geleden is de eerste editie van de 
valpreventiecursus, zeker op de been, afgelopen. Een 

behoorlijk aantal mensen heeft deze 
cursus enthousiast gevolgd en 
afgesloten. De belangstelling is zo groot, 
dat er besloten is om snel een 2e cursus 

te organiseren. Die gaat beginnen op maandag 14 
maart a.s. in de middag. De cursus bestaat uit 5 lessen, 
verzorgd door een unieke samenwerking van de 3 
fysiopraktijken in Meijel, Ben Bizzie en KBO Meijel.  
Meer informatie of opgeven: bel 077 – 205.83.08 of per 
mail: info@benbizziemeijel.nl  
Wanneer:    vanaf maandag 14 maart 
Aanvang:     in de middag 



Waar:        sporthal de Körref 
 
Jeu de boules competitie. 

Komende lente/zomer willen we graag 
een Jeu de Boules-competitie starten. 
Deze nieuwe activiteit willen we 
houden op de dinsdagavond. Het idee 

is om de baan bij het oorlogsmonument hiervoor te 
gebruiken. Natuurlijk willen we weten, wie er graag 
mee wil doen. Meer informatie of opgeven bij: Peter 
Knoops, tel. 06 - 221.455.03  
of per mail: peterknoops57@gmail.com. 
 
Wandelvoetbal toernooi RKMSV.  
Zoals bekend bestaat voetbalclub RKMSV al ruim 100 
jaar. Op 3 juni a.s. organiseren zij, in het kader van hun 
jubileumweekend, een wandelvoetbal-toernooi.  
De aftrap is in de middaguren en wordt afgesloten met 
muziek, een hapje en drankje in de feesttent. Iedereen 
is hierbij van harte welkom. 

Een wandelvoetbal-team heeft 6 
spelers van 50 jaar of ouder en kan 
bestaan uit dames en heren, daarbij is 
meedoen belangrijker dan winnen. 
Het veld is ongeveer de grootte van 

een kwart van een echt voetbalveld. Daarbij mag de bal 
niet hoger gespeeld worden dan de heupen, en….er 
mag niet gerend worden. Het zou leuk zijn als we met 



de KBO, 1 of 2 teams bij elkaar kunnen krijgen om mee 
te doen aan deze sportieve en gezellige activiteit.  
Meer informatie of opgeven bij: Peter Knoops, 
Tel. 06 - 221.455.03 of peterknoops57@gmail.com 
 
Overleden leden. 
Dhr.    Dré van Rijt 
Mevr. Truus Lansbergen - Sijben 
Mevr. Mia van Bree – Stultiëns 
Mevr. Mien van der Asdonk – Verlinde 
 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten veel 
sterkte toe. 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Elly Thijssen – van Stratum 
Dhr. Graad Thijssen 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 25/26 
maart 2022. 

 
 
 



 
 
 
 


