
 

         JAARGANG 13                                                          mei 2022 

 

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
02 mei Start fietsuitje maandagavond. 
04 mei Vissen op de vijver aan de Donk. 
04 mei Start fietsen woensdagmiddag. 
05 mei Inschrijving bezoek theaterbelevenis  
                “De Strijd om de kathedraal”. 
06 mei Historische wandeling. 
12 mei Inschrijving bezoek Risk-Factory. 
12 mei Inschrijving dagtocht Floriade. 
12 mei Start Méélse Skoets. 
16 t/m 20 mei Vakantiereis naar Odoorn. 
18 mei Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
 
09 juni Bezoek Risk-Factory in Venlo. 
15 juni Bezoek Floriade in Almere. 
15 juni Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
22 juni Zomerwandeling. 
24 juni   Bezoek theaterbelevenis “De Strijd om de kathedraal”. 
 
13 juli Activiteit met fietsers woensdagmiddag. 
20 juli Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
30 juli Schieten met BBQ. 
 



Wekelijkse activiteiten: 
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. 
Jeu de boules:  elke dinsdagavond 19:00-21:00 uur bij   
                            Alexanderhof.                 
Méélse skoets: vanaf 12 mei, 2 x per maand, elke donderdag-       
                            middag in de oneven weken. 
 

 
 
Verzoeken 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. 06-30.80.38.19. 
 
Overlijden KBO leden. 
Het komt steeds meer voor, dat bij overlijden een andere vorm 
van afscheid wordt gekozen of dat er een andere 
uitvaartbegeleider 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 
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overlijden, verzoeken wij u vriendelijk het overlijden 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. 06-30.80.38.19. 
 

 
 
Eenmalige energietoeslag 2022. 

Vanaf 5 april 2022 tot en met 31 oktober 2022 
kunt u, bij voorkeur digitaal via de 
aanvraagbutton op de website van de  

gemeente Peel en Maas, 1x een éénmalige energietoeslag 
aanvragen bij de gemeente Peel en Maas. Als digitaal aanvragen 
écht niet mogelijk is, dan kan men gebruik maken van een 
papieren aanvraagformulier. Neem hiervoor contact op met de 
gemeente Peel en Maas.  
De energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per 
huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw 
energiekosten. Kijk voor meer informatie op de site van de 
gemeente Peel en Maas, eenmalige energietoeslag. 
Als u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet of als u hulp 
nodig heeft bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
belastinginvullers van KBO Meijel, Jan Manders, tel. 06 - 
80.08.47.47 of per mail: penningmeester@kbo-meijel.nl. 
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Nadere informatie bezoek Risk Factory Venlo. 
Zoals in het vorige nieuwsblad al 
aangekondigd, gaan we op donderdag 9 
juni een bezoek brengen aan de Risk 
Factory in Venlo. De Risk Factory Limburg-
Noord biedt de mogelijkheid om de risico’s 

op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te beleven. 
We vertrekken om 12:15 uur vanaf het Alexanderplein bij 
gemeenschapshuis d’n Binger. Aanvang van het bezoek bij de 
Risk Factory is 13:00 uur. Rond 16:00 uur vertrekken we weer 
naar Meijel. U bent enkele uren van huis. Wellicht is het fijn om 
iets te eten in de bus mee te nemen.  
Let op: voor dit bezoek hanteren we een minimumaantal 
deelnemers van 30 personen en een maximumaantal 
deelnemers van 50 personen, vol is vol.  
Mocht er een grotere belangstelling zijn, dan wordt u op de 
reservelijst gezet en zullen we proberen of er een mogelijkheid 
is voor een 2de bezoek in het najaar 2022.  
De inschrijving is op donderdag 12 mei van 14:00 uur tot 14:30 
uur in d’n Binger. De eigen bijdrage bedraagt voor KBO-leden    
€ 10,00 per persoon. Niet KBO-leden betalen € 12,50 per 
persoon. Dit bedrag is inclusief vervoer, kopje koffie/thee en 
wat lekkers en niet te vergeten de beleving in de Risk Factory. 
Vriendelijk verzoek om met de pinpas te betalen. Dit maakt 
het voor ons een stuk gemakkelijker. 
Wanneer: donderdagmiddag 9 juni. 
Vertrek:   12:15 uur vanaf het Alexanderplein.  
Kosten:         KBO-leden € 10,00 p.p. 

        niet KBO-leden € 12,50 p.p. 
Inschrijven: donderdag 12 mei om 14:00 uur in  
                        d’n Binger. 
 



Rookmelders redden levens.  
Per 1 juli 2022 wordt het verplicht in elk huis 
op iedere verdieping een rookmelder te 
hangen.  
De meeste slachtoffers bij een brand vallen 

door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus 
werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als je wasdroger 
kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, word je van de 
rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen 
bevat, raak je in een diepe bewusteloosheid, vaak binnen 
enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang en niet 
alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te 
meer tijd en kans heb je om je huis te verlaten. Rookmelders in 
woningen geven meer tijd om te vluchten en daardoor 
vermindert het risico op slachtoffers. Kijk ook eens op de site 
“www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders” voor verdere 
informatie. Binnen KBO Meijel hebben we een 
ervaringsdeskundige op het gebied van (brand)veiligheid, Wim 
Strijbos, die bereid is gevonden te ondersteunen bij vragen etc. 
Indien wenselijk, kunt u contact met Wim opnemen, telefoon 
06-27.07.07.52 of per mail wimstrijbos57@gmail.com 

Heeft u andere vragen kom dan gerust binnenlopen bij het 
Dorps infoloket Meijel in d’n Binger, iedere maandag van 14:00 
tot 15:00 uur en op de eerste dinsdag van de maand van 19:00 
tot 20:00 uur. 
  



Hulp bij het invullen van uw belastingaangiftes (HUBA). 
Ook dit jaar kunt u, indien gewenst, gebruik 
maken van de hulp bij het verzorgen van de 
aangifte inkomstenbelasting 2021. De HUBA-
medewerkers van onze KBO staan weer voor 

u klaar om u te ondersteunen.  
Hierbij gelden wel de volgende spelregels:  

• Als u hulp nodig heeft, dient u contact op te nemen met de 
HUBA-coördinator. Hij zal uw vraag verder doorsturen naar 
één van de HUBA-medewerkers. Op dit moment zijn er 
binnen onze afdeling vijf HUBA-medewerkers actief. 

• De hulp bij het invullen geschiedt onder de vlag van de KBO. 
De HUBA-medewerkers houden zich strikt aan de afspraken, 
die gelden voor de KBO-belastinghulpen. Indien gewenst kunt 
u die voorwaarden van tevoren opvragen en inzien. 

• De door de HUBA-medewerkers geboden hulp is kosteloos. Er 
wordt dus geen vergoeding gevraagd voor de verleende 
ondersteuning. Wel mag u een vrijwillige bijdrage geven, 
maar die mag nooit hoger zijn dan € 13,00. Deze bijdrage 
wordt door de medewerker in de kas van KBO-afdeling Meijel 
gestort. Te allen tijde geldt dat uzelf verantwoordelijk bent en 
blijft voor de aangifte inkomstenbelasting.  

De HUBA-medewerkers van KBO-afdeling Meijel staan voor u 
klaar, maak er gebruik van! Zij kunnen zich legitimeren met een 
KBO-Limburg pas, met daarop de toevoeging IB 2021. 
HUBA-coördinator: Jan Manders, Tel.nr. 06 – 80.08.47.47 of 
mail naar: penningmeester@kbo-meijel.nl 
 
  



Besparen op energie. 
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat de prijzen van gas en 

elektriciteit op dit moment ongekend hoog zijn.  

Het is de moeite waard om te besparen en dit kan 
op veel verschillende manieren. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de site van de KBO: www.kbo-
meijel.nl. Daar treft u een artikel aan waar uitgebreider op deze 
materie wordt ingegaan. Mochten er vragen zijn, dan kunt u 
contact opnemen met Pierre Verhees energie coach, Bongerd 
3, Meijel, telefoon 06 -16.82.02.57 
 

 
 
Op 2 mei om 18:30 uur start weer een nieuw seizoen ‘fietsuitje’ 

op de maandagavond. Zoals vanouds nemen we 
weer de mooiste paadjes in de omgeving van 
Meijel en belanden we weer op de gezelligste 
terrasjes. 
Wil je graag mee? Zorg dat je vanaf 2 mei of elke 

andere maandagavond om 18.30 uur bij d’n Binger bent. Als je 
op de hoogte wil blijven van dit fietsuitje, meld je dan aan bij de 
groepsapp. 
Wanneer: elke maandagavond. 
Aanvang: 18:30 uur. 
Vertrek:         vanaf d’n Binger. 
Aanmelden: niet nodig. 
Info:         Peter Knoops, 06 – 22.14.55.03.  

        Aanmelden voor groepsapp:  
                        Joep Vissers 06 - 42.18.59.52. 



Fietsen op woensdag. 
In de periode 4 mei tot en met 28 september gaan we weer als 

vanouds fietsen op woensdagmiddag onder 
leiding van Jac Neessen. De route is ongeveer 30 
km. lang met onderweg een stop bij een 
horecagelegenheid. Ook hier geldt weer een 
gezellige middag, sportief in de buitenlucht.  

Wilt u ook meefietsen??  
Gewoon zorgen, dat u op 4 mei om 13:30 uur bij het 
vertrekpunt bent!  
Wanneer:  elke woensdagmiddag. 
Aanvang:   13:30 uur.  
Vertrek:         vanaf d’n Binger. 
Aanmelden: niet nodig. 
 
Historische wandeling “het verhaal van Meijel”. 

De wandeling is op 6 mei om 13:30 uur. We 
vertrekken bij museum Truijenhof van 
Heemkundevereniging Medelo, Tomveld 2.  
In samenwerking met Ben Bizzie, 
Heemkundevereniging Medelo en KBO Meijel worden 

er, net zoals vorig jaar, weer een paar historische wandelingen 
gehouden in het centrum van Meijel.  
De deskundige gidsen van Medelo vertellen "het verhaal van 
Meijel" en leiden ons rond naar diverse interessante plekken. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.  
Na afloop is er koffie/thee in de tuin van de Kapelanie in de 
Kalisstraat. 
Wanneer:             vrijdag 6 mei. 
Vertrek:                    13:30 uur bij museum Truijenhof 
Kosten:                    € 2,50 p.p. 



Aanmelden/info:   Peter Knoops, 06 - 22.14.55.03 of per mail                                                                 
                                  peterknoops57@gmail.com. 
 
Scootmobielclub Méélse Skoets. 

Na een fantastische start vorig jaar gaan we 
dit voorjaar beginnen aan het 2e jaar 
scootmobiel-tochten. De eerste vertrekt op 
12 mei om 13:30 uur bij de hoofdingang van 
Sint Jozef Wonen en Zorg. Daarna gaan we 2 

keer per maand op pad, tot eind september. De tochten staan 
garant voor een middagje genieten van de natuur en van 
gezelligheid. Er is voldoende begeleiding om de veiligheid 
onderweg te waarborgen. Heb je een scootmobiel? Neem 
contact op met ons en ga mee.  
De Méélse Skoets is een samenwerking tussen KBO Meijel en 
Sint Jozef Wonen en Zorg. Deelname is gratis. 
Wanneer: donderdag 12 mei.  
Aanvang: 13:30 uur. 
Vertrek:         hoofdingang St. Jozef Wonen en Zorg. 
Aanmelden: Peter Knoops, tel. 06 - 22.14.55.03 of      
                        peterknoops57@gmail.com 
 
Kienen. 
Op woensdag 18 mei vindt er weer een gezellige kienmiddag 

plaats in St. Jozef Wonen en Zorg. Inloop is vanaf 
14:15 uur. We starten om 14:30 uur.  
Een kienkaart kost € 5,00.  
Koffie en thee staan dan ook weer klaar. 

Iedereen is van harte welkom. 
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Vissen op de vijver aan de Donk. 

Zoals u in het vorige nieuwsblad hebt kunnen 
lezen, hadden we op woensdag 4 mei een 
viswedstrijd gepland op de forellenvijver in 
Meijel. Maar helaas kregen we bericht van 
de uitbaters, dat deze wedstrijd door 

omstandigheden niet door kan gaan. Daarom hebben we 
besloten om deze middag te gaan vissen op de visvijver van  
HSV de Noordervaart gelegen bij de Donk. 
We verwachten jullie dan om 13:30 uur op de parkeerplaats 
gelegen bij de visvijver.  
Hier zullen we een korte toelichting geven hoe we de wedstrijd 
willen gaan organiseren.  
Wij, de werkgroep, zorgen voor voer, aas (wormen) en de 
hengel waar iedereen mee moet vissen om de onderlinge 
verschillen zo klein mogelijk te houden.  
Rond 15:00 uur zullen we onder het genot van een kop koffie 
een korte pauze houden.  
Hierna zullen we nog doorvissen tot ± 16:30 uur, waarna de 
balans zal worden opgemaakt.  
Hij of zij die de meeste vissen heeft gevangen, mag dan de 
wisseltrofee mee naar huis nemen.  
De prijsuitreiking na afloop zullen we doen in de kantine van de 
visclub, waarbij u dan nog een consumptie krijgt aangeboden. 
De kosten voor deze KBO-vismiddag bedragen € 6,00 per 
persoon incl. aas, hengel en visvoer, kop koffie in de pauze en 
een consumptie na afloop.  



Het betalen van deze bijdrage doen we voor het begin van de 
wedstijd. (Als het kan gepast betalen).  
We wensen alle deelnemers alvast een gezellige vismiddag toe 
en hopelijk voor iedereen een goede vangst. 
Wanneer: woensdag 4 mei. 
Waar:  de visvijver bij de Donk. 
Aanvang: 13:30 uur. 
Kosten  € 6,00 per persoon. 
Aanmelden:  telefonisch vóór 1 mei bij  
                        Theu Pouls        077 - 466.20.91 of bij  

         Peter Cremers 077 - 466.17.19. 
 
Dagtocht naar de Floriade. 
Op 15 juni hebben we een dagtocht gepland naar de Floriade, 
een mooi dagje uit tussen de bomen, groenten, fruit en 

bloemen.  
Deze zevende editie van de Floriade vindt 
plaats in Almere. Elk decennium komen alle 
tuinbouwexperts van over de hele wereld 

samen op de Floriade in Nederland om groene oplossingen te 
presenteren om de steden van de wereld leuker, mooier en 
duurzamer te maken. De expo 2022 is dagelijks geopend van 
10.00 tot 19.00 uur. 
Dit jaar zullen meer dan 400 deelnemers uit de hele wereld hun 
nieuwste groene innovaties, oplossingen en toepassingen laten 
zien. Het is vrijwel zeker dat je na je bezoek geïnspireerd zult 
zijn om je eigen tuin, balkon of huiskamer te verrijken met 
groene opties.  
Maar het Floriade programma is meer. Naast alle innovaties die 
er te zien zullen zijn, zal de Floriade Expo 2022 ook kunst en 
cultuur laten zien, met tentoonstellingen, livemuziek, 



entertainment en orkesten die in het park optreden. En je zult 
ook geen hongerlijden, want er zal een 
keur aan restaurants, food trucks en 
proeverijen zijn met lokale producten, 
gezonde snacks en volledige maaltijden. 
Op de Expo kun je ook landenpaviljoens bezoeken waar landen 
hun cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien 
voor groene steden. Een stad kan niet zomaar groen worden als 
daarvoor geen ruimte is, zowel ondergronds als bovengronds. Je 
ziet hoe stad en groen samen kunnen gaan.  Bovengronds zie en 
ruik je diverse bloemen en planten en ondergronds vind je 
verschillende mineralen en water, de voeding voor planten. In 
de stad wordt deze ondergrondse ruimte gebruikt voor allerlei 
faciliteiten, zoals leidingen en kabels. Ben je benieuwd hoe dat 
gecombineerd kan worden met de wortels van de planten die 
daar ook moeten groeien? Ontdek hier hoe het samenkomt. 
De eigen bijdrage voor deze dagtocht is vastgesteld op: 
€ 62,50 incl. brunch of € 50,00 excl. brunch.  
Beide bedragen is incl. lunchpakket en ticket voor de kabelbaan. 
We vertrekken om 8:00 uur vanaf het Alexanderplein en zijn 
rond 19:00 uur terug in Meijel. 
Wanneer:  woensdag 15 juni. 
Vertrek:     08:00 uur vanaf het Alexanderplein, terug ca.     
                        19:00 uur. 
Aanmelden: 12 mei om 14:00 uur in d’n Binger.  
Kosten:     € 62,50 incl. brunch of  

        € 50,00 excl. brunch.  
 
  



Bezoek aan theaterbelevenis “De Strijd om de Kathedraal”. 
Op vrijdag 24 juni brengen we een bezoek aan de 
theaterbelevenis “De Strijd om de Kathedraal”. Dit is een 

groot(s) en bijzonder theaterspektakel 
op een speciale openlucht locatie in 
Park Zaarderheiken. Hier spelen ook 
leden van de COM uit Meijel mee. We 
gaan met eigen vervoer.  De eigen 

bijdrage voor dit theaterspektakel bedraagt € 25,00 p.p. Ook 
mensen met rolstoel of rollator kunnen mee.  
De strijd om de Kathedraal is gebaseerd op een verhaal van 
Jacques Vriens en speelt zich af in Trichterbos. Het geeft een 
prachtig beeld van het leven in een middeleeuwse stad, de 
bouw van een kathedraal, het felle verzet daartegen en van de 
rol, die de geestelijkheid speelt. Centraal in dit alles staat de 
bijzondere vriendschap tussen Thies en Mette. We vertrekken 
gezamenlijk om 19:30 vanaf het Alexanderplein. Voor vertrek 
worden de entreekaarten uitgereikt en we hebben 
gereserveerde plaatsen. 
Wanneer: vrijdag 24 juni 20:30 uur. 
Waar:  Parc Zaarderheiken te Venlo 
Vertrek:         19.30 uur vanaf het Alexanderplein. 
Vervoer:  met eigen auto. 
Kosten:         € 25,00 per persoon. 
Inschrijving: donderdag 5 mei 14:00 uur in d’n Binger. 
 
 
 
  



 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone. 
U kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger 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!! 
 
OVERIGE MEDEDELINGEN. 
Rubriek Medelohuukske. 
Op de website van KBO Meijel (www.kbo-meijel.nl) worden 

maandelijks verhalen uit de oude tijd van Meijel 
gepubliceerd in de rubriek Medelohuukske. Deze 
rubriek wordt in samenwerking met de 

Heemkundevereniging Medelo verzorgd.  
Wij bevelen deze rubriek van harte aan bij onze leden. 
 
Overleden leden. 
Mevr. Truus Lansbergen-van Bree 
Dhr.    Thijs Coumans.  
Mevr. Corry Schaareman-Jegers 
Mevr. Truus Weerts-Reinders 
 
Nieuwe leden.         
Mevr. Rieky van Mierlo.        
Mevr. Petra Heeskens-Bruijnen 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.  
Deze zullen verschijnen in het weekend van 27/28 mei. 



 

 


