
    
 

             JAARGANG 12                                Augustus 2022 

                                                 

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
04 aug. Méélse Skoets. 
17 aug. Inschrijving Natuurtocht. 
18 aug. Méélse Skoets. 
31 aug Natuurtocht. 
 
01 sept. Inschrijving huifkartocht. 
01 sept. Méélse Skoets. 
14 sept. Huifkartocht met BBQ. 
15 sept. Vrijwilligersmiddag. 
15 sept. Méélse Skoets. 
21 sept. Forelvissen. 
29 sept. Méélse Skoets (onder voorbehoud). 
 
05 okt. Herfstwandeling. 
16 okt. SOM “Senioren voor Senioren muziek”. 
18 okt. Themamiddag waakzaam en dienstbaar. 
19 okt. Ontspanningsmiddag. 
28 okt. Dag van de ouderen. 
 



 
Wekelijkse activiteiten: 
Fietsen.  :    Elke woensdagmiddag vertrek 13:30. D’n Binger.    
Fietsuitje:    Elke maandagavond vertrek 18.30, D’n Binger.                            
Jeu de boules: Elke dinsdagavond 19:00-21:00 uur Alexanderhof 
                              

 
 
Klankbordgroep KBO. 

Een vereniging ontleent zijn bestaansrecht 
aan haar leden en streeft daarbij een aantal 
doelen na. Dat is voor de KBO afdeling Meijel 
niet anders. Nieuwe initiatieven worden 
binnen onze vereniging vaak ontwikkeld 
binnen onze werkgroepen. Toch kunnen er 

binnen de KBO-leden goede voorstellen en/of ideeën leven die 
nieuwe inzichten opleveren. Om deze en andere zaken boven 
water te krijgen, is na discussie binnen het bestuur en de 
coördinatoren van de werkgroepen besloten een 
klankbordgroep van KBO-leden te formeren. 
Het doel van deze klankbordgroep is te achterhalen hoe leden 
aankijken tegen onze vereniging, hoe men denkt over bepaalde 
(KBO-)zaken en wat de mening is van de leden ten aanzien van 
de activiteiten die onze afdeling organiseert. 
Daarbij denken we aan de volgende constructie: 

 de groep bestaat uit maximaal 15 personen die een 
dwarsdoorsnede van alle leden vormt (verschillende 
leeftijden, mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd enz.); 

 het aantal bijeenkomsten is maximaal 2 per jaar (voor- en 
najaar); 



 de bijeenkomst wordt geleid door een technisch voorzitter, 
wordt genotuleerd en er is eventueel een inhoudsdeskundige 
aanwezig; 

 er worden geen besluiten genomen en de uitkomsten 
worden ter beoordeling aan het bestuur eventueel omgezet 
in regelgeving; 

 startbijeenkomst is in oktober 2022. 
Zou u een bijdrage willen leveren aan deze klankbordgroep en 
daarin zitting willen nemen, meld u dan uiterlijk 30 september 
2022 aan via onze secretaris Els Gielens: 
per mail:  secretaris@kbo-meijel.nl of  
telefonisch:  06 - 372.038.36. 
 
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. 
 
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 - 308.038.19. 
 
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 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. 06-308.038.19. 
 

 
 
Natuurtocht 31 augustus. 

In het Nieuwsblad van juli hebben we al 
aangegeven, dat op woensdag 31 augustus de 
jaarlijkse natuurtocht gepland is. 
De uitzetters van deze tocht, Ger Hendriks en Mart 
Rooijakkers, hebben het idee opgepakt om eens 

rond te struinen door Zuid-Limburg. We rijden met de bus 
rechtstreeks naar het zuiden, vanwaar de tocht gaat beginnen. 
Het ziet ernaar uit dat het weer een interessante tocht beloofd 
te worden. Zij zullen ons weer laten genieten van de prachtige 
plekjes in de natuur. We vertrekken om 13:00 uur vanaf het 
Alexanderplein. Onderweg zullen we een stop maken voor 
koffie met iets lekkers. 
Evenals andere jaren willen we deze tocht omstreeks 18:00 uur 
afsluiten met een koffietafel bij Grand Café Goejje. 
De inschrijving vindt plaats op woensdag 17 augustus om 14:00 
uur in d’n Binger. Let op, deze inschrijvingsdatum is niet op 
donderdag, omdat dan d’n Binger gesloten is wegens vakantie. 



De eigen bijdrage voor deze tocht is € 30,00 (incl. koffietafel) en 
€ 20,00 (excl. koffietafel). Er kunnen maximaal 48 personen 
deelnemen. 
Wanneer: woensdag 31 augustus. 
Vertrek:  13.00 uur vanaf het Alexanderplein. 
Kosten: € 30,00 (incl. koffietafel) en € 20,00 (excl. 

koffietafel). 
Inschrijven: woensdag 17 augustus om 14:00 uur in d’n Binger; 

zo mogelijk betalen met gepast geld. 
 
Huifkartocht met BBQ. 
Op 14 september gaan we er ’s middags op uit met een huifkar.  

Hiervoor vertrekken we om 13:00 uur naar 
Someren. We maken een tocht bij het 
Keelven in Someren.  
Ook brengen we een bezoek aan klein Costa 
Rica, de meest bijzondere tropische 

vlindertuin van Brabant. Hier beleef je de wondere schoonheid 
van de tropen op meer dan 880m2. In de tuin groeien tropische 
bomen en planten. Ook leven er vele vlinders maar ook 
reptielen, vogels, vissen en schildpadden.  
Je waant jezelf in de tropen, waarbij je kunt 
genieten van aangename temperaturen.  
De vogels zitten niet in aparte volières, 
maar vliegen door de gehele tuin heen. Het kan dus zomaar zijn, 
dat er een vogel heel dichtbij u komt.  
Klein Costa Rica is geschikt voor ieder weertype en leuk om naar 
toe te gaan. 
De huifkar is voorzien van een lift, waardoor deze ook geschikt 
is voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. 



Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Deze middag 
wordt afgesloten met een heerlijke barbecue. 
De inschrijving is op 1 september om 14:00 uur in d’n Binger. De 
eigen bijdrage is € 27,50 (incl. BBQ) en € 12,50 (excl. BBQ). 
 
Wanneer: woensdag 14 september  
Vertrek:  13:00 uur. 
Kosten:  € 27,50 (incl. BBQ) en € 12,50 (excl. BBQ). 
Inschrijven: donderdag 1 september om 14:00 uur in d’n 
Binger; zo mogelijk betalen met gepast geld. 
 
Herfstwandeling 5 oktober. 
De herfstwandeling staat voor woensdag 5 oktober op het 

programma. Onze gidsen van het IVN hebben het 
plan opgevat om ons deze middag mee te nemen 
naar de Groote Peel en wel De Vossenbaan. Op uw 
wandeling kunt u paarden tegenkomen en in het 
zomerseizoen ook koeien. Ze lopen vrij rond. Het zijn 

vredelievende dieren, waarvan u niets te vrezen hebt, zolang u 
ze met rust laat. Het hoogste deel van de Peel is waarschijnlijk 
zo genoemd omdat vossen in deze zandheuvels graag hun holen 
bouwen.  
Vanwege de hoge en droge ligging leek het ook een ideale plek 
voor het leger om te gebruiken voor de verdediging in de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de wandeling staat er, zoals we 
dat gewend zijn, ook weer een lekkere versnapering te 
wachten.  
We vertrekken deze middag om 13:00 uur vanaf het 
Schutterslokaal van St. Nicolaas. Hier zullen we rond 16:00 uur 
ook terugkeren om vervolgens te genieten van de koffie en een 
heerlijk stuk vlaai.  



Noteer deze datum alvast in jullie agenda!! 
Wanneer: woensdag 5 oktober. 
Vertrek: 13:00 uur, vanaf het schutterslokaal van St. 

Nicolaas. 
 
Verslag van de zomerwandeling. 
Op woensdagmiddag 22 juni vertrokken we om 13:00 uur vanaf 

het schutterslokaal van St. Nicolaas voor onze 
jaarlijkse zomerwandeling. Dit jaar gingen we richting 
Sevenum, en wel naar het Molenbeek-dal. Hier heeft 
het Waterschap Peel en Maasvallei met allerlei 
ingrepen in en rond de Groote Molenbeek voor 

prachtige “natte natuur” gezorgd. 
De wandeling vond plaats onder begeleiding van onze 
deskundige gidsen Ger Hendriks en Jan Slaats. Zij vertelden ons 
over het belang van waterpeilbeheer voor zowel landbouw als 
natuur. De oorspronkelijke kaarsrechte beek is omgetoverd tot 
een meanderende beek met een hoge ecologische waarde. 
Waterschap Limburg is momenteel bezig met de voorbereiding 
van de beekdal-brede aanpak van de Groote Molenbeek. De 
focus ligt op het stroomgebied tussen de Middenpeelweg en de 
Maasbreeseweg. Primair doel is het oplossen van knelpunten 
op het gebied van wateroverlast, droogte en waterkwaliteit. De 
beek biedt leefruimte aan vissen en allerlei watergebonden 
dieren. De bomen langs de beek zorgen voor 
schaduw, waardoor het beekwater koel blijft. Dat geeft minder 
plantengroei en dus minder onderhoud. Dit wat betreft het 
Molenbeek-dal. De wandeling liep direct langs de beek.  
In deze beek is een behoorlijke stroming en wel 350-400 
ltr/seconde. We zagen duidelijk de invloed van de koele 
boszone. We kwamen langs allerlei planten, vlinders en libellen. 



We zagen onder andere: moeraswalstro, de wateraardbei, de 
valeriaan en moerasrolklaver. Toen we een stuk gewandeld 
hadden, kwamen we bij een “ven” dat ontstaan was door een 
dam welke de bever had opgebouwd. Deze dam zorgde ervoor, 
dat het water 70 cm hoger kwam te staan, waardoor de beek 
buiten zijn oevers kwam. Dit zorgt ervoor, dat er behoorlijk veel 
bomen afsterven. Ook hoorden we meerdere vogels fluiten, o.a. 
de spotvogel.  
We gingen weer terug naar de parkeerplaats bij KFC in 
Sevenum, alwaar we ook vertrokken waren. Onderweg zagen 
we nog de grote sabelsprinkhaan. Aangekomen bij het 
schutterslokaal was de koffie bruin en konden we onder het 
genot van een stuk vlaai nog even gezellig napraten.  
 
De foto’s van deze wandeling kunt u vinden op de website kbo-
meijel.nl onder het kopje foto’s. 
 
Verslag excursie wijngaard Egchel. 
Op woensdagmiddag 13 juli jl. stond er een excursie gepland 
naar een wijngaard van Noor en Leo Bouwmeester in Egchel. 

Dit uitstapje werd georganiseerd door de fietsgroep 
op de woensdagmiddag o.l.v. Jac Neesen in 
samenwerking met de werkgroep “KBO op Pad”. 
Om 13:30 uur werd er door ruim 20 personen met 

de fiets vertrokken naar Egchel. Via een kleine omweg kwamen 
we daar om 14:15 uur aan. Met dank aan Truus stond daar de 
koffie klaar en er was gezorgd voor wat lekkers.  
Daarna werd er uitleg gegeven door de eigenaar van de 
wijngaard, Leo, geassisteerd door onze eigen Meijelse hobby 
wijnboer Wim Strijbos. Leo Bouwmeester heeft sinds 3 jaar een 
wijngaard aan de Egchelseweg.  



Er kwam onder meer aan de orde welke druivensoorten het 
beste in het Nederlandse klimaat gebruikt kunnen worden om 
een kwalitatief goede wijn te krijgen en hoe dit gaat. Ook het 
productieproces werd in het kort uitgelegd.  
Natuurlijk konden we daarna verschillende soorten rode en 
witte wijnen proeven die door de leden van het wijngilde Peel 
en Maas gemaakt zijn. Het was een warme middag dus enige 
voorzichtigheid in de hoeveelheid te consumeren drank was 
noodzakelijk, mede het feit dat er ook nog veilig teruggefietst 
moest worden. Om 16:00 uur werd de terugreis aanvaard.  
Al met al een hele leerzame maar zeker ook gezellige middag 
gehad met dank aan Leo en Wim.  
 
De foto’s van deze excursie kunt u vinden op de website kbo-
meijel.nl onder het kopje foto’s. 
 

 
 
Eenmalige energietoeslag. 

Van 1 maart 2022 tot en met 31 oktober 2022 
kunt u 1x een eenmalige energietoeslag 
aanvragen. De energietoeslag is een bedrag van € 
800,00 netto per huishouden. Dit is een 
eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. 

 
Voorwaarden energietoeslag. 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en 
Maas als u op 1 maart 2022: 

 21 jaar of ouder bent. 

 in de gemeente Peel en Maas woont. 



 een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige 
verblijfsvergunning heeft. 

 u een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is 
dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

 energiekosten moet betalen (dus een energieleverancier 
heeft). 

 géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt. 

 een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling 
woont heeft u geen rechten. 

Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld: 120% van 
de bijstandsnorm per 1 januari 2022: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot  
AOW leeftijd 

Vanaf AOW  
leeftijd 

Alleenstaand of  
alleenstaande ouder 

  € 1.244,55   € 1.382,89 

Samenwonend/getrouwd   € 1.777,92   € 1.872,50 

Dit komt voor AOW-gerechtigden neer op bruto 
ongeveer € 1500,00 resp. € 2.070,00 per maand.  
 
Door de gemeente Peel en Maas wordt deze inkomensgrens 
strikt gehanteerd. De HUBA-medewerkers van KBO Meijel 
hebben daarom vaak een KBO-lid moeten teleurstellen. Dit 
komt, omdat de meesten een AOW-uitkering hebben en 
daarnaast een klein pensioen. Soms zijn er ook andere 
inkomsten. Het vermogen telt niet mee voor de toeslag.  
In de praktijk betekent dit, dat alleenstaanden met een netto 
pensioen van €150,00 per maand en gehuwden met een netto 
pensioen van €170,00 per maand bovenop de AOW-uitkering 
niet in aanmerking komen voor de toeslag.  



Denkt u toch in aanmerking te komen, neem dan contact op 
met de HUBA-coördinator Jan Manders,  
penningmeester@kbo-meijel.nl of 06 -800.847.47.  
Hij laat dan contact met u opnemen. 
 
Tips bij zomerse temperaturen. 

Met de zomerse temperaturen kunnen we 
allemaal wat tips gebruiken om niet verhit te 
raken. 

 Drink voldoende. 
Drink water, thee of koffie, ook als u nog geen dorst hebt. 
Zorg dat u altijd een flesje water meeneemt als u van huis 
gaat. 

 Houd uzelf koel. 
Blijf in de schaduw en neem eventueel een verkoelend 
voetbad of een douche. Beperk inspanning op het warmst 
van de dag en gebruik de koelere ochtend of avond voor 
boodschappen of een wandeling. 

 Bescherm uzelf. 
Draag dunne, lichte kleding die bescherming biedt tegen de 
zon, smeer regelmatig met zonnebrandcrème. 

 Houd de woning koel. 
Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, 
als u geen zonwering heeft kunt u ook witte lakens voor de 
raam spannen. Zorg voor frisse lucht door het openen van 
ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten minder 
warm is. 

 Zorg voor elkaar. 
Let bij warm weer extra op mensen uit uw omgeving die 
misschien hulp kunnen gebruiken. Vooral kwetsbare mensen 
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hebben meer last van de warmte. Het is belangrijk om goed 
te drinken om uitdroging te voorkomen. 

 
Trap er niet in!! 
In Meijel zijn personen actief, die op slinkse wijze proberen om 

anderen geld af te pakken. 
De doelgroep, die zij 
benaderen zijn vooral 
ouderen en/of mensen met 
een beperking. Via een smoes 

zorgen zij, dat ze binnen komen en toegang krijgen tot de 
bankgegevens/computer, waarna e.e.a. razendsnel plaatsvindt. 
Van tevoren heeft men zich telefonisch gemeld als zogenaamde 
bankmedewerker die een fraude- of hackpoging bij u heeft 
geconstateerd. Om dit te herstellen zal een andere 
bankmedewerker de bankpas komen ophalen (met pincode) en 
vervangen door een nieuwe. Het eerste gebeurt wel, het 
tweede natuurlijk niet. Eenmaal in het bezit van de pas met 
bijbehorende gegevens wordt de 
dichtstbijzijnde Geldmaat 
opgezocht en de bankrekening van 
de gedupeerde geplunderd. 
Hoewel hiervoor veelvuldig 
gewaarschuwd wordt, zijn er toch 
steeds weer gedupeerden te betreuren.  
 
Een bank zal nooit telefonisch vragen om uw bankpas en/of uw 
pincode en zal ook nooit een bankmedewerker vragen die op te 
komen halen. Dit gebeurt altijd per brief, waarbij pas en code 
apart worden verstuurd.  
 



Houd daarom het volgende in de gaten: 
 
Wel doen: 

 Houd uw beveiliging codes (pin e.d.) geheim. 

 Zorg voor een goede beveiliging van uw smartphone, tablet 
en laptop. 

 Controleer regelmatig uw bankrekening. 

 Meld incidenten bij uw bank. 
 
Niet doen: 

 Stuur uw bankpas nooit aan iemand op of geef hem nooit aan 
een ander mee. 

 Geef uw pincode nooit aan iemand anders. 

 Vul uw pincode niet online in, behalve als u wilt inloggen. 

 Laat uw betaalpas nooit door iemand anders gebruiken. 

 Scan nooit een kleurcode, die u van iemand anders ontvangt. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor 2. 
 
Dorpsinfoloket Meijel. 

Het Dorpsinfoloket Meijel is gesloten van 
1 augustus tot en met zondag 11 september 2022;  
het 1ste spreekuur is weer op maandag 12 september  
van 14.00 tot 15.00 uur.  

Heeft u dringende vragen voor een van de adviseurs van KBO 
Meijel: dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lies 
Hanssen-van Enckevort, tel. 06 - 573.331.15. 
 
 
 



 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone: 
 
Het Inloopspreekuur is gesloten van 1 augustus tot en met 
zondag 11 september 2022;  
Het 1ste spreekuur is weer op maandag 12 september van 18:30 
tot 19:30 uur. Heeft u een dringende vraag of problemen met 
uw computer, laptop, tablet of mobiel: dan kunt u een mailtje 
met vermelding van het probleem of vraag sturen naar:  
info@kbo-meijel.nl  
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 
 
OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
Overleden leden.    
Dhr. Martien Janssen 
Dhr. Jac Heeskens 
Mevr. Koos Dings - Pijnenburg 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Willemien Janssen-Pouls 
Dhr. Jos Janssen 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend 26/27 augustus. 
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