
 
 

         JAARGANG 12                             September 2022 

 

 
 

Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
01 sept. Inschrijving huifkartocht. 
14 sept. Huifkartocht met BBQ. 
15 sept. Vrijwilligersmiddag. 
21 sept. Forelvissen. 
30 sept. Aanvang kaarten (winterseizoen). 
 
05 okt. Herfstwandeling. 
16 okt. SOM “Senioren voor Seniorenmuziek”. 
18 okt. Themamiddag waakzaam en dienstbaar. 
19 okt. Ontspanningsmiddag. 
28 okt. Dag van de ouderen. 
 
23 nov. Dagtocht Schoonhoven/Rotterdam. 
 
14 dec. Kerstviering. 
 
Wekelijkse/twee wekelijkse activiteiten: 
01 sept. Méélse Skoets. 
13 sept. Laatste Jeu de boules-avond. 
22 sept. Laatste Méélse Skoets. 



26 sept. Laatste maandagavond fietsuitje. 
28 sept. Laatste woensdagmiddag fietsen. 
30 sept. Elke vrijdagmiddag kaarten, 
       aanvang 13:30 uur in d’n Binger. 
 
 

 
 
Rabo Club Support actie. 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de 
Rabo Club Support actie. Onze vereniging 
heeft zich hiervoor, op uitnodiging van de 
Rabobank ingeschreven. Centraal thema 

daarbij is de door onze KBO aangegeven ledenwerfcampagne 
2022.  
Hoe werkt het? 

• De stemperiode loopt van maandag 
5 september en duurt t/m dinsdag 27 september. 

• Alleen leden van de Rabo mogen stemmen en moeten 
minimaal 12 jaar zijn. 

• Per lid kan men 3 stemmen uitbrengen op 
3 verschillende deelnemende verenigingen of stichtingen. 

Hoe gaat het stemmen in zijn werk? 

• Een overzicht van de deelnemende verenigingen in 2022 staat 
op de website: www.rabobank.nl; klik op “clubsupport” en 
daarna op “club-overzicht”.  

• Dit kan ook direct via de link: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.  

• Zoek op ‘KBO Meijel’ en stem op onze vereniging door in het 
blauwe balkje onderaan het overzicht op ”stemmen” te 

http://www.rabobank.nl/
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht


klikken. U wordt daarbij rechtstreeks doorgeleid naar uw 
Rabo Internetbankieren. 

• Let op: Dit kan pas vanaf 5 september! 
We hopen ook dit jaar weer een mooi bedrag aan onze clubkas 
te kunnen toevoegen. Wij danken onze leden hartelijk voor hun 
stem op ons! 
Wanneer: maandag 5 september en duurt t/m Dinsdag 27     
                   september. 
 
Actie “Spek de Kas”. 

We willen even laten weten, dat de actie: 
Spek de Kas er weer aankomt. De 
inmiddels jaarlijkse actie van de Jumbo-
Phicoop. Deze actie begint op maandag 
29 augustus en duurt t/m zondag 6 

november.  
Deze actie werkt als volgt: 
Bij iedere €15,00 aan boodschappen krijg je een voucher t.w.v. 
€0,15. Deze kun je zelf thuis online verzilveren of in de winkel 
van de Jumbo-Phicoop in het kluisje van KBO Meijel deponeren. 
KBO Meijel heeft kluisnummer 31. Het totale bedrag van de 
ingeleverde vouchers, wordt uitbetaald aan onze vereniging: 
KBO-Meijel. Hopelijk mogen we, zoals voorgaande jaren, weer 
op jullie rekenen en kunnen we daarna weer iets extra’s doen 
voor onze leden. Wij zullen regelmatig de tussenstand bekend 

maken. Vorig jaar zijn we op de 19de plaats geëindigd 
van de 65 deelnemende verenigingen, een super 
resultaat, nogmaals bedankt hiervoor. 

Laten we proberen om dit jaar een nog hogere plaats te 
bereiken. We hopen dat we er samen weer een mooie actie van 
gaan maken. 



Wanneer: maandag 29 augustus en duurt t/m zondag 6 nov. 
 
Vooraankondiging “Dag van de Ouderen” 28 oktober 2022. 

De KBO Peel en Maas organiseert op 28 oktober 
a.s. een “Dag van de Ouderen” van 13:00 tot  
18:00 uur. Een middag die toegankelijk is voor 
ALLE ouderen van de Gemeente Peel en Maas. Het 
programma is informatief maar biedt ook ruimte 

voor ontmoeting en gezelligheid. Het thema van de middag is 
“Positieve Gezondheid” onderverdeeld in 3 onderwerpen. 
Bij het Nieuwsblad van oktober ontvangt u een flyer met 
detailgegevens van het programma, locatie en de wijze van 
aanmelding. 
 

 
 
KBO leden kunnen gebruik maken van busje Sint Jozef Wonen 
en Zorg. 

Sinds kort heeft Sint Jozef Wonen en Zorg de 
beschikking over een eigen busje voor het 
vervoer van personen. Er kunnen, buiten de 
bestuurder, nog 8 personen mee en er 

kunnen eventueel ook rolstoelen mee. In samenwerking met 
Sint Jozef Wonen en Zorg mogen ook KBO leden gebruik maken 
van deze bus. We willen met dit busje gaan rijden op de 
woensdagochtenden. Het vertrek is om 10:00 uur bij de 
hoofdingang van Sint Jozef; we zijn terug uiterlijk om 12:00 uur. 
Het busje wordt bestuurd door vrijwilligers, die een korte cursus 
gevolgd hebben om met de bus om te gaan. 
Onderstaand het programma voor de komende weken: 



31 aug.  Bezoekerscentrum de Peelen, Ospeldijk. 
07 sept. Weekmarkt Panningen. 
14 sept. Kapelke van Genooy (Venlo). 
21 sept. Rondrit langs Maas, Neer, Kessel, Baarlo, met   
               pauzestop. 
28 sept. Centrum Deurne. 
Wilt u graag mee met 1 of meer van deze gezellige uitstapjes, 
meld u zich dan snel aan, want het aantal deelnemers is 
beperkt. De kosten per uitstapje zijn € 5,00. Persoonlijke 
uitgaven op b.v. een terrasje zijn uiteraard voor eigen rekening. 
Opgeven/meer info: Peter Knoops 06 – 22.14.55.03 of  
                                      per mail: peterknoops57@gmail.com 
Vertrek: 10:00 uur, bij hoofdingang van Sint Jozef. 
Kosten: € 5,00 p.p. 
 
Historische wandeling "het verhaal van Meijel" 23 september. 

In samenwerking met Ben Bizzie/Negen, 
Heemkundevereniging Medelo en KBO Meijel 
worden er net zoals vorig jaar weer een paar 
historische wandelingen gehouden in het 
centrum van Meijel. Na de zeer enthousiaste 

reacties van de deelnemers van de vorige wandelingen gaan we 
op 23 september a.s. weer op pad o.l.v. de gidsen van Medelo. 
De deskundige gidsen vertellen "het verhaal van Meijel" en 
leiden ons rond naar diverse interessante plekken in het 
centrum van Meijel. De wandeling duurt ongeveer anderhalf 
uur en na afloop is er koffie/thee met iets lekkers in de tuin van 
de Kapelanie in de Kalisstraat.  
Wanneer:   Vrijdag 23 september. 
Vertrek:      13:30 uur bij museum Truijenhof. 
Kosten:       € 2,50 p.p. 



Opgeven/meer info: Peter Knoops 06 – 22.14.55.03. of 
mail peterknoops57@gmail.com. 
 
Sporten bij sporthelden van Meijel. 

Sinds enige tijd wordt er door KBO leden gesport bij 
Sporthelden van Meijel. De begeleide groepslessen op 
de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend zijn 
intussen volgeboekt. Daarom is er besloten ook op de 

dinsdagmorgen om 10:00 uur deze lessen op te starten. Deze 
gaan in september van start. Dus een uitgelezen moment om 
ook te beginnen met sporten bij Sporthelden van Meijel.  
Opgeven/meer info: Peter Knoops 06 – 22.14.55.03 of mail 
peterknoops57@gmail.com.  
 

 
 
Huifkartocht met BBQ 14 september. 

Zoals eerder aangekondigd gaan we op 14 
september  
’s middags er op uit met een huifkar. Hiervoor 
vertrekken we om 13:00 uur naar Someren. We 

maken een tocht bij het Keelven en brengen een bezoek aan 
klein Costa Rica, de meest bijzondere tropische vlindertuin van 
Brabant. De huifkar is voorzien van een lift, waardoor deze 
tocht ook geschikt is voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. 
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 
Deze middag wordt afgesloten met een heerlijke 
barbecue.  

mailto:peterknoops57@gmail.com


We vertrekken met eigen vervoer om 13:00 uur vanaf het 
Alexanderplein. De chauffeurs krijgen een vergoeding van KBO 
Meijel. 
Wanneer:    Woensdagmiddag 14 september. 
Vertrek:       13.00 uur. 
Inschrijven: Donderdag 1 september om 14:00 uur in d’n Binger; 
zo mogelijk betalen met gepast geld.        
Kosten:       € 27,50 (incl. BBQ) en € 12,50 (excl. BBQ). 
 
Forelvissen 21 september. 

Op woensdag 21 september staat onze forel-
viswedstrijd van 2022 weer op het 
programma. We zijn deze middag te gast bij 
Peelpaviljoen Onze Stek gelegen aan de 

Katsberg 26 in Meijel (voorheen de Peelvisser). Daar worden we 
om 13:30 uur verwacht. Wilt u ook een middag heerlijk 
ontspannen aan het water en genieten van de rust en natuur 
om u heen? Noteer deze datum dan nu in uw agenda. Hopelijk 
hebben we die dag goed visweer en is de forel ook “hongerig!” 
Indien nodig krijgen we eerst nog enige instructie over 
forelvissen. Dan volgt de loting om de plek, waar we moeten 
gaan zitten, waarna het vissen kan beginnen. Voor een hengel 
en aas wordt, zoals altijd, weer gezorgd (eigen werphengel mag 
natuurlijk ook). Rond 15:00 uur houden we een korte pauze, 
waarbij een kop koffie zal worden aangeboden. Om 16:30 uur 

zal de balans worden opgemaakt, voor wat betreft 
de gevangen vis (die men mee naar huis mag 
nemen) en om te bepalen, wie de Forelvisser 

kampioen 2022 is geworden. Uiteraard mag deze man of vrouw 
dan ook de daarbij behorende wisselbeker mee naar huis 



nemen. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 18,00. Dit is dan 
inclusief huur materialen, aas en kop koffie in de pauze.  
De betaling kan voor aanvang van de viswedstijd geschieden. 
Hebt u interesse om mee te vissen?  
Geef u dan telefonisch direct op bij:  
Theu Pouls 077 – 466.20.91 of Peter Creemers 077 – 466.17.19. 
Wanneer: Woensdagmiddag 21 september. 
Aanvang: 13.30 uur. 
Kosten:         € 18,00. 
Opgeven: telefonisch bij Theu of Peter.  
 
Herfstwandeling 5 oktober. 

De herfstwandeling staat voor woensdagmiddag 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. De Vossenbaan is een gedeelte van het 

Hertogenpad. Dit pad loopt door het noordelijke deel van de 
Peel. Vanwege het broedseizoen van de vele vogels, die in 
Nationaal Park De Groote Peel verblijven, is een groot deel van 
het gebied van 15 maart tot en met 15 juli gesloten. In het 
najaar doen veel trekvogels dit gebied aan. 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. 
Tijdens de wandeling staat er, zoals we dat gewend zijn, ook 
een lekkere versnapering te wachten.  
We vertrekken deze middag om 13.00 uur vanaf het 
Schutterslokaal van St. Nicolaas, Donkersveld 6. Hier zullen we 
rond 16.00 uur ook terugkeren om vervolgens te genieten van 
de koffie en een heerlijk stuk vlaai. De inschrijving is op 22 



september om 14:00 uur in d’n Binger. De eigen bijdrage is 
vastgesteld op € 6,00. 
Wanneer     Woensdag 5 oktober. 
Vertrek:       13:00 uur vanaf het schutterslokaal van St. Nicolaas. 
Kosten:       € 6,00. 
Inschrijven: Donderdag 22 sept. om 14:00 uur in d’n Binger. 
 
Dagtocht naar Schoonhoven/Rotterdam 23 november. 

Op 23 november hebben we een dagtocht gepland 
naar Schoonhoven en Rotterdam. We zullen dan 
respectievelijk een bezoek brengen aan het 
zilvermuseum en aan Future- land/Maasvlakte 2.  
We vertrekken om 8:15 uur vanaf het 

Alexanderplein en rijden rechtstreeks naar Schoonhoven. 
Omstreeks 10:00 uur worden we verwacht bij het Nederlands 
Zilvermuseum. Hier krijgen we koffie met iets lekkers.  
Schoonhoven is van oudsher de zilverstad van Nederland. Een 
bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven 

betekent een leuk, interactief en leerzaam uitje voor 
jong en oud. Bezoekers zien, voelen, ruiken en horen 
zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige 
edelmetaal in de Wereld van Zilver. 

Rond 12:00 uur vertrekken we richting Maasvlakte 2, alwaar wij 
bij restaurant Routiers de lunch zullen gebruiken. Na de lunch 
maken we een bijzondere rondrit naar het nieuwste stuk 
Nederland. Nieuwe havens, terminals in aanbouw, enz. Een heel 
bijzonder project, dat het verdient om van dichtbij gezien te 
worden. Een future-voorlichter vertelt ons onderweg hoe met 
zand, steen, beton en staal Maasvlakte 2 uit zee werd gehaald 
en wordt ingericht. Miljoenen kubieke meters zand werden 



opgespoten en op dit nieuwe land zijn nu de eerste 
hypermoderne terminals in aanbouw.  
Na de rondrit kunnen we nog even 
rondkijken in het bezoekerscentrum 
Futureland. 

Om ca. 16:00 uur zullen we terugrijden richting Meijel.  
Omstreeks 18:45 uur hopen we hier aan te komen en zullen we 
deze dagtocht afsluiten met een lekkere brunch bij De Goejje.  
Er kunnen maximaal 49 personen deelnemen aan deze 
dagtocht, dus vol is vol. We gaan er van uit dat dit weer een 
mooie en leerzame dag zal worden. 
Wanneer: Woensdag 23 november. 
Vertrek:     08:15 uur vanaf Alexanderplein. 
 
Verslag schietwedstrijd met BBQ. 

Op 30 juli vond onder zonnige 
omstandigheden de jaarlijkse schietwedstrijd 
van KBO Meijel plaats bij de schutters van  
Sint-Nicolaas. We werden gastvrij ontvangen 

onder het genot van een kopje koffie. Nadat alle deelnemers 
aanwezig waren, kregen we een technische instructie hoe we 
veilig konden schieten. Na loting voor de startvolgorde werd er 
een aanvang genomen met het schieten. De eerste schoten 
werden toch wel met een beetje zenuwen gelost. Maar al rap 
kregen we er allemaal meer vertrouwen in en werd er flink op 
los gespeculeerd, waar je moest gaan schieten om de vogel naar 
beneden te krijgen! Na vier rondes was de vogel bovenaan 
helemaal losgeschoten.  
Joke Bruijnen was aan de beurt en schoot de vogel dusdanig dat 
deze omklapte. De volgende schutter, Ans Creemers, schoot 
hem nog meer los.  



Jos Janssen schoot daarna het laatste stukje eraf 
waarmee de vogel nog vastzat. Hij werd daarmee 
de nieuwe Schutterskoning van KBO Meijel voor 
het jaar 2022. Volgend jaar zal deze titel weer 

verdedigd gaan worden. Onder het genot van een goed 
verzorgde barbecue werd de gezellige namiddag afgesloten. 
 

 
 
Themamiddag “Waakzaam en Dienstbaar” 18 oktober. 

Deze informatieve middag staat gepland op 
dinsdag 18 oktober om 14:00 uur in d’n Binger. 
Onze wijkagent en de Rabobank Peel, Maas en 

Leudal gaan deze verzorgen. Helaas is door corona deze 
themamiddag al enkele malen verplaatst, maar laten we hopen, 
dat het deze keer wel lukt. Noteer de datum alvast in uw 
agenda. In het Nieuwsblad van oktober volgt meer inhoudelijke 
informatie hierover.  
Wanneer: Dinsdag 18 oktober. 
Aanvang:  14:00 uur in d’n Binger. 
 
Brandpreventie. 

Waar rook is, is vuur. Waar vuur is, is rook.  
Het gevaar voor rook bij een brandsituatie moeten 
we niet onderschatten.  Als we vuur zien of voelen, 
trekken we ons al snel terug. Maar de rook, die vaak 

zeer giftig is, merken we niet altijd direct op. Het is daarom van 
belang om zeer waakzaam te zijn bij rookontwikkeling. Sluit 
deuren om verspreiding te voorkomen. Bedenk ook dat het 
reukorgaan in de slaap ook slaapt en je dus niet attendeert op 



het gevaar. Het is daarom belangrijk deuren dicht te doen. Elke 
deur die dicht is verdubbeld uw overlevingskans.  
Sinds 1 juli van dit jaar zijn rookmelders op elke verdieping in 
het huis verplicht. Voldoe hier aan. Het kan uw leven redden! 
Hebt u behoefte aan meer informatie over brandpreventie?  
Bel even met Wim Strijbos, telefoonnummer 06 – 27.07.07.52 
 
Dorpsinfoloket Meijel. 
Met ingang van 12 september kunt u weer binnenlopen op ons 
wekelijkse gratis inloopspreekuur op maandag van 14:00 uur tot 
15:00 uur in d’n Binger. 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!! 
 

 
 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO: zie flyer). 

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via 
internet. Ook contact met de overheid of met 
andere instanties gaat steeds vaker digitaal.  Veel 
mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp 

gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in 
de bibliotheek. Met ingang van maandag 12 september starten 
de bibliotheek Meijel en KBO Meijel met een wekelijks 
inloopspreekuur met de naam:  
Informatiepunt Digitale Overheid 
Bij dit Informatiepunt kunt u terecht met vragen over hoe u uw 
zaken kunt regelen met de overheid of andere instanties. Wij 
denken met u mee en geven u informatie, zodat u verder kunt. 



Wij kunnen ook een afspraak voor u maken met een 
organisatie, die u verder helpt. U hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek of KBO om gebruik te maken van dit Informatiepunt 
Digitale Overheid. Deze hulp is kosteloos. 
Openingstijden Informatiepunt: 
Elke maandag van 14:00 tot 15:00 uur én van 18:30 tot 19:30 u. 
Bent u verhinderd tijdens het inloopspreekuur? Dan kunt u 
bellen met de bibliotheek 077-466.20.33 om een afspraak te 
maken. 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone. 
Met ingang van 12 september kunt u weer binnenlopen op ons 
wekelijks gratis inloop-spreekuur in d’n Binger (achter in de 
bieb) op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Heeft u 
een vraag of heeft u hulp nodig, loop gerust binnen en bespreek 
het. Wij staan voor u klaar!! 
 
OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
Overleden leden.                                           
Dhr. Wiel van den Beuken 
Dhr. Twan Wetjens 
 
Nieuwe leden. 
Dhr. Arnold van den Heurik 
Mevr. Gon van den Burgt–Hanssen.                
Mevr. Jeanne Smolenaars–Daniëls 
Dhr. Jo Smolenaars 
Mevr. Marlou Kremer 
Mevr. Mia van der Asdonk–Hoebergen 
Dhr. Wil van der Asdonk 



 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van   
30 september/1 oktober. 
 

 


