
 
 

         JAARGANG 12                            Oktober 2022 

 

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
05 okt. Herfstwandeling. 
16 okt. SOM “Senioren voor Seniorenmuziek”. 
18 okt. Themamiddag waakzaam en dienstbaar. 
19 okt. Ontspanningsmiddag. 
26 okt. KBO kienen d’n Binger. 
27 okt. Inschrijving dagtocht. 
28 okt. Dag van de ouderen. 
 
23 nov. Dagtocht Schoonhoven/Rotterdam. 
 
14 dec. Kerstviering. 
 
Wekelijkse activiteiten: 
30 sept. Elke vrijdagmiddag kaarten, 
       aanvang 13:30 uur in d’n Binger. 
 
 
 



 
 

Beëindiging lidmaatschap Unie KBO. 
Al 10 jaar lang probeert KBO Limburg verandering te krijgen in 
de koers die KBO/PCOB volgt m.b.t de organisatiestructuur, 
taken, bevoegdheden en financiën. Daarbij wordt vanuit KBO 
Limburg aangestuurd op een brede vertegenwoordiging van 
organisaties van senioren in Nederland en een grotere 
zelfstandige bevoegdheid van de provinciale KBO bonden. Er is 
steeds aangedrongen op samenwerking met vergelijkbare 
verenigingen. De Unie KBO volgt echter steeds meer haar eigen 
koers en wil niet ingaan op wensen vanuit de verschillende 
provinciale bonden. Dit heeft tot gevolg dat de provinciale 
bonden van Brabant en Noord-Holland uitgetreden zijn uit de 
Unie en Gelderland en Overijssel voornemens zijn per 1 januari 
2023 uit te treden.  
Ook KBO Limburg heeft na lang wikken en wegen op de 
Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2022 het voornemen 
uitgesproken om dit per 1 januari a.s. te doen.  
Nadat het hoofdbestuur van KBO Limburg alle regio’s (met alle 
daarin vertegenwoordigde afdelingen) naar hun mening 
hierover heeft gevraagd, zal op woensdag 9 november a.s. een 
definitief besluit over de uittreding worden genomen.  
Indien er definitief uitgetreden wordt, is KBO Limburg 
voornemens lid te worden van de Koepel Gepensioneerden en 
gaat ze daarbij samenwerken met eerdergenoemde uitgetreden 
provinciale bonden KBO. 
Zodra het besluit bekend is, zullen we u als bestuur hierover 
meer informeren. 
 



 

 
 
Themamiddag “Waakzaam en Dienstbaar” dinsdag 18 oktober. 

Had ik het maar geweten…?! Want…op dit 
moment zijn er veel digitale misdrijven, de 
fraudeur is steeds slimmer geworden! Tijdens 
deze middag geven we tips om alert te zijn, we 

hebben voorbeelden, die u kunnen helpen. Wat doet de politie, 
wat doet de Rabobank en wat kunt u zelf doen? Bij twijfel: bel 
ALTIJD met de Rabobank of met de politie. Deze informatieve 
middag wordt gepresenteerd door wijkagent Ton de Bruin, 
namens de politie en Marion Donders - Caris, namens de 
Rabobank. De wijkagent is het aanspreekpunt voor Meijel. Het 
is belangrijk dat hij weet, wat er speelt in ons dorp, zodat hij in 
een vroeg stadium hierop kan inspelen. Hij vertelt ons deze 
middag o.a. wat zijn werkzaamheden zijn, waar wij op moeten 
letten in onze buurt of wijk en hoe wij alert moeten blijven. 
Daarnaast komt Marion Donders-Caris als adviseur van de 

Rabobank. Zij zal ons o.a. informeren over de huidige 
zaken, die met fraude te maken hebben, zoals phishing 
en oplichting. Deelname aan deze informatiemiddag is 

gratis en gaat via inschrijving, dit kan zijn per mail of telefonisch.  
Tot ziens op dinsdag 18 oktober! 
 
Wanneer:  dinsdagmiddag 18 oktober in d’n Binger. 
Aanvang:       van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur, inloop vanaf 13.30    

uur. 
Kosten:         toegang is gratis. KBO Meijel zorgt voor koffie of         
                        thee. 



Aanmelden:   
U kunt zich telefonisch of per mail t/m 13 oktober aanmelden 
bij Marian Strijbos of Lenie van Gulik: 
telefonisch/whatsapp-berichtje (s.v.p. uw naam vermelden):    
06 – 30.50.42.15 (Marian)  of 077- 76.30.947(Lenie) of via een 
mailtje aan marian@strijbosmeijel.nl 
 
Dorpsinfoloket Meijel. 
U kunt 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!! 
 

 
 
Dagtocht naar Schoonhoven en Rotterdam woensdag 23 
november. 
Zoals eerder aangekondigd, hebben we op  
23 november een dagtocht gepland naar Schoonhoven en 
Rotterdam. We zullen dan respectievelijk een bezoek brengen 
aan het Nederlands Zilvermuseum en aan Future-land / 
Maasvlakte 2. Omstreeks 10:00 uur worden we verwacht bij het 
Nederlands Zilvermuseum. Hier krijgen we koffie met iets 

lekkers. Een bezoek aan dit museum 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. 

 
Wanneer: woensdag 23 november. 
Vertrek:    08:15 uur vanaf het Alexanderplein,  
                   terugkomst ca. 18:45 uur. 
Kosten:     € 62,50 incl. brunch of  

   € 47,50 excl. brunch. 
Inschrijving: donderdag 27 oktober om 14:00 uur in d’n Binger. 
We gaan er van uit dat dit weer een mooie en leerzame dag zal 
worden. 
 
Verslag Natuurtocht. 

Op 31 augustus om 12:45 uur verschijnt een 
grote touringcar van Roetje Ghielen op het 
Alexanderplein om ruim vijftig mensen van 
KBO-Meijel naar het Heuvelland van Zuid-

Limburg te brengen. De reisleiders Mart Rooijakkers en Ger 
Hendriks zijn opgetrommeld om ons respectievelijk als 
entertainer en landschapsdeskundige naar en door een prachtig 
stukje Nederland te loodsen. Nauwelijks op de snelweg A2 in de 



gemeente Leudal komen we in de file te staan; dit is meteen 
aanleiding voor Mart Rooijakkers om ons aan de tand te voelen 
over onze kennis van Limburg. Hij had een vierkeuze vragenlijst 
van 25 items gemaakt en de moeilijkheidsgraad was zo hoog,  
dat slechts één echtpaar alle vragen goed wist te 
beantwoorden. 
Nieuwsgierig naar het hele verslag incl. foto’s?  
Kijk op onze website www.kbo-meijel.nl 
 
Verslag huifkartocht met BBQ. 

Woensdagmiddag 14 september gingen we op pad 
richting Someren. Ondanks de regen was er een 
goede stemming en gingen we naar de 

paardenmanege “Het Keelven”. We werden hier vriendelijk 
ontvangen met koffie of thee en een lekker stukje vlaai. Hierna 
gingen we, met nog steeds druilerig weer, naar de huifkar voor 
de rit door het buitengebied van Someren, richting de tropische 
vlindertuin Klein Costa Rica. 
In de ontmoetingsruimte was een prachtig tropisch aquarium 
met koraal en koraalvissen. Vooral de kleurenpracht was 
opvallend en deed een televisie vergeten.  
Na een korte uitleg ging iedereen zijn eigen weg in de tropische 
vlindertuin, waar talrijke tropische planten zoals bananen- en 

koffieplanten te zien waren, allemaal duidelijk 
voorzien van een omschrijving in welke landen 
deze planten groeien. De temperatuur binnen was 

ook echt tropisch! 
Nieuwsgierig naar het hele verslag incl. foto’s?  
Kijk op onze website www.kbo-meijel.nl 
 
 



 

 
 
Kaarten start op vrijdagmiddag 30 september. 

Vanaf vrijdagmiddag 30 september beginnen we 
weer met de kaartmiddagen. De kaartspellen 
jokeren en rikken worden er gespeeld. Deze 
middagen staan garant voor (ont)spanning en     

gezelligheid.  
Van tevoren opgeven is niet nodig. Kom dus gerust naar d’n 
Binger en doe mee!  
Wanneer: elke vrijdagmiddag vanaf 30 september in d’n Binger. 
Aanvang: 13:30 uur. 
Kosten:    € 1,50. 
Opgeven: is niet nodig. 
 
Herstart KBO kienen woensdagmiddag 26 oktober in d’n 
Binger. 

Op woensdagmiddag 26 oktober beginnen we weer 
met het kienen. Let op: de locatie is gewijzigd. Het 
wordt gehouden in gemeenschapshuis d’n Binger. 
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige    

                     middag.   
Wanneer: woensdag 26 oktober in d’n Binger. 
Aanvang:  inloop vanaf 14:15 uur, start kienen 14:30, einde  
                   16:30 uur. 
Kosten:     een kienkaart kost € 5,00. 
Opgeven:  is niet nodig. 
 
 



KBO leden kunnen gebruik maken van busje van 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 rijden op een 
aantal woensdagochtenden.  
Het vertrek is om 10:00 uur, bij de hoofdingang van Sint Jozef. 
Terugkomst rond 12:00 uur. In de wintermaanden december, 
januari en februari rijden we niet op woensdagochtend met de 
bus.  
Onderstaand het programma voor de komende weken: 

 12 okt.  bezoekerscentrum de Peelen Ospeldijk. 

 26 okt:  rondrit Leudal. 

 09 nov. weekmarkt Panningen. 

 23 nov. Kerstmarkt tuincentrum Maasbree. 
 

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/horeca 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 Sint Jozef. 
Kosten:  € 5,00 p.p 
 
 



 
Verslag jeu de boules. 
Nadat in april 2022 begonnen werd met het spelen van jeu de 

boules op de baan nabij Alexanderhof, was het 
op 13 september zover, dat we dit eerste jaar 
konden afsluiten.  
Onder het genot van een kop koffie en een 

heerlijk stuk vlaai werd nog eenmaal het jaar doorgenomen en 
konden ook de prijzen worden uitgereikt. 
Dit jaar namen 14 spelers deel aan een competitie, die elke 
dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur plaatsvond.  
Het ging daarbij vooral om gezellig met elkaar bezig te zijn, 
nieuwe mensen leren kennen en ook een beetje sportief 
bewegen. Uiteindelijk kon aan de beste 3 deelnemers een beker 
worden uitgereikt. 
Op de derde plaats eindigde Jan Verbugt, tweede werd Jan van 

Melick en zeer verdiend werd de competitie 
winnend afgesloten door Marlies van de 
Moosdijk. Ook in 2023 gaan we dit evenement 
voortzetten.  
Mocht u interesse hebben om mee te spelen, 
schroom dan niet om langs te komen! 
Op dinsdag 18 april 2023 gaan wij weer van 

start.  
De enigste voorwaarde om mee te kunnen spelen, is dat u lid 
bent van KBO Meijel. 
Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u terecht bij Peter 
Knoops, tel. 06 – 22.14.55.03 of Wiel Höppener tel. 06 – 
13.67.75.86. 
 
 



 
 
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. 
 

Muzikale middag “Senioren voor Senioren” 16 oktober. 
Vanaf 2009 verzorgen de Keverberger 
Muzikanten en de S.O.M. (Seniorenorkest 
Meijel e.o.) een muzikale middag, speciaal 
voor de senioren van Peel en Maas.  

Zondag 16 oktober is het weer zover, alweer de 13e editie. 
Deze vindt plaats in het Kerkeböske te Helden-Dorp.  
Om 14:00 uur start de S.O.M. met hun goed in het gehoor 
liggende muziek.  
Na de pauze gaan de Keverberger Muzikanten tot ± 16:30 uur 
hier mee verder. 
De zaal gaat om 13:30 uur open en de entree bedraagt € 5,00. 
Wanneer:  zondag 16 oktober. 
Waar:  Kerkeböske te Helden-Dorp. 
Aanvang:  14:00 uur, zaal open om 13:30 uur. 
Kosten:          € 5,00. 
 



Overleden leden.  
Dhr. Leo Basten 
Dhr. Piet van Hoeij 
Dhr. Sjaak Hunnekens 
Dhr. Piet Elshout 
Dhr. Jo Stultiëns 
Mevr. Til Kessels – Smits 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Annemarie Strous – de Vocht 
Mevr. Gusta Jansen – Koot 
Dhr.    Henk Jansen 
Mevr. Sanders – van de Weerden 
Dhr.    Sanders 
Mevr. Ria Rutjens – van de Garde 
Dhr.    Arie Rutjens 
Dhr.    Jan van Heugten 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 28/ 29 oktober. 
 

 
 
 
 


