
 
 

    JAARGANG 14            FEBRUARI 2023 

 
 
 

Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
02 feb  Inschrijven bezoek Europees Parlement. 
09 feb Inschrijven Draaksteken Beesel. 
15 feb Kienen in d’n Binger. 
 
08 mrt Algemene Ledenvergadering. 
15 mrt Kienen in d’n Binger. 
17 mrt Bezoek aan Europees Parlement. 
22 mrt Themamiddag huishoudelijke hulp. 
 
05 apr Lentewandeling. 
18 apr Start Jeu de Boules. 
19 apr Kienen in d’n Binger. 
 
Wekelijkse activiteiten: 

• Elke vrijdagmiddag kaarten, aanvang 13:30 uur in d’n Binger. 
Laatste kaartmiddag vrijdag 
28 april 2023. 

• Vanaf dinsdag 18 april elke dinsdagavond Jeu de Boules, 
aanvang 19:00 uur op de Jeu de Boules-baan bij 
Alexanderhof. 



 
 
Overlijden KBO leden. 
Het komt steeds meer voor, dat er bij overlijden een 
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 – 30.80.38.19. 
 

 
 
Het inloopspreekuur voor computer, laptop, tablet of 
smartphone stopt met ingang van 1 februari 2023. 

Na een korte opleving, die vooral te maken had 
met de corona-app voor de smartphone, is de 
belangstelling voor het inloopspreekuur op 
maandagavond al geruime tijd echt minimaal. 

Daarom hebben wij besloten om met ingang van 
1 februari met het spreekuur te stoppen.  
Dat betekent echter niet, dat wij stoppen met de hulp en 
ondersteuning. 
Als u problemen ondervindt met uw apparaat of vragen heeft 
op het gebied van computers, tablets of smartphones, komen 



wij graag bij u aan huis of wij helpen u op afstand (telefonisch of 
via internet). Misschien vindt u het prettiger om in de 
bibliotheek in d’n Binger bij elkaar te komen, dat kan ook.  
De hulp blijft uiteraard geheel gratis. 
Mocht u uitgebreide instructie willen hebben over bijvoorbeeld 
Windows/ IOS of bepaalde computerprogramma’s zoals 
Microsoft Word of Excel dan helpen wij u ook graag aan huis, 
echter hiervoor bedragen de kosten voor u als lid van de KBO € 
5,00 per uur. 
U kunt contact opnemen met: 

• Martin van Asten: 06 - 28.19.52.55 of  
info@kbo-meijel.nl  

• Mariëtta van Asten-Meijers: 06 – 30.80.38.19 of 
m.van.asten@kbo-meijel.nl  

• Leo Tittulaer (specialist Apple apparaten):  
06 – 12.68.60.93 of l.tittulaer@live.nl  

• Peter van Bussel: 06 – 44.72.22.77 of 
vanbussel.peter@gmail.com  

 

 
 
Themamiddag woensdag 22 maart: wat doet de 
dorpsondersteuner van Meijel. 
Op woensdag 22 maart komt de dorpsondersteuner van Meijel, 
Lien Hartman, vertellen wat haar functie inhoudt.  

• Wie is de dorpsondersteuner van Meijel? 

• Wat doet een dorpsondersteuner? 

• Waarvoor kan ik bij de dorpsondersteuner van Meijel 

terecht? 



Noteer de datum alvast in uw agenda. In het Nieuwsblad van 
maart volgt nog meer inhoudelijke informatie hierover.  
Wanneer:  woensdag 22 maart.  
Waar:   d’n Binger.  
Aanvang:  13:30 uur. 
 
Bezoek aan het Europees Parlement 17 maart. 

De werkgroep KBO op Pad heeft contact weten 
te leggen met het Europees Parlement in 
Brussel en een bezoek gepland op vrijdag 17 
maart. Dit belooft een interessante dag te 

worden met een leuk programma. 
We vertrekken om 08:00 uur vanaf het Alexanderplein, met een 
luxe touringcar, naar Brussel, alwaar we rond 10:30 uur worden 
ontvangen met koffie/thee in Restaurant Quartier Leopold. Dit 
restaurant ligt op 5 minuten wandelen van het Europees 
Parlement, waar we om 11:30 uur worden ontvangen. We 
worden verder rondgeleid in het Europees Parlement, de 
publieke tribune en de plenaire vergaderzaal. Om 12:30 uur 
houden we een vragenuurtje en een gesprek met 
europarlementariër Jeroen Lennaerts. Nadat we onze vragen/ 

opmerkingen hebben afgevuurd, begeven 
we ons per bus naar het restaurant Chez 
Léon, nabij de grote markt, alwaar een lunch 
voor ons staat opgediend. Vanaf ongeveer 
15:30 uur kunt u vrij een bezoek brengen 

aan de binnenstad van Brussel of zo gewenst aan Manneke Pis. 
Rond 17:00 uur brengt de bus ons weer terug naar ons 
Peelgelukdorp Meijel. In Grand Café Goeije kunt u nagenieten 
van deze mooie dag onder genot van een brunch.  



Inschrijven hiervoor is donderdag 2 februari om 14:00 uur in d’n 
Binger. De groepsgrootte is 50 personen en vol is vol. Bij 
meerdere opgaven wordt op volgorde van aanmelding een 
reservelijst gehanteerd. 
De eigen bijdrage is € 40,00 (incl. brunch) en € 20,00 (excl. 
brunch). Dit is voor de busreis, koffie/thee, het bezoek aan het 
parlement en de lunch in restaurant Chez Léon. 
Het tijdstip van de Lunch in Chez Léon is wat aan de late kant. 
Daarom is het raadzaam om een broodje mee te nemen voor 
onderweg.  
Attentie: De beveiliging van het Europees Parlement vereist ons 
om enkele weken voorafgaande aan het bezoek de 
persoonsgegevens van de bezoekers te vermelden. Daarom het 
verzoek om bij inschrijving het bij dit Nieuwsblad gevoegde 
inschrijfformulier ingevuld in te leveren. 
 
Wanneer:  vrijdag 17 maart 2023. 
Inschrijven: donderdag 2 februari om 14:00 uur in d’n Binger;           

zo mogelijk betalen met gepast geld. 
Kosten:  € 40,00 (incl. brunch) en € 20,00(excl. brunch). 
Vertrek:         08:00 uur vanaf Alexanderplein. 
 
Vijf daagse vakantietrip naar de Eifel.   

Na onze zeer geslaagde trip afgelopen jaar naar 
Odoorn is er ook nu al veel belangstelling voor 
de vakantietrip van zondag 11 juni t/m 
donderdag 15 juni van KBO-Meijel naar de 

Eifel. Het Eifelgebied in Duitsland staat bekend om zijn 
prachtige natuurschoon in het middelgebergte en zijn 3 vulkaan 
meren. De keuze is dit jaar gevallen op het All-in Eifel hotel 
Daun gelegen in het romantische stadje Daun in de 



Vulkaaneifel. Er hebben zich inmiddels al 25 
deelnemers aangemeld. Dagelijks staat een 
interessant programma gepland. Naast de 
omgeving in Daun bezoeken we onder andere 

op maandag Gerolstein en het Besucherzentrum Gerolsteiner 
Brunnen en het Mausefallenmuseum In Neroth. Op dinsdag 
genieten we van een rondreis door de Eifel en bezoeken het 
stadje Trier aan de Moezel. Onder begeleiding van een gids 
maken we op woensdag een rondreis door de stad Luxemburg 
en vervolgens gaan we naar Echternach, Ook wel bekend als 
“Klein Zwitserland” aan de rivier de Sûre als scheiding tussen 
Luxemburg en Duitsland. Op donderdag bezoeken we Vogelsang 
(destijds een opleidingskamp van de Nationaalsocialistische 

Duitse Arbeiderspartij) onder begeleiding van 
een Nederlandstalige gids. Waarna we eerst 
een lunch gebruiken en dan de terugreis naar 
Meijel inzetten. Eenmaal in Meijel beland 

genieten we samen nog even na tijdens een brunch in Grand 
Café Goeije.  
De prijs voor deze prachtige reis bedraagt:  
€ 555,00. Inbegrepen zijn de reis, excursies met entree, gidsen 
en volpension. Wij stellen wel een annuleringsverzekering 
verplicht. 
Prijzen zijn gebaseerd op een minimale deelname van 32 
personen.  
In het All-in Hotel is koffie/thee/cacao de gehele dag gratis. 
Evenals alle (normale) drankjes gratis tussen 17.00 uur en 24.00 
uur. Verder kan er gratis gebruik gemaakt worden van de Jeu de 
Boules-baan en is er elke avond Entertainment, o.a. livemuziek, 
wijnproeverij en quizavond. Vijf dagen plezier en vertier!! Ook 
niet-leden kunnen mee onder dezelfde condities als de KBO-



leden van onze afdeling. Opgave en informatie tot uiterlijk 5 
februari 2023. Als u nog meewilt, is het verstandig om u snel 
aan te melden bij Peter Creemers, Churchilllaan 20,  
telefoon 077 – 466.1719. 
 
Bezoek draaksteken zondag 13 augustus. 

Na 7 jaar is er weer Draaksteken in Beesel. 
Omdat de kaartverkoop nu al volop bezig 
is, willen we er nu al aandacht aan 
schenken om op tijd kaarten te kunnen 
bestellen. 

Het Draaksteken is een groot openluchtspel, dat om de 7 jaar 
wordt opgevoerd. Dan staat het dorp helemaal in het teken van 
de draak en de Middeleeuwen. Het theaterstuk met muziek, 
zang, gevechten, drama en humor is gebaseerd op de legende 
van Sint-Joris en de draak.  
De legende wordt al sinds 1736 in Beesel levend gehouden. Elke 
zeven jaar staat heel Beesel in het teken van deze oeroude 
strijd, de strijd tussen goed en kwaad. Destijds een kort 
toneelstukje uitgevoerd door enkele mensen, nu een 
openluchtspektakel dat in zes voorstellingen voor 15.000 
mensen wordt opgevoerd. Een volwaardige theaterproductie 
met een rijke historie.  
In 1883 wordt het Draaksteken voor het eerst in drie bedrijven 
opgevoerd: het temmen van de draak bij de Maas, de zegetocht 
door het dorp en de doodsteek op de Markt. 
Sinds 1967 wordt het Draaksteken nog maar op één plaats 
opgevoerd, bij kasteel Nieuwenbroeck. In 1974 en 1981 wordt 
het aantal spelers en sprekende rollen verder uitgebreid. Onder 
regie van Har Huijs (Tegelen) ondergaat het spel ingrijpende 
wijzigingen, met onder andere meer dramatische scènes. Beleef 

https://www.draaksteken.nl/draaksteken-2016/geschiedenis/


de meeslepende legende van Sint-Joris en de Draak. Briesende 
paarden, een vechtlustige mensenmenigte en natuurlijk een 
imposante draak nemen u mee naar vroegere tijden. Per 
voorstelling zijn er 2.500 overdekte tribuneplaatsen. Omdat het 
decor is opgezet als een soort amfitheater, heeft u vanaf elke 
plek goed zicht op het spel. Er is een beperkt aantal plaatsen 
voor rolstolgebruikers en minder validen beschikbaar. 
De ruim twee uur durende theatervoorstelling wordt grootser 
dan ooit! Diverse verhaallijnen zorgen voor een gevarieerde, 
boeiende en levendige theatervoorstelling met muziek, zang, 
gevechten, drama en humor en u waant zich steeds meer in de 
Middeleeuwen. Een middeleeuws dorp leeft in angst voor een 

vuurspuwende draak. Het offeren van 
mensenvlees lijkt de enige remedie om het 
bulderende beest te temmen. Loting 
bepaalt wie dit trieste lot moet ondergaan. 
Op een dag valt het lot op de enige 

koningsdochter. Zij zal de volgende zijn om de honger van de 
draak te stillen. Totdat een heldhaftige ridder verschijnt….  
Dit openluchtspel wordt pas in augustus uitgevoerd. 
De organisatie is blij verrast met de enorme run op de tickets 
voor dit unieke theaterspel. Bijna een derde van de beschikbare 
entreebewijzen zijn inmiddels via de verkooppunten verkocht, 
vandaar dat we nu al aandacht vragen voor deze activiteit. 
Wanneer:  zondag 13 augustus. 
Waar:  in Beesel. 
Aanvang:       20.30 uur. 
Kosten:       € 45,00 (1e rang) of 
                     € 38,00 (2e rang).  
                      Prijs is incl. vervoer. 
Inschrijven: Donderdag 9 februari om 14:00 uur in d’n Binge 



Programma 2023 (voorlopig) KBO op Pad. 

• Vrijdag 17 maart. 
Excursie Europees Parlement. 

• Woensdag 5 april. 
Lentewandeling. 

• Dinsdag 2 mei. 
Forelvissen. 

• Donderdag 11 mei. 
Dagtocht naar Daf-museum en PSV-Stadion. 

• Zondag 11 t/m donderdag 15 Juni. 
Vakantie naar Daun in de Eifel. 

• Woensdag 21 juni. 
Zomerwandeling. 

• Woensdag 12 juli. 
Activiteit met fietsers,  
bezoek Vrouwengevangenis. 

• Woensdag 26 juli 
Dagtocht naar Naturalis in Leiden. 

• Zaterdag 5 augustus 
Schieten met BBQ bij St. Willibrordus. 

• Zondag 13 augustus 
Bezoek aan het Draaksteken in Beesel. 

• Woensdag 23 augustus 
Natuurtocht. 

• Donderdag 21 september 
Vissen in de visvijver. 

• Woensdag 4 oktober 
Herfstwandeling. 

• Woensdag 22 november 
Dagtocht naar Discovery in Kerkrade 



 
Verslag Pub quiz zondag 15 januari. 

Op zondag 15 januari verzamelden 34 leden van de 
diverse werkgroepen van de KBO zich in d’n Binger 
om deel te nemen aan een try-out van de allereerste 
pub quiz binnen KBO Meijel. 
Gesterkt door een kop koffie en een lekker stuk vlaai 

werd iedereen welkom geheten door Peter Knoops. Na een 
korte uitleg werden er door loting 7 groepen samengesteld. De 
groepen moesten hun eigen groepsnaam verzinnen en daar 
kwamen leuke namen uit. 
De vragen werden geprojecteerd en gepresenteerd door Wiel 
Höppener. Zo waren er bijvoorbeeld vragen over geschiedenis 
en muziek, maar ook nonsensvragen en natuurlijk ook vragen 
over Meijel. Ook was er een behendigheidsopdracht, waarbij 

per groep 1 deelnemer zo veel mogelijk 
piramides moest proberen te bouwen van 
bierviltjes. Hier konden extra punten mee 
verdiend worden. In de pauze werd er al druk 

gespeculeerd over de antwoorden en de stand. De pub quiz 
werd heel goed ontvangen en de deelnemers deden allemaal 
fanatiek mee. Na bijna 2 uur werd de uitslag bekend gemaakt 
en ontvingen de winnaars een fles heerlijke rode wijn. Na afloop 
(het was tenslotte een try-out) ontving de organisatie, op hun 
verzoek, allerlei tips waarmee zij weer aan de slag kunnen om 

de pub quiz voor KBO leden geschikt te maken. 
Het is zeker de bedoeling dit voor een grotere 
groep van KBO leden te herhalen. De 
organisatie gaat aan de slag en houdt u van 

het vervolg op de hoogte. 



OVERIGE MEDEDELINGEN. 
Overleden leden. 
Mevr. Mieke Peeters 
Mevr. Lies Scheres 
  Dhr.  Jan Dings 
  Dhr.  Ton van Heugten 
  Dhr.  Frans Strijbos 
  Dhr.  Jan Goossens 
  Dhr.  Jan Heeskens 
  Dhr.  Wiel Janssen 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Margriet van Eijk – van de Weerden 
Dhr. Gerard van Eijk 
Mevr. Celine Lenders – Crommentuijn 
Dhr. Jan Lenders 
Mevr. Francien Groenen – Borg 
Dhr. Hendrik Groenen 
Mevr. Tonnie van Heugten – Joosten 
Dhr. Ton van Heugten 
Mevr. Ans Peeters 
Mevr. Els Pijnenburg – Nijssen 
 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine “Ons” Limburg, verschijnen 
in het weekend van 03/ 04 maart 2023 
 
 

 



Opgaveformulier voor bezoek Europees Parlement in Brussel op 
17 maart 2023. 

 
Opgave donderdag 2 februari 2023 om 14.00 uur in  
d’n Binger. S.v.p. dit ingevulde formulier meebrengen 
bij uw opgave. 
 
 

Dhr./Mevr. (Voornaam): 
…………………………………………………………….. 
 
Achternaam: 
…………………………………….……………………….  
 
Geboortedatum: 
……………………………..……………………………… 
 
Nationaliteit: 
…………………..………………………………………… 
 
Adres: 
………………….…………….…………………………… 
 
Postcode…………………………………………………. 
 
Woonplaats………………………………………………. 
 
Email adres………………………………………………. 
 
Deelname aan brunch bij terugkomst in Meijel  
 
………………… ja/ nee 
 


