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Agenda 
  1  juli   Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
  3  juli   Bezoek boswachterij De Kievit 
17  juli   Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
25  juli   Inschrijving Natuurtocht 
  5  aug. Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
14  aug. Natuurtocht 
21  aug. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
  2 sept. Kermismatinee 
  9 sept. Infoloket van 14.00-15.00 uur, d’n Binger 
12 sept. Vissen 
18 sept. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
19 sept. Themamiddag brandveiligheid, d’n Binger 
27 sept. Start kaartseizoen 
21  aug. Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg 
 
Mededelingen bestuur: 
Vriendelijk verzoek om een adreswijziging door te geven aan 
Mariëtta van Asten, secretaris ledenadministratie.  
Haar e-mailadres is: m.van.asten@kbo-meijel.nl 
Haar adres is Het HazePad 16, 5768 AB Meijel. 
Zij is te bereiken onder tel.nr. 077-374.4801. 
 
Elke woensdag: 
Fietsen vertrek om 13.30 uur vanaf d’n Binger. 
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Elke maandag: 
Computer-spreekuur 18.30-19.30 uur in de bieb, in d’n Binger. 
Bij goed weer fietsen 19.00 uur, vertrek bij d’n Binger. 
Ook in de vakantieperiode! 
 
Bezoek boswachterij ‘De Kievit’ in Beringe. 

Op woensdagmiddag 3 juli gaan we een bezoek 
brengen aan Boswachterij De Kievit in Beringe. 
De opgave voor deze activiteit is inmiddels al 
geweest. Diegenen, die met de fiets willen gaan, 

moeten uiterlijk om 13.30 uur bij de Binger zijn, van waaruit de 
fietstocht begint. De leden die met de auto naar Beringe gaan, 
moeten uiterlijk om 13.45 uur bij de Binger zijn, wat ook de 
vertrektijd is . We proberen dan met beide groepen tegelijk om 
14.00 uur bij de Boswachterij aanwezig te zijn. Hopelijk gaan we 
deze middag met mooi weer genieten van de mooie natuur, die 
deze Boswachterij ons te bieden heeft. 
 

Inschrijving voor de Natuurtocht. 
Zoals we in het vorige Nieuwsblad reeds aangekondigd hebben, 
hebben we op woensdag 14 augustus onze jaarlijkse Natuurtocht 
gepland. Ger Hendriks en Mart Rooijakkers zijn al geruime tijd 
bezig om ons een prachtige tocht te bezorgen. Zij zullen ons weer 
laten genieten van de prachtige plekjes in de natuur. Wat en waar 
het precies gaat worden blijft zoals altijd een verrassing. 
Onze uitzetters weten er ieder jaar weer een leuke tocht van te 
maken met verrassende plaatsen. Ook krijgen we tijdens de rit de 
nodige informatie te horen over alles wat er zoal voorbij komt. 
Wat wel vaststaat is, dat we om 13.00 uur vertrekken vanaf het 
Alexanderplein. Onderweg zullen we een stop maken voor koffie 
met iets lekkers. Evenals andere jaren willen we deze tocht 



omstreeks 18.30 uur afsluiten met een koffietafel in het 
Oranjehotel. 
Inschrijven is op donderdag 25 juli om 19.00 uur in d’n Binger. 
Het inschrijfgeld bedraagt €23,00. 
We gaan voorlopig uit van maximaal 60 personen, meerdere 
opgaves komen op de reservelijst. 
Indien mogelijk kunnen we dan bekijken of er een grotere bus 
beschikbaar is. 
Tijdens de natuurtocht en het bezoek aan de boswachterij van werkgroep 
KBO-Op-Pad en het Fiets-uitje worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s 
worden mogelijk gebruikt voor publicatie op de website. Indien u hiertegen 
bezwaar heeft, kunt u dat schriftelijk (per brief) bij Peter Creemers, 
Churchilllaan 20, 5768 AE Meijel of per e-mail bij 
pwjmcreemers@hotmail.com) aangeven. De foto’s zullen niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden. Uiteraard worden 
compromitterende foto’s niet gepubliceerd. 
 

 

Kienen in St. Jozef Wonen & Zorg. 
Op woensdagmiddag 17 juli is er weer kienen in St. Jozef Wonen & 

Zorg. We starten om 14.15 uur en 
rond 16.30 uur is het afgelopen.  
In de pauze kunt u genieten van een 
gratis kopje koffie of thee. Iedereen is 
welkom! 
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Verslag van het Fiets-Uitje.  
Een beetje spannend was het wel op maandagavond 3 juni… 

Zouden er leden komen, die mee gaan fietsen voor 
de eerste keer?? 
Tot mijn blije verrassing stonden om 19.00 uur 
13 leden om mij heen om mee te gaan fietsen. 
En bij prima fietsweer (en terrasjesweer…) zijn we 

vertrokken richting Asten. Mariëtta kende een mooie route en dus 
volgden wij haar in colonne door de Peel. 

Het is een gezellig tochtje geworden. 
Iedereen leerde elkaar weer wat beter 
kennen. In het centrum van Asten hadden 
we een leuk terras gevonden voor een 
kopje koffie en rond 20.00 uur fietsten we 
via Heusden weer naar Meijel. 

Op het terras van het Oranje Hotel hebben we, onder het genot 
van een drankje, verdere afspraken gemaakt over “hoe verder met 
het Fiets-uitje?”. Iedereen was heel tevreden over deze eerste 
tocht en we hebben een groepsapp aangemaakt. Zo kunnen we 
elkaar snel bereiken om bij goed weer te gaan fietsen, voor wie 
dat wil.  
Op maandagavond 17 juni stond het tweede fietsuitje op het 

programma. Klokslag 19.00 uur vertrokken 
we met 19 KBO-leden. De kopmannen 
lieten er geen gras over groeien en via 
Caluna en enkele onbedoelde omwegen 
vonden wij na 25 km fietsen in  Heythuysen 
een mooi terras. Na de koffie werd besloten 

om de laatste 13 km in een rustig tempo naar Meijel terug te 
fietsen. In totaal hadden we een mooie 38 km gefietst.  



Na een gezellig samenzijn op het terras van het Oranje Hotel keek 
iedereen al uit naar het volgende fietsuitje: De derde fietsavond 
was op maandagavond 25 juni, waarvan u zeker weer op onze 
website het verslag kunt lezen, ook met enkele foto’s. 
Niks moét: vrijheid, blijheid, ook hier! Wilt u ook mee fietsen?  
Laat u dan toevoegen aan de groepsapp, dan laat ik u weten 
wanneer er gefietst gaat worden, via: 
tel.0622247753 of E-mail naar: penningmeester@kbo-meijel.nl  
Namens werkgroep Gezond Ontspannen, 
Piet Basten. 
 

Wist U dat ………… 
Het dorpsvervoer is bedoeld voor korte ritten in Meijel en 
omliggende kernen. Naar de dagvoorziening, 
de zorgboerderij, de kapper, de dokter, de 
tandarts, de fysiotherapie, de kaartclub, het 
kienen, de supermarkt, het restaurant, naar 
de familie, enz. enz. Stichting Dorpsvervoer 
Meijel is opgericht in 2009 voor het vervoer van personen uit 
Meijel met mobiliteitsbeperkingen met als doel hen in staat te 
stellen langer deel te kunnen nemen aan het sociale leven. 
Ritten aanmelden: 
Wie gebruik wil maken van het Dorpsvervoer Meijel kan zich 
tijdens kantooruren (tussen 8.00 – 17.00 uur) aanmelden bij: Tel. 
077 466 78 78 St. Jozef Wonen & Zorg.  
Op een rittenblad wordt genoteerd:  
Uw naam, adres, telefoonnummer, bestemming, vertrektijd  
en de tijd waarop u terug wilt. 
Ritprijzen: 
Binnen Meijel kost een enkele of retour rit: € 2,50 per persoon. 
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Daarbuiten is er een vaste prijs per bestemming, die afhankelijk is 
van het aantal kilometers naar de plaats van bestemming.  
Contact Stichting Dorpsvervoer Meijel Secr. Tom van Bakel, 
Dopheide 32 5768 GD Meijel. Tel. 077 4663215 of 06 10767726 
dorpsvervoermeijel@gmail.com of www.dorpsvervoer-meijel.nl 
Deze informatie is ook te vinden op: 
www.kbo-meijel.nl 
 
Fitness My-Way 
Beste sportvrienden, 
De zomer is weer aangebroken. Velen van ons gaan weer op 
vakantie of nemen een zomerpauze in het sporten. 
Dat betekent, dat wij, zoals in voorgaande jaren, de 2 groepen, die 
op vrijdagmorgen sporten, weer samen gaan voegen. 
Vanaf vrijdagmorgen 22 juni t/m 30 augustus gaan wij sporten  
van 9.30 uur tot 10.30 uur. 
Op 6 september gaat iedere groep weer van start op zijn 
voorgaande tijden. Bij deze wens ik alle sporters een hele fijne 
vakantie. 
Met vriendelijke groeten, Hans My-Way 

 
Overleden leden. 
Dhr. Jac Steeghs. 
Wij wensen de familie en vrienden  
veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Nieuwsblad en het maandblad van KBO-PCOB 
Het volgende Nieuwsblad verschijnt in het weekend van 26/27 juli 
Wegens vakantie verschijnt er geen PCOB magazine  

mailto:dorpsvervoermeijel@gmail.com
http://www.dorpsvervoer-meijel.nl/


 


