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Agenda 
U vraagt zich misschien af wanneer de KBO weer kan opstarten 
met activiteiten? Op dit moment hebben wij daar nog geen 
passend antwoord op. 

De werkgroep KBO op Pad had 2 activiteiten gepland staan: 25 
juli schieten bij schutterij met BBQ en op 13 augustus de 
natuurtocht. Beide activiteiten kunnen helaas niet doorgaan.  

Het wekelijkse inloopspreekuur computers, het infoloket 
ouderenadviseurs, de wekelijkse fietstochtjes en het kienen 
worden ook nog niet opgepakt.  
 
Als u problemen hebt met uw computer, laptop, tablet of 
mobiel, kunt u een mailtje met vermelding van het probleem of 
vraag sturen naar:  
info@kbo-meijel.nl of tel. 077-466.9600 (Leo Tittulaer). 
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 
 
Hebt u dringende vragen voor de ouderenadviseurs, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw Lies Hanssen-van Enckevort, 
tel. 06-573.331.15  
 
We gaan er vooralsnog vanuit, dat we op z’n vroegst, stap voor 
stap, in september kunnen beginnen met activiteiten.  
 
 

about:blank


Onderstaande activiteiten zijn dan ook onder voorbehoud:  
 

September 
  7 sep. Kermismatinee 
  9 sep. Vissen op de visvijver (Donk) 
14 sep. Infoloket ouderenadviseurs 14.00-15.00 uur 
22 sep. Infoloket ouderenadviseurs 19.00-20.00 uur 
25 sep. Aanvang kaarten winterseizoen 
 
Vanuit het bestuur: 
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. 
 

Wijziging telefoonnummer:  
Het telefoonnummer waaronder mevrouw Lien Hartman 
(dorpsondersteuner Meijel) te bereiken is, is gewijzigd.  
Haar nieuwe nummer is 06-300.771.87. 
Vriendelijk verzoek om dit nieuwe telefoonnummer op te 
nemen in het “gele” informatieboekje van de KBO Meijel op 
pagina 7. 
 
 

Bezoek Passiespelen in Tegelen. 
Zoals bij iedereen wel bekend zal zijn, heeft het 
bestuur van de Passiespelen in Tegelen, door de 
maatregelen rondom het coronavirus besloten om 

de passiespelen dit jaar niet door te laten gaan. Zij hebben de 
Passiespelen nu verplaatst naar 2021. Het evenement is 
uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale 
allure. Het lijdensverhaal heeft een nieuwe dimensie gekregen. 

about:blank


Bij de komende editie zullen meer personages in het verhaal 
verwerkt worden, echter zij zullen niet de kant opgaan van het 
populaire tv-spektakel “The Passion”, dat meer op 
entertainment en populaire muziek is gestoeld.  
Er hadden zich al een aantal personen aangemeld voor de 
spelen in 2020, hun kaartjes zijn automatisch geldig voor de 
voorstelling op 6 juni 2021. We hebben nu de mogelijkheid om 
voor 2021 extra kaarten te bestellen.  
De KBO-Meijel wil u daarvan laten meegenieten. Om zeker te 
zijn van goede plaatsen willen we vroegtijdig kaartjes bestellen. 
Daarom is de inschrijving nog mogelijk tot 15 juli.  
Dit kan door U aan te melden bij Peter Creemers, telefoon 077-
466.1719.  
We gaan met eigen vervoer, dus degene die wil rijden ook graag 
even opgeven. 
De eigen bijdrage is € 35,00. Dit is inclusief koffie en vlaai. 
 
Overleden leden 
Dhr. Cor Vissers 
Mevr. Toos Snijders - Verheijen 
Wij wensen familie, vrienden en  
andere naasten veel sterkte toe. 
 
Nieuwe leden 
Mevr. Nel Peeters-Geuns 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zukken verschijnen in het weekend van 26/27 juni. 

 
 


