
 

            JAARGANG 11                                     Juli 2020 

 
Agenda 
Helaas kan KBO Meijel nog steeds niet opstarten met 
activiteiten. Wij hopen u meer nieuws te kunnen melden in het 
Nieuwsblad van augustus. 
Het wekelijkse inloopspreekuur computers en het infoloket 
ouderenadviseurs 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: 
m.w 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. 
 
Onderstaande activiteiten zijn dan ook onder voorbehoud: 
  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. 
 

about:blank


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 het telefoonnummer te wijzigen in het 
“gele” informatieboekje van de KBO Meijel op pagina 7. 
 
Verzoek door het bestuur: 
Overlijden KBO leden. 
Het komt steeds meer voor, dat bij overlijden een andere vorm 
van afscheid wordt gekozen of dat er een andere 
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, 
middels de overlijdenskaartjes, verzoeken wij u vriendelijk het 
overlijden door te geven aan de ledenadministrateur Mariëtta 
van Asten. Haar mailadres is m.van.asten@kbo-meijel.nl 
Bel naar nr. 06-308.038.19 of 077-374.48.01.  
 
Rubriek “Medelohuukske”. 
Op de website van KBO Meijel (www.kbo-meijel.nl) worden in 
samenwerking met de Heemkundekring maandelijks verhalen 
uit de oude tijd van Meijel gepubliceerd in de rubriek 
“Medelohuukske”. Deze keer is het onderwerp: ’Loet van Sil en 
de hervormingen in de landbouw in de jaren 60’.  
Wij bevelen deze rubriek van harte bij u aan. 
 

 
 



Bericht van Dorpsvervoer Meijel 
Het dorpsvervoer is weer aan het rijden. Het is dus ook weer 
mogelijk om ritten te reserveren. 
Uiteraard neemt het dorpsvervoer, om besmettingen te 
voorkomen, de nodige voorzorgsmaatregelen.  
Bij het reserveren van een rit stelt de planner o.a.de volgende 
vragen: 
 Heeft u last van verkoudheid of griepverschijnselen? 
 Kunt u zelfstandig in- en uitstappen achter in de auto van het 

dorpsvervoer? 
Voorin zitten is niet mogelijk! 

 Wilt u bij voorkeur een mondkapje dragen? Hier moet u zelf 
voor zorgen. 

Voor andere voorwaarden of vragen kunt u de planner vragen. 
 
SPEK DE KAS actie van de Jumbo 
Vorig jaar hebben wij met veel plezier meegedaan met deze 
bijzondere actie van de Jumbo. Bij de afsluiting mochten we een 
mooi bedrag ontvangen. Voor dit jaar hebben we ons – als KBO 
Meijel ingeschreven. Hopelijk kunnen we ook dit jaar een mooi 
bedrag bij elkaar sprokkelen. De actie gaat starten op  
17 augustus.  
In het Nieuwsblad van augustus komen we hier uitgebreider op 
terug. 
 
Overleden leden 
Mevr. Nel Gorts-Berben 
Dhr. Piet van Bree 
Wij wensen familie, vrienden en  
andere naasten veel sterkte toe. 
 



Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB 
Deze zukken verschijnen in het weekend van 24/25 juli. 

 
 


