
 

            JAARGANG 11                                augustus 2020 

 
Agenda 
Na een lange periode zonder activiteiten is KBO Meijel heel 
voorzichtig opgestart met 2 activiteiten: het fietsuitje op 
maandagavond (juli) en het fietsen op woensdagmiddag 
(augustus). Hoe spannend (eng voor sommigen) is het, om na 
zo’n onzekere tijd weer deel te nemen aan activiteiten? 
Met ingang van maandag 14 september wordt ook het 
infoloket ouderenadviseurs en het inloopspreekuur computers 
weer opgestart. 
In de maanden september tot en met december stonden er al 
een aantal activiteiten gepland. Of al deze activiteiten door 
kunnen gaan, is nu nog niet bekend. Als het voor een activiteit 
nog onduidelijk is of deze door kan gaan, dan is deze activiteit 
schuin gedrukt en staat er “onder voorbehoud”. 
 
September 
  9 sep. Vissen op de visvijver (Donk) 
14 sep. Infoloket Ouderenadviseurs                                              

21 sep. Inloopspreekuur computers 

22 sep. Infoloket Ouderenadviseurs 

24 sep. Inschrijving herfstwandeling om 13.30 uur in d’n Binger 

25 sep. Aanvang kaarten winterseizoen (onder voorbehoud) 
28 sep. Inloopspreekuur computers 
 
Oktober. 
  8 okt. Herfstwandeling 



November. 
  4 nov. Ontspanningsmiddag 
25 nov. Dagtocht naar Barneveld (onder voorbehoud) 
 
December. 
16 dec. Kerstviering (onder voorbehoud) 
 
Verzoek door 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. 
 
Werkgroep Evenementen. 

Het coronavirus is helaas nog steeds aanwezig. 
Dit heeft ook invloed op ons “kermismatinee”. 
Aangezien er nu nog niet gedanst mag worden 
en d’n Binger vanaf 17 augustus t/m de kermis 

ook gesloten is, gaat het kermismatinee dit jaar helaas niet 
door. We proberen nog een andere middag in te plannen met 
een alternatief voor deze activiteit. 
In het volgende nieuwsblad komen we hierop terug. 
 
Werkgroep Gezond Ontspannen: wie fietst er met ons mee? 
Het fietsen op woensdagmiddag:  

Al een hele tijd fietst Jac Neessen op 
woensdagmiddag bij goed weer met een groep 
enthousiaste mede-fietsers. Door de Coronacrisis is 
ook deze activiteit stil komen te liggen. Fietsen in de 

buitenlucht mocht wel, maar niet in een groep.  
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Pomp de banden maar op! Smeer de ketting, laad de batterij op 
………. Want, vanaf woensdag 5 augustus tot eind september wil 
Jac, bij goed weer, het fietsen op woensdagmiddag weer 
opstarten. Iedereen die wil, mag meefietsen. Jac zoekt de route 
uit, zoekt ook naar een plek om even uit te rusten (en waar de 
1,5 mtr regel toegepast mag en kan worden en de groep 
welkom is).  
Zin om samen te fietsen op woensdagmiddag?  
Woensdag 5 augustus vertrekt de fietsgroep weer om half 2 
vanaf d’n Binger. 
Eind september sluiten we de fietstochtjes af met koffie en vlaai 
op kosten van de KBO. 
Kom gerust gezellig meefietsen, want dat is GEZOND 
ONTSPANNEN. 
Contactpersoon is Jac Neessen: tel.nr.077-4661277 
 
Het fietsuitje op maandagavond: 

Wat ooit begon als een idee van een paar mensen, die 
overdag nog een baan hadden of oppas-opa of -oma 
waren, is nu een begrip geworden binnen onze KBO: 
bij goed weer in de maanden april tot en met 

september op de maandagavond het FIETS-uitje. Vanaf 
maandag 13 juli zijn de fietsers weer actief. Het vertrek is (bij 
goed weer) elke maandagavond om 18.30 uur bij de ingang van 
d’n Binger 
Joep Vissers zorgt voor de route (deze wordt van tevoren 
uitgezet) en een passende pauzeplaats. Deze wordt zorgvuldig 
uitgezocht en de “derde helft” is een afsluitend terrasje pikken. 
Gezelligheid, elkaar ontmoeten, niks moet, maar bijna alles 
mag, zijn uitgangspunten. Kom gezellig GEZOND ONTSPANNEN 
en fiets met ons mee.  



Handig om met elkaar af te spreken en om elkaar te informeren 
over al of niet kunnen fietsen is de groepsapp: FIETS-uitje KBO 
aangemaakt. Joep Vissers geeft op maandag rond de middag via 
deze groepsapp aan of er ’s avonds gefietst kan worden. Volg 
dus de groepsapp of het door kan gaan! 
Bent u nog geen lid van de groepsapp en wilt u meefietsen: 
meld u dan aan bij: 06-308.038.19 (Mariëtta van Asten).  
 
Informatie van de Werkgroep KBO op Pad. 
Door de Corona perikelen is een groot gedeelte van ons 
programma weggevallen. Na een lange tijd van stilte, willen wij 
als werkgroep KBO op Pad, toch weer voorzichtig van start gaan 
en ons programma hervatten. Bij alle activiteiten zullen wij ons 
aan de regels van het RIVM moeten houden, dus mogelijk kan 
een activiteit nog altijd geannuleerd worden 
 
Herfstwandeling 8 oktober 2020. 

De herfstwandeling staat voor donderdag 8 
oktober op het programma. Onze vaste gidsen, 
Mart en Marinus, hebben te kennen gegeven, 
dat zij om gezondheidsredenen ons niet meer 

kunnen begeleiden. Wij willen hun dan ook bedanken voor hun 
jarenlange inzet voor onze werkgroep. 
Omdat we nu nog niet weten wie onze nieuwe gidsen worden, 
kunnen we ook nog niet aangeven waar we gaan wandelen, 
maar ga er maar van uit dat we ook nu weer naar een mooi 
natuurgebied gaan.  
Tijdens de wandeling staat er, zoals we dat gewend zijn, ook 
weer een lekkere versnapering te wachten. We vertrekken deze 
middag om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Café Colé op de 



Donk. Hier zullen we rond 16.00 uur ook terugkeren om 
vervolgens te genieten van de koffie en een heerlijk stuk vlaai.  
De eigen bijdrage voor deze wandeling is € 5.50. 
Inschrijven is op donderdag 24 september van 13:30 tot 14:30 
uur in d`n Binger. 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda!! 
 
SPEK DE KAS actie van de Jumbo. 

Vanaf 17 augustus is er, net als vorig jaar, bij 
Jumbo Meijel een actie, waarmee de 
verenigingen in Meijel een financiële 
ondersteuning kunnen ontvangen. Dit gebeurt 
met de “SPEK DE KAS van je vereniging” actie.  

De actie duurt van 17 augustus tot en met 25 oktober 2020. 
KBO Meijel is één van de 68 deelnemende verenigingen.  
Voor zover nu bekend, is op het moment dat deze actie start 
(17 augustus), Jumbo Meijel gesloten wegens een verbouwing. 
Deze verbouwing duurt zeker tot en met eind augustus/begin 
september. Een mogelijkheid is, dat u gedurende deze periode 
uw boodschappen gaat doen bij de Jumbo in Panningen. De 
vouchers, die u daar krijgt, kunt u dan bewaren tot op het 
moment dat Jumbo Meijel weer open is en de kluisjes in de 
winkel staan. 
In het volgende Nieuwsblad komen we nader terug op deze 
actie. We weten dan ook welk kluisnummer wij als KBO Meijel 
gaan krijgen. 
 
 
 
 
 



Bericht van Dorpsvervoer Meijel. 
Vanaf maandag 6 juli 2020 heeft het 
Dorpsvervoer een nieuw telefoonnummer in 
gebruik genomen voor het reserveren van 
ritten, ook het e-mailadres is veranderd. 

Wie gebruik wil maken van het Dorpsvervoer Meijel kan op 
werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 06-330.231.01 
Ritten aanmelden kan ook per e-mail: 
aanmeldendorpsvervoer@gmail.com 
met vermelding van onderstaande gegevens: datum, uw naam, 
adres, telefoonnummer, bestemming, vertrektijd en de tijd 
waarop u terug wilt. Ontvangen e-mails tot 11.00 uur kunnen 
verwerkt worden in de planning voor de volgende dag. Als u een 
bevestiging heeft ontvangen, is de rit ingepland! 
 
Overleden leden. 
Mevr. Leny Bongers. 
Wij wensen familie, vrienden en andere                     
naasten veel sterkte toe. 
 
Nieuwe leden 
Mevr. Nellie van Heugten-Stals 
Dhr. Gerard van Heugten 
Mevr. Ria van Bussel-Snijders 
Dhr. Peter van Bussel 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB  
Deze zullen verschijnen in het weekend van 
28/29 augustus. 
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