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Agenda 
 

November. 
  2 nov. Infoloket ouderenadviseurs 14.00-15.00 uur 
  2 nov. Inloopspreekuur computer  18.30-19.30 uur 
  9 nov. Infoloket ouderenadviseurs 14.00-15.00 uur 
  9 nov. Inloopspreekuur computer  18.30-19.30 uur 
10 nov. Thema-avond pensioen 
16 nov. Inloopspreekuur computer  18.30-19.30 uur 
17 nov. Infoloket ouderenadviseurs 19.00-20.00 uur 
23 nov. Inloopspreekuur computer  18.30-19.30 uur 
30 nov. Inloopspreekuur computer  18.30-19.30 uur 
 
Mededelingen van 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. 
 
Rubriek Medelohuukske: 
Op de website van KBO Meijel (www.kbo-meijel.nl) worden 
maandelijks verhalen uit de oude tijd van Meijel gepubliceerd in 
de rubriek Medelohuukske. Deze rubriek wordt in 
samenwerking met de Heemkundekring verzorgd. Wij bevelen 
deze rubriek van harte aan bij onze leden. 
 

about:blank


Rabo ClubSupport campagne. 
Wij hopen, dat weer velen van u hebben gestemd op 
KBO Meijel. Onze dank hiervoor! 
Vrijdag 13 november wordt de grote ClubQuiz Peel en 
Maas georganiseerd. Dit is een rechtstreekse 

uitzending met een pubquiz, ludieke challenges, interviews en 
muziek. Ook maakt de Rabobank dan de geldbedragen van Rabo 
ClubSupport in Peel en Maas bekend. Via omroep P&M kunt u 
vanaf 20.00 uur, thuis vanaf uw eigen bank, meekijken naar 
deze rechtstreekse uitzending. 
Op 23 november wordt de uitslag ook gepubliceerd op 
https://www.rabo-clubsupport.nl/peel-maas-en-
leudal/deelnemers. 
 
Kaarten op vrijdagmiddag. 

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het corona 
virus, is het onmogelijk om op een veilige manier het 
kaarten op de vrijdagmiddag weer op te starten.  

Hou de komende nieuwsbladen in de gaten voor informatie, 
wanneer we weer gaan beginnen. 
Werkgroep Gezond Ontspannen 
 
Afgelasten activiteiten. 

Aangezien het coronavirus ons nog steeds in zijn 
greep heeft en ook weer steeds heftiger wordt, 
hebben we helaas tot onze spijt, moeten besluiten 

om zowel de ontspanningsmiddag als de kerstviering NIET door 
te laten gaan. Ons gevoel zegt: ja we willen eindelijk weer wat 
doen, maar ons verstand zegt: niet doen. Dit was geen 
gemakkelijke keuze, er is immers al zo weinig. We hebben 
geprobeerd iets te organiseren, maar, met inachtneming van de 



RIVM-regels, is het voor onze “kwetsbare groep”, niet te 
realiseren. We mogen en kunnen immers niets riskeren, want 
de gezondheid staat altijd voorop. Helaas is het niet anders. 
We wachten op betere tijden en dan hopen we alles weer op te 
pakken zoals we dat gewend zijn. 
 
Afgelasten dagtocht Barneveld. 

Op 25 november hadden we de dagtocht 
gepland naar Barneveld en omgeving. 
Bij de inschrijving hebben zich 14 personen 
opgegeven. Ondanks Corona was het onze 

gedachte om deze dagtocht door te laten gaan. Echter, zoals nu 
de RIVM-eisen zijn, is dit niet meer mogelijk. Als er geen 
restaurant open is, hebben we geen koffie, geen lunch enz.  
In overleg met reisbureau Ghielen hebben we besloten om de 
dagtocht door te schuiven naar 2021. De deelnemers zullen 
hun inschrijfgeld terugontvangen. 
 
Verslag van de herfstwandeling. 
Op 8 oktober was de eerste activiteit die plaats mocht vinden in 
de corona tijd. Om 1 uur kwamen we bij Colé samen. Deze keer 
met de fiets, zodat we niet met 4 personen in de auto hoefden 
te reizen naar de wandelplek. Een van de werkgroepsleden 
sprak een woord van welkom tot de drie gidsen van het IVN en 
de deelnemers aan de wandeling. We werden in drie 
groepjes gesplitst met ieder een gids. Deze zouden 
ons begeleiden naar de mooie plekjes in de natuur. 
Het  gebied heette de Waterbloem. Daar groeien veel 
soorten dennenbomen en loofbomen, waaronder eiken en 
berken, maar ook struiken. Deze zaaien zich vanzelf en zorgen 
voor nieuwe aanplant onder de oude dennenbomen. 



Tussendoor vindt er ontwatering plaats   via greppels naar een 
waterloop. Vanuit hier wordt het water afgevoerd naar de 
Roggelse beek, die door de Waterbloem stroomt. Hier bevinden 

zich veel bevers. Dit zie je aan de bomen, die 
aangevreten zijn. Ook de dammen in het 
water, die door de bevers gemaakt worden, 
hebben we gezien. Op droge plekken groeit 
heide en er worden open plekken gecreëerd 

voor diverse planten en het behoud van zeldzame vlinders. 
Dat het herfsttijd is, zagen we aan de vele paddenstoelen, die 
langs de Beukenlaan stonden naast de Roggelse beek. In 1938 
werd daar een kruis geplaatst door de Fam. Haffmans uit 
Helden. Zij hadden daar hun jachtgebied. Het kruis gaf de grens 
aan van de Kesselse en Heldense tak van deze familie grond-
bezitters. Er kwamen nog vele onderwerpen aan het woord 
zoals, rabatten, bluspoel en het instrijken van de boomstammen 
met spul tegen het aanvreten van de bevers. Te veel om alle 
informatie op te noemen over het geweldig mooie bos. En dat 

zo kort bij huis. De gidsen hadden ons een prachtige 
wandeling bezorgd en het weer was ons goed gezind. 
We fietsten voldaan richting Meijel, waar bij Colé de 
koffie met vlaai klaarstond. 

Een bedankje namens ons allen werd uitgesproken voor de 
gidsen: Ger Hendriks, Jan Slaats en Wim Verdonschot. 
Hopelijk tot in het voorjaar om ons weer te begeleiden met de 
lentewandeling. 
 
Annie Kessels 
 
 
 



Mededeling WG KBO op Pad. 
Op verzoek van het bestuur hebben we de 
afgelopen twee jaar onze activiteiten 
afwisselend op een woensdag en een 
donderdag georganiseerd. Het blijkt nu, dat 

hier soms wat verwarring over is ontstaan. Ook het inschrijven 
op de donderdagavond was geen succes. Daarom hebben we 
besloten om dit aan te passen. Dit betekent, dat we vanaf nu de 
volgende afspraken hanteren: 
Alle activiteiten, die door de werkgroep KBO op Pad vanaf  
1 januari 2021 georganiseerd worden, vinden weer plaats op 
een woensdag; 
De inschrijvingen zijn altijd op donderdagmiddag om 14.00 uur 
in d’n Binger. Mocht het zijn, dat we door een onvoorziene 
reden hiervan moeten afwijken, dan zullen wij dat ook duidelijk 
aangeven. 
 
Vakantietrip 2021 van de KBO, afd. Meijel. 

Dit jaar is onze vakantiereis door corona 
helaas niet doorgegaan. Voor komend jaar 
organiseert de KBO-Meijel van 15 t/m 19 juni 
opnieuw een vakantiereis naar de Eifel. Het 

programma komt grotendeels overeen met het programma van 
2020. We logeren in het All-In Eifelhotel in Daun. Vanuit ons 
hotel maken we verschillende excursies naar de mooiste 
bezienswaardigheden in de omgeving zoals o.a. het National 
Park Vogelsang, de Dauner Maaren, de Stad Luxemburg en het 
Mausefallenmuseum in Neroth. Zoals het er nu naar uitziet, zal 
de prijs voor deze trip ca. € 485,00 p.p. bedragen.  Alle kosten 
van ontbijt, diner, entree en gidsen zijn in de prijs inbegrepen. 
Alleen voor de eigen consumpties buiten het hotel moet u uw 



beurs trekken.  Als organisatie stellen we een annuleringsverze-
kering (ca. €32,50) verplicht en een reisverzekering (ca. €10,15) 
is raadzaam. U dient wel zelfstandig te kunnen reizen. Bent u 
voor bepaalde zaken op hulp aangewezen, dan dient u deze 
hulp vooraf zelf te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door uw 
partner of door iemand mee te vragen, die deze hulp verleent. 
U mag deze hulp dus niet afschuiven op 
de rest van het gezelschap. Dit laat 
natuurlijk onverlet, dat we elkaar in 
voorkomende gevallen een handje 
helpen. Mochten zich meer mensen melden als kamers voor 
ons gereserveerd zijn in het fraaie Eifellandhotel in Daun, dan 
worden deze op volgorde van aan-melding op de reservelijst 
geplaatst. In het Nieuwsblad van december zullen we het 
complete programma weergeven, evenals het definitieve 
kostenplaatje (nu zijn entreeprijzen, enz. voor 2021 nog niet 
bekend). 
 
Blijf in beweging, ook nu! 

Heb je weer zin om te komen sporten, maar durf je 
nog niet in een groepstraining mee te doen? Dan 
kun je tijdens de niet-les uren ook de 

bovenzaal gebruiken met 1, 2 of 3 personen naar 
keuze. We spreken dan een tijd af, dat de zaal alleen 
voor jou of jullie beschikbaar is. De prijs is hetzelfde, 
als dat je voorheen betaalde. Een bakske koffie zit er ook nog 
gewoon bij. Let wel, het is geen les, maar individuele training. 
Wij zorgen ervoor, dat alle apparaten schoon en ontsmet zijn, 
dus je loopt geen enkel risico. 
Tot ziens bij Sportcentrum MyWay, Hans. 
 



Overleden leden. 
Mevr. Nel Snijders – Vissers                  
Dhr. Leo van Heugten 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten  
veel sterkte toe.  
 
Wij heten welkom. 
Mevr. Susan Engelen 
Mevr. Gertie Janssen – van Dooren 
Dhr. Huub Janssen 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB.  
Deze zullen verschijnen in het weekend van 27/28 november. 

 

 


