
 
         JAARGANG  12                                                       JUNI 2021                                      

 
Vanwege de situatie rondom het coronavirus wordt steeds 
bekeken, welke activiteiten doorgang kunnen vinden. We 
houden u op de hoogte via onze Website, Facebook en 
Nieuwsblad. 

           
      

31 mei   Fietsuitje vertrek 18.30 uur, d’n Binger  
 2 juni Start fietsen op woensdagmiddag    
               13.30 uur, d’n Binger 
 3 juni Méélse Skoets, vertrek 13.30 uur,  
                St.Jozef Wonen en Zorg 
17 juni    Méélse Skoets, vertrek 13.30 uur,  
                St.Jozef Wonen en Zorg 
21 juli Activiteit samen met de fietsers 
15 aug.   Bezoek Passiespelen 
22 sept.  Algemene ledenvergadering, d’n Binger 
 
Elke maandagavond: 
Fietsuitje om 18.30 uur vanaf d’n Binger. 
 
Elke woensdagmiddag: 
Fietsen vertrek om 13.30 uur vanaf d’n Binger. 
 
Mededelingen van het bestuur. 
Zoals in de agenda is te lezen, is de ledenvergadering van          
23 juni naar 22 sept. verplaatst; ervan uitgaande dat de RIVM-
maatregelen het ook toelaten. 

        AGENDA 



Fietsuitje op maandagavond. 
Na 2 succesvolle seizoenen van het Fietsuitje willen 
we vanaf 31 mei a.s. weer starten met deze 
gezellige activiteit. Op deze avond en daarna elke 
maandagavond tot half/eind september starten we 
om 18.30 uur bij d’n Binger voor een fietstocht in 

de omgeving. 
Na een uurtje fietsen, strijken we neer op een terrasje, waar we 
kunnen genieten van een drankje. Daarna fietsen we weer terug 
naar Meijel, waar we nog wat kunnen napraten bij een van de 
Meijelse horecagelegenheden. 
Ook meefietsen? Zorg dan dat je op 31 mei bij d’n Binger bent. 
Wil je op de hoogte blijven, geef je dan op voor de groepsapp. 
Voor meer info bel naar Joep Vissers, 06-42185952.   
 
Een primeur met de “Méélse Skoets.” 

Op 20 mei j.l. was het 
dan zo ver. Voor de 
eerste keer, ook al was 
het dan nog op proef, 
gingen de Méélse Skoets 
op pad met hun 
scootmobielen. Met 6 
deelnemers en 3 
begeleiders reden we 
langs de kanalen richting 

Helenaveen. Op de Belgenhoek raakten we bij én in de “7de 
Hemel” van een kopje koffie met iets lekkers. Daarna 
vertrokken we weer richting de Kuusbrugskes terug naar St 
Jozef.   



Deze primeur werd georganiseerd door KBO 
Meijel samen met Sint Jozef Wonen en Zorg. 
Al met al een zeer geslaagde middag met 
veel tevreden gezichten!  
De volgende tocht is op donderdagmiddag 3 
juni. Meer informatie hierover vindt u in het 
onderstaande artikel. 
Werkgroep Gezond Ontspannen. 
 
“Méélse Skoets”. 
Sint Jozef Wonen en Zorg en de werkgroep Gezond Ontspannen 
van KBO Meijel hebben voor deze zomer een nieuwe activiteit 
ontwikkeld voor bezitters van een scootmobiel, duofietsen, 
handbikes e.d. 
Elke donderdagmiddag in de even weken vertrekken we om 
13.30 uur vanaf de hoofdingang van Sint Jozef voor een route 
door de prachtige natuur rond Meijel.  
Na ongeveer 45 minuten rijden, belanden we bij een 
horecagelegenheid waar we kunnen bijkletsen onder het genot 
van een drankje. Daarna rijden we stilletjes aan weer richting 
Meijel, waar we rond 16.00 uur arriveren.  
Het belooft dus een gezellige middag te worden. De tochten in 
juni zijn op 3 en 17 juni.  Bij deze tochten fietsen een aantal 
vrijwillige begeleiders mee. Graag van tevoren opgeven bij 
secretariaat@kbo-meijel.nl.  Voor vragen of meer info graag 
bellen naar Peter Knoops 06–22145503. 
Werkgroep Gezond Ontspannen 
 
  



Fietsen op woensdagmiddag. 
Op woensdagmiddag 2 juni gaan, onder leiding van 
Jac Neessen - zoals vanouds - de wekelijkse 
fietstochten van start.  
Het vertrek is bij d'n Binger om 13.30 uur.  
De route is ongeveer 30 km lang met onderweg een 

stop bij een horecagelegenheid. Wilt u ook meefietsen??? 
Gewoon zorgen, dat u op 2 juni om 13.30 uur bij het 
vertrekpunt bent! 
Natuurlijk worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.  
Werkgroep Gezond Ontspannen. 
 
Nieuwe redacteur. 

Met ingang van 1 mei is Tom van Bakel toegevoegd 
aan de Werkgroep PR & Ledenservice. Binnen de 
werkgroep zal hij de rol van redacteur gaan invullen. 

Werkgroep PR & Ledenservice, redactieteam. 
 
Activiteit samen met de fietsers op 21 juli. 

Eindelijk komen er wat meer mogelijkheden om iets 
te organiseren. Wij als werkgroep KBO op PAD 
hebben onze planning weer opgepakt. Echter in het 

begin zullen er enkele wijzigingen op de agenda komen. 
Voor 30 juni stond de activiteit samen met de fietsers gepland. 
Gezien het feit, dat het fietsen pas op 2 juni start, willen we 
deze activiteit verplaatsen naar 21 juli, zodat er meer tijd 
beschikbaar is voor de organisatie. 
Werkgroep KBO op Pad: 
 
  



De Passiespelen. 
Deze activiteit kan niet op 6 juni 
plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt ‘t 
verplaatst naar 15 augustus. Degenen, 
die zich hebben opgegeven, kunnen 

deze datum alvast noteren. Als wij definitief bericht hebben, 
zullen we contact met de deelnemers opnemen om dit verder af 
te spreken. We communiceren momenteel nog over de 
definitieve afwikkeling. Hopelijk kunnen we elkaar 
weer op korte termijn ontmoeten en samen op pad 
gaan met Werkgroep KBO op Pad. 
 
Afstudeeronderzoek Babbeltruc. 

Vanuit de Risk Factory (ondersteund door KBO 
Limburg) is onderstaand verzoek ontvangen. 
KBO Meijel werkt graag mee aan de oproep 
om deel te nemen aan het 
afstudeeronderzoek. De Risk Factory en KBO 

Limburg hebben alweer een tijd geleden de handen 
ineengeslagen om de gezondheid en veiligheid van Limburgse 
55-plussers te stimuleren. Vanwege de coronacrisis heeft de 
Risk Factory echter al een jaar niet kunnen doen waar zij goed in 
zijn: het laten beleven. 
De Risk Factory wil u toch graag ook in deze tijd een leuke 
afwisseling bieden en u tegelijkertijd helpen uw veiligheid te 
verhogen. Zij bieden u hiervoor de mogelijkheid om mee te 
doen aan een afstudeeronderzoek waarbij u door een kort 
telefoongesprek meer informatie en concrete tips krijgt over 
babbeltrucs, zodat u zichzelf in de toekomst tegen de 
babbeltruc kunt beschermen.  



Aanmelden kan tot 4 juni via de volgende link 
https://bit.ly/2QSgKhj.  
 
Wilt u deelnemen aan het afstudeeronderzoek: 
• dan kunt u ook deze link overtypen in de internetbalk. Let 

wel dat u alle letters en tekens precies overtypt, zonder 
spaties. U komt dan op de site van de Radboud Universiteit, 
waar u nadere informatie kunt vinden betreffende het 
afstudeeronderzoek. 

• de informatie is ook geplaatst op de website: www.kbo-
meijel.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden door te 
klikken op de link.  

• heeft u hulp nodig bij het aanmelden, neem dan contact op 
met Mariëtta van Asten, ouderenadviseur KBO Meijel, tel. 
06 - 308.038.19. Zij verzorgt dan voor u de aanmelding. 
Gegevens die zij hiervoor nodig heeft zijn: telefoonnummer 
waarop u te bereiken bent, uw leeftijd en uw naam.    

 
Ricarda Rinne (student Radboud Universiteit verantwoordelijk 
onderzoeker) hoopt middels haar afstudeeronderzoek een 
bijdrage te mogen leveren aan het verhogen van onze 
veiligheid!  

Werkgroep Info en Advies 
Ouderenadviseurs KBO Meijel 
 
 

Overleden leden. 
Mevr. Zus Waals – Strijbos 
Dhr. Harrie Luijten 
Dhr. Leo Bruijnen 
 



Nieuwe leden.  
Mevr. Riet Snijkers – van de Steen 
 
Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 2/3 juli 2021.  
 

 
 


