
 

            JAARGANG 12        Juli  2021 

 

AGENDA. 
15 juli Inschrijven zomerwandeling en bezoek     

paardensportcentrum De Peelbergen. 
16 juli Wandeling met gids door Meijel. 
20 juli Amusementsmiddag met Tonny Wijnands. 
21 juli  Bezoek paardensportcentrum De Peelbergen. 
28 juli Zomerwandeling. 
15 aug Bezoek Passiespelen. 
  1 sept  Vissen in de Visvijver. 
11 sept Schieten met BBQ bij schutterij St. Nicolaas. 
22 sept Algemene ledenvergadering, d’n Binger. 
29 sept  Natuurtocht. 
  6 okt Herfstwandeling. 
24 nov Dagtocht. 
 

 NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN. 
 

 
 

• Elke maandagavond fietsuitje: 
vertrek om 18:30 uur vanaf d’n Binger. 

• Elke woensdagmiddag fietsen: 
vertrek om 13:30 uur vanaf d’n Binger. 



• Elke donderdagmiddag in de even weken. Méélse Skoets 
vertrek om 13:30 uur vertrek vanaf hoofdingang St.Jozef 
Wonen & Zorg. 

 
16 juli: wandeling met gids door Meijel. 
De werkgroep Gezond Ontspannen gaat in samenwerking met 
heemkundevereniging Medelo en “Negen” wandelingen 
organiseren door het centrum van Meijel. Deze wandelingen 
van ongeveer 1,5 à 2 uur worden begeleid door gidsen van 
Medelo, die onderweg verhalen en wetenswaardigheden 
vertellen over de Meijelse historie. Start van de eerste 
wandeling is vrijdag 16 juli om 13:30 uur bij Truijenhof aan het 
Tomveld.  
De afsluiting is bij De Kapelanie, Kalisstraat 1. 
Hier is na afloop koffie/thee. 
Eigen bijdrage:  
De eigen bijdrage is € 2,50 p.p. 
Inschrijving: Opgeven of meer info bij 

• secretariaat@kbo-meijel.nl of  

• Peter Knoops, tel. 06 – 221.455.03. 
 

 
 
21 juli: bezoek paardensportcentrum.  
Op woensdagmiddag 21 juli willen we een bezoek gaan brengen 
aan het Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg. Dit is 
het grootste paardencentrum van Nederland en omvat in totaal 
250 ha. grond waar alle takken van de paardensport beoefend 
kunnen worden. Ze verwelkomen er ruiters en paardenmensen 



van over de hele wereld. Zij komen trainen en nemen deel aan 
wedstrijden op deze unieke plek. Rondom het horecagedeelte 
zijn 3 grote rijhallen gebouwd en buiten zijn ook nog 4 
buitenpistes gemaakt.  
Dit alles maakt het mogelijk om er de 
grootste internationale wedstrijden te 
organiseren.  
Deze excursie wordt weer samen 
georganiseerd met de fietsgroep van de KBO, die er iedere 
woensdagmiddag met de fiets op uit trekt. Dit wil dus ook 
zeggen dat we per fiets of per auto naar Kronenberg kunnen 
gaan.  
We proberen rond 14:30 uur aanwezig te zijn.  
We worden dan ontvangen met een kop koffie en vlaai waarna 
we nog een rondleiding krijgen aangeboden over dit mooie 
paardensportcentrum. We proberen rond 16:00 uur klaar te zijn 
met het programma zodat we weer op tijd terug zijn in Meijel. 
Voor meer informatie: Theu Pouls tel. 077 – 466 20 91. 
Eigen bijdrage: 
De kosten van deze middag bedragen € 8,00 p.p. 
Dit is dan voor de koffie met vlaai en rondleiding. Diegenen die 
met de auto gaan verzoeken we om de chauffeur een kleine 
vergoeding te geven en wel € 1,00 p.p. 
Inschrijving: 
De inschrijving is op donderdagmiddag 15 juli van 14:00 tot 
14:30 uur in d`n Binger. Als het kan graag met gepast geld 
betalen en erbij aangeven of je per fiets of met de auto gaat. 
 
28 juli: zomerwandeling. 
Doordat de lentewandeling eerder dit jaar niet door kon gaan 
door Corona hebben we besloten om voor de wandelaars onder 



ons een zomerwandeling te houden. We gaan deze 
keer wandelen in de omgeving van de Grote Peel.  
De wandeling zal ongeveer 2 uur duren. Voor deze 
wandeling worden we weer begeleid door onze 
gidsen Ger, Jan en Wim.  

We vertrekken om 13:00 uur vanaf restaurant Colé en we gaan 
met eigen vervoer.  
Na afloop is er weer de traditionele kop koffie/thee met de 
lekkere vlaai van Karel. 
Wandel mee en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop.  
Zorg wel voor goed stevig schoeisel en houdt rekening met 
mogelijk natte ondergrond. 
Eigen bijdrage: 
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 5,50 p.p. 
Inschrijving: 
De inschrijving is op donderdagmiddag 15 juli van 14:00 tot 
14:30 uur in d’n Binger (gelieve met gepast geld te betalen). 
 
 

15 augustus: bezoek Passiespelen. 
De Passiespelen gaan definitief door. 
Wij hebben plaatsen gereserveerd 
voor zondagmiddag 15 augustus om 
14:00 uur.  
Diegenen die zich aangemeld hebben 
krijgen ruimschoots van tevoren hun tickets.  
Tevens wordt aangegeven bij wie men in de auto zit. Zodra dit 
allemaal is uitgewerkt krijgen de deelnemers meer informatie. 
De bezoeker aan de Passiespelen krijgt een spectaculair 
schouwspel te zien. Het evenement is uitgegroeid tot een 
theatergebeurtenis van internationale allure. Het lijdensverhaal 



krijgt een nieuwe dimensie, een diepe en 
menselijke tragedie vermengt met een 
Goddelijke triomf. 
Het moet een geheel nieuwe en andere 
voorstelling worden.  

 
De maatregelen van de regering rondom het COVID-19 virus 
worden steeds soepeler.  
Wij hopen dat er omstreeks 15 augustus weinig tot geen 
beperkingen meer zijn. En hopen u, zodra mogelijk, in goede 
gezondheid te mogen uitnodigen voor het bezoek aan de 
Passiespelen. 
Mocht u nog mee willen gaan dan zijn er nog enkele plaatsen 
vrij. Aanmelden bij Peter Creemers, tel. 077 - 466.17.19. 
 
11 september: schieten met BBQ. 

Op 11 september is het de bedoeling dat we een 
schietwedstrijd gaan organiseren bij schutterij  
St. Nicolaas. Deze wedstrijd zal worden afgesloten 
met een BBQ 
Onder leiding van de buksmeester zal er geschoten 
worden om te zien wie als beste schutter uit de bus 

komt. Bij goed weer schieten we buiten aan de schietboom, 
echter bij slecht weer gaan we binnen schieten met de 
windbuks. Het is belangrijk dat je als deelnemer de buks 
zelfstandig kunt hanteren.  
Houd deze datum al vast vrij. In het volgende nieuwsblad 
komen we hierop terug. 

 
 
 



 
 
Medipoint / Groene Kruis thuiszorgwinkel: wijziging. 
Bij de thuiszorgwinkel in Panningen, Raadhuisstraat 114 kunt u 
alleen nog terecht voor het lenen of huren van hulpmiddelen 
(rollator, looprek, krukken enz.). De winkel is geopend op maan-
woens- en vrijdag van 09:30 uur tot 12:30 uur.  
 
Voor het kopen van hulpmiddelen kunt u terecht in de 
Medipoint / Groene Kruis thuiszorgwinkel in Blerick, Roermond, 
Venlo, Venray of Weert.  
Het telefoonnummer is voor alle vestigingen hetzelfde: 088 - 
102.01.00. 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN. 

Overleden leden. 
Mevr. Nellie van den Hoogenhof – Stiphout 
Dhr. Paul Smits 
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten  
veel sterkte toe. 
 

Nieuwsblad 
In de maand juli verschijnt alleen ons eigen Nieuwsblad. Dit 
Nieuwsblad zal verschijnen in het weekend van 30/31 juli 2021 
 



AMUSEMENTSMIDDAG 20 JULI.                        
 
Eindelijk zijn er versoepelingen. 
 
In de afgelopen periode hebben we veel gezelligheid moeten 
missen. De werkgroep Evenementen is aan de slag gegaan en 
heeft een middag voor de leden van de KBO georganiseerd met:  
 

             TONNY WIJNANDS  
 
Bij de meeste leden wel bekend. Dit behoeft dan verder ook  
geen uitleg!!!!!!                 
Het belooft weer een middag te worden waar we de 
lachspieren kunnen gaan gebruiken en ons geheugen kunnen 
opfrissen naar lang vervlogen tijden.  
 

Deze middag is in d‘n Binger, aanvang: 
14.00 uur.  
De zaal is open om 13.30 uur.  
 
We moeten wel rekening houden met 
de regels van het RIVM zoals: 

 

• Vooraf aanmelden voor registratie.  

• 1,5 Meter afstand houden.  

• Er mogen maximaal 80 personen aanwezig zijn. Bij meer dan 
voldoende aanmeldingen, wordt er een 2de middag gepland.                

Wil je aan deze middag deelnemen, dan moet je je even 
aanmelden door middel van het opgave strookje. Dit strookje 
inleveren bij: Wilhelmien Janssen-Jaspers, Kerkveld 8. 
 



Dit kan t/m 15 juli, maar denk er aan “vol is vol”.    
 
 
 

 
                    
 
 
…………………hierlangs afknippen……………….. 
 

Opgave voor ontspanningsmiddag 20 juli.  
Strookje inleveren bij: Wilhelmien Janssen-Jaspers, Kerkveld 8. 
 

 
Naam: ……………………..Aantal personen: ………….. 
 
Telefoon:  ……………………………………….. 
 
 
 

 


