
 

           JAARGANG 12                  Augustus 2021 

 

AGENDA. 
   

15 aug Bezoek Passiespelen. 
  1 sept  Vissen in de Visvijver. 
  2 sept Inschrijven Koningschieten met BBQ. 
11 sept Koningschieten met BBQ bij schutterij 

       St. Nicolaas. 
22 sept Algemene ledenvergadering, d’n Binger. 
29 sept  Natuurtocht. 
  6 okt Herfstwandeling. 
17 okt Muziekmiddag Senioren voor Senioren. 
24 nov Dagtocht. 
 

 
   

• 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. 

• 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 verzoeken wij u vriendelijk het overlijden 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. 
 

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 vanaf hoofdingang  
St. Jozef Wonen & Zorg. 

 
Verslag historische wandeling door Meijel. 
Op vrijdagmiddag 16 juli stonden 14 personen klaar om o.l.v. 2 
gidsen te beginnen met een historische wandeling door het 
centrum van Meijel. 
De wandeling was georganiseerd door een samenwerking van 3 
instanties, te weten, KBO Meijel, Ben Bizzie en 
heemkundevereniging Medelo. Dat 3 verschillende partijen 
samen een evenement organiseren, mag op zich al een  
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historisch. feit genoemd worden! De 
gidsen van Medelo, Rob Peeters en Wim 
Basten, hielden in de Truijenhof een korte 
uitleg over de kenmerken van het dorp in 
de loop der eeuwen aan de hand van een 
grote kaart van Meijel en omgeving uit 1863. 
Al snel liepen we naar buiten en kwamen de verhalen los van de 
ervaren gidsen, maar ook de deelnemers vroegen hen het hemd 
van het lijf. De nodige anekdotes kwamen voorbij en voor we 

het goed en wel wisten, kwamen we rond 15:15 
uur aan bij de  
Kapelanie, het prachtig verbouwde pand van 
“Negen” en “Ben Bizzie”. Hier werden we 

getrakteerd op een drankje en een hapje. We konden ook het 
interieur van de Kapelanie bewonderen.  Al met al een zeer 
interessante, maar vooral ook leuke middag met na afloop 
allemaal tevreden gezichten! Binnenkort worden er weer 
nieuwe data voor de volgende wandelingen bekendgemaakt. 

 

 
 
15 augustus: Passiespelen 2021. 

Wij hebben plaatsen gereserveerd voor 
zondagmiddag 15 augustus om 14:00 uur.  
We zijn met 21 personen, dus als het mogelijk is 

gaan we met 5 auto’s.  
Vertrek: Gezamenlijk om 13:00 uur vanaf het Alexanderplein, 
alwaar ook de tickets uitgedeeld worden. 
Voor vragen: bel Peter Creemers, telefoon 077-46.61.719 



1 september: vissen aan de Donk. 
Op woensdag 1 september hebben we een viswedstrijd gepland 

in de visvijver van HSV de Noordervaart.  We gaan 
ervan uit, dat we met eventuele “coronaperikelen” 
dit veilig kunnen gaan doen. We zitten immers 

tijdens het vissen ruim 5 mtr. uit elkaar en in de pauze en na 
afloop is er ruimte genoeg om de 1,5 mtr. afstand te 
waarborgen. 
We verwachten jullie dan om 13:30 uur op de parkeerplaats van 
de vis club aan het Donkersveld 24. Hier zullen we een korte 
toelichting geven, hoe we het willen gaan doen. Wij, de 
werkgroep, zullen zorgen voor voer en aas (maden), waar dan 
ook iedereen mee moet gaan vissen om de onderlinge 
verschillen zo klein mogelijk te houden.  

Als er deelnemers zijn, die met een eigen hengel 
willen vissen, dan mag die niet langer zijn dan 4 
á 5 meter. Rond 15:00 uur zullen we vervolgens 
onder het genot van een kop koffie een korte 

pauze houden. Hierna zullen we doorvissen tot ca. 16:30 uur, 
waarna de balans zal worden opgemaakt. Hij of zij, die dan het 
hoogste aantal vissen heeft gevangen, mag de wisseltrofee mee 
naar huis nemen. De prijsuitreiking na afloop vindt plaats in de 
kantine van de vis club. Daarbij zal u nog een consumptie 
worden aangeboden. 
We wensen de deelnemers alvast een gezellige wedstrijd toe en 
hopelijk bij mooi rustig nazomerweer. 
 
Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage is € 5,00, incl. aas, visvoer eventueel een  
Hengel, koffie en een consumptie. Te betalen (graag gepast) 
vóór aanvang van de viswedstrijd bij de vijver. 



Inschrijving: 
Vóór maandag 30 augustus, telefonisch bij Theu Pouls,  
077-46.62.091 of Peter Cremers, 077-46.61.719.  
S.v.p. aangeven of je met een eigen vishengel deelneemt. 
 

11 september:  
Koningschieten met BBQ.  
Zoals in het vorige nieuwsblad reeds is aangekondigd, gaan we 
op 11 september een schietwedstrijd organiseren met 
aansluitend een BBQ.  
Deze zal gehouden worden bij het schutterslokaal van Schut-
terij St. Nicolaas, Donkersveld 6. We worden om 16:00 uur 
ontvangen met koffie. 
Na de koffie starten we met de schietwedstrijd. Bij goed weer 
gaan we buiten onder de schietboom en anders binnen met de 
windbuks schieten.  

Het is de bedoeling, dat we omstreeks 18:15 uur 
met de BBQ kunnen starten. Iedereen is welkom, 
ook de niet schutters.  
Degenen die willen schieten moeten zich wel ter 
plaatse kunnen legitimeren, (rijbewijs, ID-kaart of 
paspoort).  

Het is noodzakelijk dat men de buks zelfstandig kan hanteren. 
De instructies van de buksmeester moeten goed worden 
opgevolgd, aangezien gebruik wordt gemaakt van een 
vuurwapen. De schietwedstrijd wordt altijd onderbroken tussen 
18:30 uur en 20:00 uur voor oefenschieten van de eigen leden 
van de schutterij. 
Omstreeks 18:00 uur verwachten wij, dat de schutterskoning 
van KBO Meijel bekend gemaakt kan worden. Daarna starten 
we met de BBQ.  
 



Eigen bijdragen 

• Alleen schieten:    € 11,00 

• Alleen BBQ:           € 21,50 

• Schieten en BBQ : € 27,00 

Inschrijving:  
2 september om 14:00 uur in d’n Binger. 
 
Overige mededelingen 
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 Heemkundevereniging Medelo verzorgd. 
Wij bevelen deze rubriek van harte aan bij onze leden. 
 

Spek de kas actie van de Jumbo. 
Vanaf 30 augustus start bij Jumbo Meijel opnieuw de Spek de 
Kas-actie, waarmee de verenigingen in Meijel een financiële 
ondersteuning kunnen ontvangen.  
Deze actie duurt van 30 augustus tot en met 7 november. In het 
volgende Nieuwsblad komen we hier uitgebreid op terug. 
 
Overleden leden.   
Dhr. Bert van den Eijnden 
Dhr. Henk Ewalts 
Wij wensen familie, vrienden en andere 
naasten veel sterkte toe. 
 
Nieuwe leden. 
Wij heten welkom. 
Dhr. Jan Manders. 



Nieuwsblad. 
In het weekend van 27/28 augustus verschijnen het Magazine 
KBO-PCOB en het Nieuwsblad weer samen. 
 


