
 

          JAARGANG 13                  JUNI 2022 

 

 

 

 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
09 juni  Méélse Skoets. 
15 juni  Bezoek Floriade in Almere. 
15 juni  Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
16 juni  Inschrijving zomerwandeling. 
22 juni  Zomerwandeling. 
23 juni  Méélse Skoets. 
23 juni  Inschrijving activiteit met fietsers. 
24 juni    Bezoek theaterbelevenis “De Strijd om de  

         Kathedraal”. 
 

13 juli  Activiteit met fietsers woensdagmiddag. 
20 juli  Kienen Zorgcentrum Sint Jozef. 
30 juli  Schieten met BBQ. 
31 aug  Natuurtocht. 
 
14 sept.   Huifkartocht met BBQ.    
21 sept.   Forelvissen. 
 
  



Wekelijkse activiteiten: 
Fietsen:     Elke woensdagmiddag vertrek 13:30 uur, d’n Binger. 
Fietsuitje:  Elke maandagavond vertrek 18:30 uur, d’n Binger. 
Jeu de boules:   Elke dinsdagavond 19:00-21:00 uur 
                             bij Alexanderhof.  
Méélse Skoets:  2 x per maand, elke donderdagmiddag in de                                                          
                                            oneven weken. 
 

 
 

Verslag jaarvergadering.  
Op dinsdag 26 april hielden we onze jaarvergadering.  
Gelukkig waren er geen beperkende covidmaatregelen meer. 

De jaarvergadering werd 
bezocht door ruim 100 
leden. Twee personen 
hebben het bestuur, na 12 

jaren trouw lid te zijn geweest, verlaten: dit zijn Mien Basten-Op 
het Veld en Truus Terheijden-Vestjes. Beide dames kregen voor 
hun jarenlange inzet van de voorzitter van het regiobestuur een 
oorkonde van KBO Limburg uitgereikt, nadat onze voorzitter de 
daarbij behorende zilveren KBO speld had opgespeld, vergezeld 

van een mooie bos bloemen. Het bestuur had 
nog een verrassing in petto voor 2 andere 
personen, Lies Hanssen-van Enckevort en Peter 
Creemers.  

Zij werden benoemd tot verdienstelijk lid, waarbij een mooie 
glassculptuur werd aangeboden.  
Lies was een aantal jaren bestuurslid en 
daarna voorzitter, nu tevens ouderen-
adviseur en coördinator van de werkgroep 



Info en Advies. Peter werkt als coördinator vanuit werkgroep 
KBO op Pad, waarbij de vele activiteiten in het jaarprogramma 
een intensieve organisatie met zich meebrengen. Na het 
officiële gedeelte was er pauze. Onder het genot van koffie en 
vlaai werd door iedereen weer over van alles bijgepraat. 
Gelukkig kon dat weer, zoals vanouds. Daarna was er een 
optreden van Koen Verstappen – in Meijel wel bekend. Hij 
bracht de buut “As ge awwer wérd”. Dit was amusant en ook 
wel zo nu en dan herkenbaar!  Er werd dan ook aandachtig naar 
geluisterd. Hierna vond de loterij plaats. Na dit alles kwam er 
weer een einde aan deze middag. KBO Meijel is erg blij, dat de 
geplande activiteiten weer gewoon door kunnen gaan en hoopt, 
dat zij ook weer goed bezocht zullen worden. De foto’s van deze 
middag zijn inmiddels geplaatst op de website  
www.kbo-meijel.nl onder het kopje “foto’s”. 
 
Koninklijk lintje voor Wilhelmien Janssen-Jaspers.   
Op 26 april heeft Wilhelmien de koninklijke onderscheiding tot 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. 
Die dag werd zij tussen de middag thuis door 
burgemeester Wilma Delissen verrast. Zij nam 
uitgebreid het woord en prees haar om haar 
vele verdiensten voor de Meijelse 

gemeenschap. Nadat de burgemeester haar de koninklijke 
onderscheiding opgespeld had en zij verblijd werd met een 
mooie bos bloemen, mocht zij vele felicitaties 
in ontvangst nemen. Ook voor de KBO zet 
Wilhelmien zich al jaren in bij verschillende 
werkgroepen. Toevallig was ze ’s morgens nog 
in D’n Binger, om het koffiegebeuren klaar te zetten voor de 
ledenvergadering, die ’s middags gehouden werd.  



Gelukkig nam Wilhelmien even de tijd om bij het begin van de 
ledenvergadering aanwezig te zijn. Toen kon voorzitter Henk 
Gommans haar in een volle zaal feliciteren met deze 
onderscheiding, die zij wel verdiend heeft. 
 
Rabo ClubSupport Campagne 2022. 
Deze campagne van de Rabobank gaat na de zomervakantie 
weer van start. Ook dit jaar willen wij onze KBO-vereniging 
aanmelden voor deelname. De stemperiode is van; 
5 september 2022 tot 27 september 2022.  
Zodra wij meer duidelijkheid hebben over het een en ander, 
zullen wij u verder informeren in een van de eerstvolgende 
nieuwsbladen. Wij hopen dat straks weer veel leden op ons 
gaan stemmen!  
 

 
 
Dagtocht naar de Floriade. 
Eerder hebben we aangegeven, dat we op 15 juni een dagtocht 
hebben naar de Floriade, een mooi dagje uit tussen de bomen, 

groenten, fruit en bloemen. Deze zevende 
editie van de Floriade vindt plaats in 
Almere. De expo 2022 is dagelijks geopend 
van 10:00 tot 19:00 uur. Het Floriade-park 

is een feest van groen en duurzame technologie. In dit levend 
laboratorium ontdek je nieuwe innovaties voor groen, voedsel, 
energie en gezondheid. Het is vrijwel zeker, dat je na je bezoek 
geïnspireerd zult zijn om je eigen tuin, balkon of huiskamer te 
verrijken met groene opties. Maar het Floriade programma is 
meer in dan Growing Green Cities. Naast alle innovaties, die er 



te zien zullen zijn, zal de Floriade Expo 2022 ook kunst en 
cultuur laten zien. Wandel door de tuin van Treeport Zundert en 
laat je verrassen door een bijzondere combinatie van kunst, 
groen en innovatie.  
Je ziet hier een buizenconstructie, die normaal gesproken 
ondergronds ligt om warmte in de bodem op te slaan.  
Dit wordt gecombineerd met een installatie, die geïnspireerd is 

op de kunstwerken van Van Gogh.  
Op het Floriade-park ontdek je groene 
oplossingen van deelnemers uit binnen- en 
buitenland die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer maken op het gebied van groen, 
voeding, gezondheid en energie. Geniet van de 

geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Duik in 
het thema 'Growing Green Cities' en laat je verrassen! Floriade 
vindt slechts 1 keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet! 

De eigen bijdrage voor deze dagtocht is vastgesteld op € 62,50 
incl. brunch of € 50,00 excl. brunch. Dit is incl. entree, 
lunchpakket en ticket voor de kabelbaan.   
We vertrekken om 8:00 uur vanaf het Alexanderplein en zijn 
rond 19:00 uur terug in Meijel. 
 
Wanneer: woensdag 15 juni. 
Vertrek:  08:00 uur vanaf het Alexanderplein, terug ca. 19:00     

uur. 
Kosten:  € 62,50 incl. brunch of € 50,00 excl. brunch. 
  



 
 
Zomerwandeling.  
Omdat de zomerwandeling na de coronaperiode in 2021 zeer 
goed bevallen was, hebben we ook dit jaar een zomerwandeling 
georganiseerd en wel op 22 juni. De inschrijving is op 16 juni om 
14:00 uur in d’n Binger. De eigen bijdrage is vastgesteld op  

€ 6,00 (gelieve te pinnen dan wel met gepast geld te 
betalen). We gaan deze keer wandelen in het 
Molenbeek-dal. 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 het schutterslokaal van  
St. Nicolaas en gaan met eigen vervoer. Na afloop is er weer de 
traditionele kop koffie/thee met de lekkere vlaai.  
Wandel mee en geniet van de natuur met al zijn “pracht en 
praal”. Zorg wel voor goed stevig schoeisel en houdt rekening 
met mogelijk natte ondergrond. 
 
Wanneer:  woensdag 22 juni. 
Vertrek:         13:00 uur vanaf het schutterslokaal St. Nicolaas. 
Kosten:         € 6,00 per persoon. 
Vervoer:         met eigen auto’s. 
Inschrijving  donderdag 16 juni om 14:00 uur in d’n Binger.  
 

 
Bezoek aan theaterspektakel, “De Strijd om de Kathedraal”. 
Zoals in het vorige nieuwsblad reeds 
aangekondigd, gaan we op vrijdag 24 
juni naar het theaterpektakel “De Strijd 
om de Kathedraal”. Dit bijzonder 



theaterspektakel “De Strijd om de Kathedraal” is gebaseerd op 
een verhaal van Jacques Vriens, dat onder zijn regie tot leven 
komt.  
Het verhaal speelt zich af in Trichterbos. De bouw van de 
Kathedraal is gestart door de grootvader van Thies. Nu is zijn 
vader de bouwmeester en hij verwacht, dat Thies de volgende 
bouwmeester wordt. Thies droomt er echter van om 
toneelspeler te worden. Hij heeft een grote fantasie en kan 
prachtig vertellen.  
Toch werd hij door zijn vader naar de kloosterschool gestuurd, 
maar daar wordt hij regelmatig weggejaagd, omdat hij iets te 
vaak laat merken geen zin te hebben in school. 
 Op een dag ontmoet hij het blinde meisje Mette. Haar vader 
werkt als stenensjouwer bij de bouw van de kathedraal.  
Het is een stille zwijgzame man, die het zijn dochter nog steeds 
kwalijk neemt, dat haar moeder bij de bevalling is overleden. 
Mette is blind.  
Als je in die tijd een handicap had, was je verdacht. Daarom 
wordt zij ook vaak gepest. Thies neemt het voor haar op en 
geleidelijk ontstaat een hechte vriendschap. De ouders van  

Thies zien dat helemaal niet zitten en 
verbieden hem elk contact met Mette. Hij 
blijft haar stiekem toch ontmoeten en 
beschrijft dan hoe de bouw van de kerk in 
z’n werk gaat en hoe alles eruitziet.  

Er zijn ook veel mensen, die het niet eens zijn met de bouw van 
de kathedraal. Daarom wordt er regelmatig gesaboteerd. Mette 
en Thies dreigen daar op een dag het slachtoffer van te worden. 
Als de vader van Mette verongelukt, ontfermt haar tante zich 
over het meisje. Die tante is eigenaar van de herberg buiten de 



stad en daar zal Mette worden ingezet om ‘de heren’ te 
amuseren. Thies zet alles op alles om haar te helpen. 
“De Strijd om de Kathedraal” geeft een prachtig beeld van het 
leven in een middeleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, 
het felle verzet daartegen en van de rol die de geestelijkheid 
speelt. Centraal in dit alles staat de bijzondere vriendschap 
tussen Thies en Mette. We vertrekken gezamenlijk om 19:30 
vanaf het Alexanderplein.  
Voor vertrek worden de entreekaarten uitgereikt en we hebben 
gereserveerde plaatsen. 
 

Wanneer: vrijdag 24 juni 20:30 uur. 
Waar:  Parc Zaarderheiken te Venlo. 
Vertrek:        19:30 uur vanaf het Alexanderplein. 
Kosten:        € 25,00 per persoon.  
Vervoer:        met eigen auto. 
 

 
 
Activiteit met de fietsers op 13 juli. 
Deze excursie wordt 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 de geplande 
bestemming kunnen gaan. Deze keer bezoeken 
we een wijngaard in Egchel. We proberen rond 

14:30 uur op de locatie aanwezig te zijn. We worden dan 
ontvangen met een kop koffie en iets lekkers, waarna we een 
rondleiding krijgen aangeboden. Daarna kan nog een glaasje 
geproefd worden. We proberen rond 16:00 uur klaar te zijn met 



het programma, zodat we weer op tijd terug zijn in Meijel. De 
kosten van deze middag bedragen € 6,00 p.p. Dit is voor de 
koffie, iets lekkers en de rondleiding met proeverij. Diegenen 
die met de auto gaan, verzoeken we om de chauffeur een kleine 
vergoeding te geven en wel € 2,00 per persoon. 
Inschrijven is op donderdagmiddag 23 juni van 14:00 tot 14:30 
uur in d`n Binger (dit geldt ook voor de fietsers). Als het kan 
graag pinnen of met gepast geld betalen. Ook even aangeven of 
je per fiets of met de auto gaat. 
Wanneer:  woensdag 13 juli. 
Waar:          wijngaard in Egchel; aanwezig zijn om 14:30 uur. 
Kosten:          € 6,00 per persoon 
Extra kosten: € 2,00 te betalen aan de chauffeur met wie je     
                          meerijdt. 
 
Verslag lentewandeling naar de Mariapeel. 
De wandeling van vandaag deed zijn naam eer aan, het was 

prachtig weer, zonnig met een strakblauwe 
hemel en 18° C met een fris windje. Onze 
gids was Jan, je weet wel, die van K.P.S. 
(Klein Pokke Spul) Het is onvoorstelbaar 
zoveel als Jan weet te vertellen. Ik zal 

proberen een kleine greep hieruit te vertellen wat ik nog 
onthouden heb. Vanuit het Schutterijlokaal gingen wij met 
auto's naar de Mariapeel. Dit is een hoogveen-achtig 
natuurgebied en samen met het Grauwveen en de Deurnese 
Peel een beschermd drasland. Dit gebied is op het nippertje 
gered van grootschalige ontginning doordat de 2de 
wereldoorlog uitbrak en de Peel onderdeel werd van de Peel-
Raamstelling, o.a. door het Defensiekanaal, daarom is dit stuk 
Peel behouden gebleven. Het eerste stuk van de wandeling ging 



vooral over de Peel, het drassige land, het verschil in hoog en 
laagveen, de compartimenten, het turfsteken van de boeren, 
waardoor de boerenkuilen ontstaan waren en de peelbanen van 
de karren, later werd dit grootschaliger en als de Peelwerkers in 
het weekend naar huis liepen konden ze een kwartje verdienen 
als ze een trekschuit met turf richting huis meetrokken. Nu is 
het gebied een mooi afwisselend landschap van veenmoerassen 
met veel berkenbomen die met hun voeten in het water staan 
en het wel of niet overleven. Plassen met veel watervogels zoals 
eenden, grauwganzen, de blauwe reiger en 
kikkers. Onderweg kregen we ook geregeld 
"Meer Bewegen Voor Ouderen" en 
moesten dan over een hek klimmen, 
hilariteit alom!!!!! Dan kwamen we op de 
open heideterreinen, vlakten, bosjes en zandruggen, waar 
vooral de grazers zoals de Nederlandse landgeiten en runderen 
het gebied open houden, waardoor de kleine berkenboompjes 
en struiken beperkt blijven. We hebben veel planten gezien, 
zoals het veengras en het wolgras en we weten nu het verschil 
tussen een vrouwelijke en een mannelijke katjesboom. Ook 
hebben we bij het nest gestaan van zandbijen, oftewel 
aardbijen waar een koekoeksbij haar eitjes in wilde gaan leggen. 

We hebben vlinders gezien zoals het blauwtje, 
het witje, de citroenvlinder en de dagpauwoog 
vlinder en heel veel vogels zoals de "krassende" 
blauwborst, de "biddende" torenvalk, de tjiftjaf 

die zijn eigen naam roept. En weet je wat dit is??? Het zit hoog 
in de boom en piept, nou????  Een Boompieper natuurlijk!!! 
Nou weet ik niet meer of die flauwekul voor of na ons borreltje 
midden in de Peel was, maar dat maakte de pret er niet minder 



om. Op de terugweg hebben we nog even bij het nieuwe 
vliegtuigmonument gestaan, dat er sinds een half jaar staat.  
Tijdens het opgraven hebben ze nog een 500 ponder gevonden. 
Terug bij het Schutterijlokaal werden we weer verwend met 
koffie/thee en heerlijke vlaai en hebben we nog veel gelachen 
met alle flauwe grapjes over de vogels en de insecten. 
 Iedereen bedankt, die meegeholpen heeft met deze heerlijke 
ontspannen middag.  
De gidsen Jan Slaats en Ger Hendriks, het bestuur, de 
werkgroep KBO op Pad en de vrijwilligers van de schutterij. Het 
was een mooie en interessante ''Lentewandeling". 
 
Verslag vissen op de visvijver. 
Op 4 mei stond de eerste viswedstrijd van dit jaar op het 

programma. Hiervoor gingen we met  
6 deelnemers en enkele supporters naar 
visvijver “De Donk” waar we gast waren 
van HSV De Noordervaart. Onder een 
schitterend schijnende zon werd om 13:30 

uur begonnen met vissen. Nadat iedereen voorzien was van een 
hengeltje met lijn en aas/voer, kon er begonnen worden. 
Jammer genoeg wilde de vis in het begin nog niet echt 
meewerken, maar weldra werden toch de eerste vissen 
gevangen. Halverwege de middag werd een korte pauze 
ingelast om te genieten van een vers kopje koffie van de visclub. 
De tussenstand liet zien dat er voor iedereen nog voldoende 
mogelijkheden waren om de eindzege binnen te slepen.  
De tweede helft werd begonnen met Coen Luijten en Walter 
Hoebergen aan kop met elk 8 vissen, kort op de hielen gezeten 
door Leo van Heugten met 6 stuks. Walter en Leo gingen 



gewoon door, waarmee ze voor de pauze al mee bezig waren, 
namelijk vis vangen.  
Alle andere deelnemers moesten met 1 of 2 vissen tevreden 
zijn. Wat de goede sfeer onder de deelnemers kenmerkte was 
de opmerking van een van hen: “Wat hebben we het toch fijn. 
Wel weinig vis, maar volop genieten van de natuur en het 
mooie weer. Ik snap niet dat er niet meer mensen meedoen”. 
Om klokslag half vijf was het einde wedstrijd. Nadat alle 
spulletjes opgeruimd waren, gingen we gezellig naar het 
clublokaal van onze HSV voor een lekker drankje als afsluiting 
en werd door Peter Creemers de uitslag bekend gemaakt. 
Eindwinnaar werd Walter Hoebergen met 13 vissen. Leo van 
Heugten kon zijn achterstand net niet goedmaken en eindigde 
met 12 vissen als tweede.  
Het podium werd compleet gemaakt door Coen Luijten met 10 
stuks. Er werd nog gezellig nagekaart, waarna iedereen 
“tevreden” naar huis ging. De wedstrijd op de forellenvijver 
staat voor september op het programma, als de 
omstandigheden dit toelaten (nieuwe exploitant). Jullie horen 
van ons. 
 

 
 
Afgelasting bezoek Risk Factory. 
Donderdagmiddag 9 juni 2022 stond er een bezoek gepland aan 

de Risk Factory Limburg-Noord. Voor dit bezoek 
was een minimum aantal deelnemers van 30 
personen gesteld. Op 12 mei jl. heeft de 

inschrijving voor dit bezoek plaatsgevonden. Er hebben zich 



slechts 8 personen aangemeld. Wij hebben daarom moeten 
besluiten om dit bezoek af te gelasten.  
De deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen het 
inschrijfgeld terug. Hopelijk een volgende keer beter. 
 
Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht! 
Vorige maand hebben wij jullie al geïnformeerd dat 

rookmelders verplicht zijn vanaf 1 juli in alle 
woningen op iedere verdieping! Kunt u zelf 
geen rookmelders plaatsen? Schakel het 
rookmeldersteam in.  

Het rookmeldersteam van de Nederlandse Brandwonden 
Stichting bestaat uit vrijwilligers die door de brandweer zijn 
getraind in het plaatsen van rookmelders. Overal in Nederland 
staan zij voor u klaar en plaatsen zij kosteloos uw rookmelder, 
als u dit zelf niet kunt, bel dan gerust naar:  
BrandwondenStichting tel. 0251 - 275.590,  
bereikbaar: ma/vr van 09:00 uur tot 17:00 uur.  
De ervaringsdeskundige op het gebied van (brand) veiligheid bij 
KBO Meijel, Wim Strijbos, is ook bereid u te ondersteunen met 
vragen etc. 
Telefoon 06 -27.07.07.52 of per mail wimstrijbos57@gmail.com 
Heeft u andere vragen kom dan gerust binnenlopen bij het 
Dorps infoloket Meijel in d’n Binger, iedere maandag van 14:00 
tot 15:00 uur en op de eerste dinsdag van de maand van 19:00 
tot 20:00 uur.  
Iedereen is welkom tijdens deze inloopspreekuren. 
 
  



Informatieavond over verlies en rouw. 
Op dinsdag 7 juni a.s. verzorgt Monique Verhaegh, zij is Rouw- 
en Verliesbegeleider, in de lunchroom van Oppe Koffie een 
informatieavond over Verlies en Rouw. Zij zal u meenemen in 
de wereld van verlies en rouw. Iedereen heeft of krijgt op de 
één of andere manier hier mee te maken, het is een onderdeel 
van het leven. Waar rouw je dan om? Wij kennen rouw eigenlijk 
vooral als rouw om de dood. Rouw kent echter veel meer 
gezichten.  
Bij alle verlies, hoe groot of klein komt rouw om de hoek. Rouw 
om verlies van je baan, een mooi contact, je gezondheid. Dit 
alles kan een enorme impact hebben.  
Misschien wel rouw om het feit dat je partner ziek is geworden 
en de toekomst er ineens heel anders uitziet.  
De Dorpsontmoeting zal na deze avond inventariseren of er 
behoefte is om b.v. enkele malen per jaar in groepsverband bij  
Elkaar te komen om over rouw en verlies met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
 
Aanmelden: deze avond begint om 19.30 uur. Wil je aanwezig  
zijn, laat het dan voor 1 juni even weten. Je kunt je aanmelden 
via mailbericht sturen aan meijel@dorpsontmoeting.nl of 
telefonisch bij Oppe Koffie 077 – 374.6174. Hopelijk gaat deze 
avond u inzichten geven die tot steun kunnen zijn. 
 
  



 
 
Petanque. 
Sinds april van dit jaar is er weer een nieuwe activiteit 
opgestart: petanque. Sommigen noemen het jeu de boules, 
terwijl een ander het gooien met een bal noemt. Alle 3 goed. 

Het belangrijkste is, dat men als KBO-lid hier 
gratis aan kan deelnemen, dat het op een tijd 
gedaan wordt waar iedereen zou kunnen 
meespelen en dat men ongemerkt ook veel 

lichaamsbeweging heeft!  Een goede reden dus om eens te 
komen kijken. 
 

Waar:                 bij de Alexanderhof, achter het monument van   
                               de bevrijding. 
Wanneer:             elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 21.00       
                               uitgezonderd bij slecht weer. 
Informatie:          voor vragen of aanmelden:  

Peter Knoops, tel. 06 - 22.14.55.03 of per mail: 
peterknoops57@gmail.com of  

                                Wiel Höppener,   tel. 06 – 13.67.75.86. 
 
Kienen. 
Op woensdagmiddag 15 juni is er weer kienen bij Sint Jozef 
Wonen en Zorg. Inloop is vanaf 14:15 uur.  
We beginnen om 14:30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
De kienkaart kost € 5,00.  
Iedereen is weer van harte welkom. 
 
  



Scootmobielclub Méélse Skoets. 
Op 12 mei vertrok er voor de eerste keer dit jaar een lange stoet 
scootmobielen voor de eerste tocht van 2022. 
Maar liefst 14 deelnemers en 6 begeleiders 
vertrokken vanaf Sint Jozef Wonen en Zorg 
voor een ritje via de Belgenhoek naar 
Helenaveen. Hier werden de skoets 
geparkeerd en werd er genoten van een 
drankje en een hapje en werden er natuurlijk weer gezellige 
gesprekken gevoerd onder elkaar. Na een uurtje werd de 
terugreis naar Meijel weer aanvaard. In juni zijn er weer 2 
tochten gepland voor de Méélse Skoets. De tochten staan weer 
garant voor een middagje genieten van de natuur rondom. 
Meijel en natuurlijk van gezelligheid. Er is voldoende 
begeleiding om het een en ander veilig te laten verlopen. Heb je 
een scootmobiel: neem contact op en ga met ons mee.  
De Méélse Skoets zijn een samenwerking van Sint Jozef Wonen 
en Zorg en KBO Meijel. 
 
Wanneer:  9 en 23 juni 2022. 
Aanvang: om 13:30 uur bij de hoofdingang van Sint Jozef      

Wonen en Zorg. 
Aanmelden:  Peter Knoops 06 – 22.14.55.03 of per mail                                                

peterknoops57@gmail.com. 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone. 
U kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger op maandagavond van 18:30 uur 
tot 19:30 uur. Heeft u een vraag over of heeft u hulp nodig, loop 
gerust binnen en bespreek het. Wij staan voor u klaar!! 
 

mailto:peterknoops57@gmail.com


OVERIGE MEDEDELINGEN. 
Overleden leden. 
Mevr. Emelie Valentijn – Severin                      
Dhr.    Mart Kessels (het Haze-pad) 
Mevr. Drika van Heugten – Van Heugten 
Mevr. Jeanne van den Beuken – Pijnenburg 
 
Nieuwe leden. 
Dhr.    Wil van Liempd 
Dhr.    Jan Grinwis 
Mevr. Annie van Montfort 
Dhr.    Giel Janssen 
Mevr. Marie Jozé Kemps 
Dhr.    Frank van Loon 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 1/2 juli 2022. 
 
 

 


