
 
 

         JAARGANG 12                            November 2022 

 

 

 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
23 nov. Dagtocht Schoonhoven/Rotterdam. 
 
14 dec. Kerstviering. 
 
Wekelijkse activiteiten: 
Elke vrijdagmiddag kaarten,  
aanvang 13:30 uur in d’n Binger. 
 
 

 
 

Mededelingen van het bestuur: 
 

• Opzeggen lidmaatschap KBO Meijel. 
Het lidmaatschap van de KBO Meijel is een 
jaarverplichting, die een lid aangaat met de 
KBO Meijel. Wettelijk kunt u tegen het 
einde van het boekjaar opzeggen met een 
opzegtermijn van vier weken. KBO Meijel 



heeft als boekjaar het kalenderjaar. Dat betekent dat een lid 
vóór 30 november opgezegd moet hebben, anders wordt het 
lidmaatschap met een jaar verlengd en bent u nog lid tot  
31 december volgend jaar. Wilt u het lidmaatschap 
opzeggen? Neem dan tijdig contact op met Mariëtta van 
Asten, ledenadministrateur. Haar e-mailadres is 
m.van.asten@kbo-meijel.nl.  

• Zij is te bereiken onder tel.nr. 06 - 30.80.38.19.  
 

• 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 - 30.80.38.19. 
 

• 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 - 30.80.38.19. 
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Dagtocht naar Schoonhoven en Rotterdam woensdag 23 
november. 

Zoals in eerdere nieuwsbladen aangekondigd, 
hebben we op 23 november een dagtocht 
gepland naar Schoonhoven en Rotterdam. We 
zullen dan respectievelijk een bezoek brengen 

aan het Nederlands Zilvermuseum en aan FutureLand / 
Maasvlakte 2.  
Omstreeks 10:00 uur arriveren we in de zilverstad Schoonhoven 
en worden we verwacht bij het Nederlands Zilvermuseum. De 
link gaat terug naar de 14e eeuw. Nadat de kasteelheren 
destijds opdracht gaven aan de edelsmeden, heeft de stad zich 
ontwikkeld als een uniek centrum van zilverambacht. 
Rond 12:00 uur vertrekken we richting Maasvlakte 2, alwaar wij 
bij restaurant Routiers de lunch zullen gebruiken. Na de lunch 
vertrekken we naar FutureLand. Dit is het informatiecentrum 
van Havenbedrijf Rotterdam op de Maasvlakte. Naast 
informatie over de aanleg en inrichting van Maasvlakte 2 vinden 

bezoekers hier informatie over 
ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. In 
FutureLand vinden geïnteresseerden 
intuïtief hun weg in de interactieve 
tentoonstelling. Vanuit FutureLand gaan we 

onder leiding van een deskundige gids een rondrit maken door 
het modernste havengebied van Europa. De gidsen lichten 
tijdens de rit de achtergronden en actuele ontwikkelingen toe. 
Dichter bij de modernste haven van Europa kun je niet komen. 
Ervaar hoe het is, als alles groot, groter of grootst is! We 



vertrekken om 8:15 uur vanaf het Alexanderplein en rijden 
rechtstreeks naar Schoonhoven. Om ca. 16:00 uur zullen we aan 
de terugweg beginnen. 

We verwachten omstreeks 18:45 uur in Meijel aan 
te komen en zullen deze dagtocht afsluiten met een 
lekkere brunch bij De Goejje.  

We gaan er van uit dat dit weer een mooie en leerzame dag zal 
worden. 
Wanneer: woensdag 23 november. 
Vertrek:    08:15 uur vanaf het Alexanderplein, terugkomst       
                   ca. 18:45 uur. 
 
Verslag forelvissen 22 september. 

Op 22 september werd bij forellenvijver Onze 
Stek de jaarlijkse forellenwedstrijd gehouden 
van KBO Meijel.  
Acht fanatieke hengelaars zouden met elkaar 

de strijd aangaan om de begeerde wisselbeker van de KBO. 
Prachtig weer, goed aas, sterke hengels en een kruiwagen vol 
forellen moesten garant staan voor een spannende middag 
ontspanning.  
Maar helaas, de uitgezette forellen hadden totaal geen honger. 
Continue rondzwemmend dreven ze de hengelaars tot 
wanhoop. Ze zwommen achter het aas aan, maar vertikten om 
te bijten.  
Enkele supporters wisten wel, hoe het wél moest. Gewapend 

met een schepnet vingen zij de vissen wel! 
Maar zoals altijd heeft elke wedstrijd een winnaar. 
Dit was Joep Vissers, die met veel pijn en moeite 3 
van de in totaal 30 vissen op het droge wist te 
krijgen! “Eeuwige” tweede werd Lei van Heugten 



met 2 stuks. De gedeelde 3e plaats was voor Theu Pouls en 
Frans Weerts met elk één forel. Na afloop was het nog gezellig 
toeven op het terras van Onze Stek, waar onder het genot van 
enkele lekkere consumpties, de prijsuitreiking volgde.  
Zoals al gezegd een middag met slechte vangsten, maar wel 
geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.  
Peter en Theu, bedankt voor de organisatie.  
 
Verslag herfstwandeling 5 oktober. 

Toen wij om 13:00 uur met auto's vertrokken vanaf het 
Schutterslokaal naar de Vossenbaan, trok de 
zwaarbewolkte hemel open en hadden wij prachtig 
wandelweer!  
Het werd zelfs zo warm, dat de jas uit kon! Dat was 

genieten en genieten was het so wie so.  
Het is onvoorstelbaar, wat je allemaal te horen krijgt en aan de 
weet komt, als je met onze gidsen Ger en Jan gaat wandelen.  
Wij hebben vanmiddag gelopen op het Hertogenpad in het 
noordelijk deel van De Groote Peel. 
 Dit is vernoemd naar de vele Hertogen die er waren in Limburg 

en Brabant.  
De opkomst was weer groot en dus werden 
we weer verdeeld in 2 groepen.  
Wij zijn met Jan meegelopen, je weet wel die 

van D.K.S. (dat kleine pokkespul).  
Dan weet je het wel, die ziet zelfs het kleinste diertje! 
 
Nieuwsgierig naar het hele verslag incl. foto’s?  
Lees verder en bekijk het volledige fotoverslag op onze website 
www.kbo-meijel.nl 
 

http://www.kbo-meijel.nl/


 
Kerstviering. 

Op woensdag 14 december is onze kerstmiddag.  
De laatste 2 jaar hebben we dit vanwege corona niet 
kunnen vieren. Gelukkig is het nu weer mogelijk. We 

hopen dan ook op een grote opkomst. 
In verband met de organisatie is het wel noodzakelijk, dat men 
zich opgeeft. De uitnodiging hiervoor volgt in het weekend van 
25 november. 
 

 
 
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!! 
 

 
 
Dorpsinfoloket Meijel. 
U kunt binnenlopen op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur op 
maandag van 14:00 uur tot 15:00 uur in D’n Binger. Heeft u 
overdag geen tijd? Dan kunt u ook elke eerste dinsdag van de 
maand van 19:00 uur tot 20:00 uur bij ons terecht.  
Iedereen is welkom tijdens deze inloopspreekuren. Loop gerust 
eens binnen met uw vraag!! 



OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
Overleden leden.  
Mevr. Jet Peeters 
 
 
Nieuwe leden. 
Mevr. Willemien Hanssen – v.d. Weerden 
Dhr.    Theo Hanssen 
Mevr. Wies Wullms – Venner 
Dhr.    Peter Wullms 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend van 2 / 3 december. 
 
 

 
 
 


