
Datum          : mei 2022 
Nieuwsbrief:  
Onderwerp : Uitnodiging activiteitenmiddag 
 
 

Ontspannings- en activiteitenmiddag  15 juni 2022. 

Wij nodigen onze leden uit voor deelname aan de activiteitenmiddag  op 15 juni a.s.  in Meijel aan de visvijver.  
U kunt kiezen voor:   
A. VISSEN         B. RONDJE FIETSEN OF WANDELEN          C. KANOTOCHTJE       D. JEU DE BOULES  
E. GEZELLIG BIJPRATEN EN GENIETEN VAN DE NATUUR OP HET GEHEEL VERNIEUWDE EN UITGEBREIDE TERRAS 
             

Vertrek om 13.30 uur  bij de Wieksjlaag op eigen gelegenheid per auto of fiets. 
Ca. 14.00 uur koffie met gebak 
Ca. 14.30 Vissen, fietsen of wandelen  naar eigen invulling. 
Ca. 17.15 uur frites met 2 snacks  
Ca. 18.00 uur terug naar Beringe.   
Er wordt gevist op een door KBO afgehuurde vijver. Voor elke visser worden een aantal vissen uitgezet.  
Hengel en aas worden gratis ter beschikking gesteld. Helpers  voor onervaren vissers zijn aanwezig.  
De fietsers en wandelaars kunnen naar eigen inzicht en invulling een fietstocht of wandeling in de 
omgeving van de visvijver en het Deurnes Kanaal maken. Of….. wat dacht  u van een kanotochtje op het 
Deurnes Kanaal? ;    Wie durft ????      >>>>>>>>      Spannend en avontuurlijk !!!!! 
Leden die niet aan een van deze activiteiten deelnemen, kunnen onder het genot van een drankje of 
andere lekkernij gezellig  bijpraten en vertoeven  op het vernieuwde terras. Een kaartje leggen of ander 
gezelschapsspel (bv rummikub) kan natuurlijk ook.  En……. een spelletje jeu de boules behoort eveneens 
tot  de mogelijkheden.  
Kosten:  Vissen of kanovaren incl. koffie-thee/gebak en frites/snacks:   € 27,50 p.p. 
                Wandelen, fietsen of op het terras incl. koffie/thee met gebak en frites / snacks (kan ook in 
combinatie met een spelletje jeu de boules) :  11,00 p.p. 
Familieleden, kinderen, kleinkinderen of kennissen van U zijn eveneens van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Jan Haenraets  tel. 0657294545  of Peter Weerts, tel 
077-3072891 
Attentie: Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. Consumpties zijn ten allen tijde voor eigen 
rekening. Degenen die geen vervoer hebben kunnen natuurlijk ook mee. Voor hen wordt vervoer 
geregeld. U dient dit wel duidelijk op het opgaveformulier te vermelden.. 
Bij slecht weer gaat de middag niet door. U wordt dan van te voren door ons opgebeld. 
 
 
 

Opgave strook: Ontspannings-middag KBO Beringe 15-06-2022. Inleveren + de eigen bijdrage vóór 
8 juni  bij Thera Janssen-Sieben, Kanaalstraat 55, 5986 AD Beringe, tel. 077-3076346 
Ondergetekende neemt met ……. personen deel aan activiteit:   A.   B.   C.   D.  E.  
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………   
Telefoon: ………………………… Email…………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………  
Gaat:  per fiets:………………per auto:…………………………kan meenemen………… personen.  
 
Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met Uw 
persoonsgegevens.                                                                                                               
 

Secretariaat:  Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, 5986 BD,  Beringe                                                    

Telefoon: 077-3075163 email: kboberinge@gmail.com  website: http://kboberinge.nl 
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