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      Nieuwsbrief  

23 januari 2018 
 

 
Beste leden, 

 
Tijden veranderen. 

In de Tegelse Courant van 10 januari 2018, die nu Via Tegelen Belfeld heet, wat 

de Latijnse benaming is voor weg of straat, stond onder de kop “Zijsprong” een 

zeer lezenswaardig stukje over de Tegelse Carnaval van de hand van Naatje Pet. 

Daarin schrijft hij, dat er geruchten gaan, dat D’n Oeles in financiële 

moeilijkheden verkeert en dat de Kaetelaers hun ”home” kwijtraken, omdat de 

uitbater van Zaal Vriendenkring ermee stopt. Omdat de Haandert met 

vasteloavend gesloten  is, heeft de Boereraod niet de beschikking over de 

Haandertboerderij. Het liedjesmatinee van de Samenwerkende Tegelse 

Vastelaovesgezelschappen (STV) is afgeschaft en de Beerpiép is wegens gebrek 

aan belangstelling gestopt met carnavalszittingen en de festiviteiten van de vier 

vastelaovesverenigingen worden steeds minder bezocht. De tent op het 

Wilhelminaplein blijft op carnavalsdinsdag dicht, omdat het niet meer rendabel is. 

Het is hoog tijd, dat de Tegelse Vastelaovesgezelschappen over hun eigen 

schaduwen heen stappen en één vereniging gaan vormen.  

Een goed idee en een logische gedachte van 

Naatje Pet. Waarom een peperdure tent op het 

Wilhelminaplein plaatsen, als we redelijk 

centraal over een prachtige carnavalslocatie 

beschikken bij de Haandert met meerdere 

zalen, een prima garderobe, splinternieuw 

sanitair en veel meer ruimte dan in de tent op 

het Wilhelminaplein en zelfs met een wat 

rustiger plekje voor senioren. 
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De consumptieprijzen in de tent zijn en waren zo hoog, dat een 

rondje geven onbetaalbaar geworden is. Daardoor haken veel 

inwoners van Tegelen, Steyl en de Hei af, blijven gewoon thuis en 

ontwijken de carnaval. 

Logisch. Daarom zou ik zeggen. Stop met dit onzinnige dure gedoe en 

doe normaal, dan doe je gek genoeg. 
    Bijdrage : Theo Laumans 

 

Programma 2018 
Bij de vorige nieuwsbrief hebt u het jaarprogramma van 2018 in tweevoud 

ontvangen. Hierin is helaas een storende fout geslopen: het telefoonnummer van 

Geert Holthuijsen staat verkeerd vermeld. De laatste twee cijfers moeten worden 

omgedraaid. Het goede nummer moet zijn: 077-3730812. Wilt u dit svp aanpassen 

in uw jaarprogramma.  

 

Belastingservice KBO Limburg 
Met ingang van 2018 wordt de belastingservice van de KBO provinciaal geregeld. 

Dit houdt in dat de eigen bijdrage van € 5,50 komt te vervallen. Uw 

belastinginvuller blijft wel zoals voorheen een vergoeding van € 12,00 vragen voor 

gemaakte onkosten. Dit bedrag wordt contant afgerekend. 

Als u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met de heer 

Sjef Curfs, telefoon: 077-3260200 of mail: sjefcurfs@gmail.com 

 

Vrijwilliger bij de KBO Steyl Kay Curfs 
Vrijwillige Ouderen Adviseur ben ik vanuit de KBO sinds 2007. In 2016 ben ik 

opnieuw geschoold en is mijn functienaam gewijzigd in vrijwillige onafhankelijke 

cliëntondersteuner. Sindsdien ben ik breder inzetbaar. Namelijk voor de hele 

gemeente Venlo voor alle hulpvragen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk 

en inkomen. Bovendien heb ik een nieuwe achterban erbij namelijk de Stichting 

Wel.kom. 

Wat houdt mijn functie in? Mensen met een hulpvraag kunnen bij de Gemeente 

aankloppen, telefoon 14077. De gemeente is verplicht op dat moment, hulp aan te 

bieden bij het formuleren van de hulpvraag in ambtelijke taal als voorbereiding op 

het keukentafelgesprek. Die hulp wordt geboden door cliëntadviseurs. Zij kunnen 

vrijwilliger zijn of professional. De professional is HBO opgeleid en breed 

inzetbaar. Dus als er bijvoorbeeld hulp nodig is in een gezin met 

opvoedingsproblemen van een kind, dan kunnen deze mensen helpen om het 

keukentafelgesprek voor te bereiden. Ik ben inmiddels vaardig in het begeleiden 

van hulpvragen die mensen van de oudere generatie hebben. In het najaar van 2017 

heeft de KBO twee middagen bijscholing gegeven in Panningen, waar ik natuurlijk 

ook van de partij was. 
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Het keukentafelgesprek is de voorbereiding op het antwoord van de 

hulpvraag. De Gemeente kan de hulpvraag honoreren of afwijzen. Ook 

in het vervolgtraject kan de cliëntondersteuner begeleiding geven aan 

de hulpvrager.  In 2017 heb ik een aantal mensen uit onze KBO Steyl 

kunnen begeleiden bij de hulpvragen die ze hadden. Tot zo ver mijn 

verhaal deze keer. In ons jaarprogramma vindt u mij met naam en 

telefoonnummer.        Bijdrage: Kay Curfs 

 

Terugblik:  
 

Woensdag 20 december 2017 in Missiehuis/Schutterijmuseum: Kerstviering 

74 Aanmeldingen kregen we binnen voor de kerstviering. In de kerk zaten zelfs 

nog meer mensen. Hieruit kunnen we concluderen dat de animo voor een H. Mis 

tijdens de kerstviering groot is. Deze mis werd voorgegaan door pater Tony 

Gelinck en opgeluisterd door het koor Zang en Vriendschap uit Belfeld. Het was 

een mooie viering in de gerestaureerde benedenkerk van het 

Missiehuis. Aansluitend de koffietafel in het 

Schutterijmuseum die geheel door vrijwilligers was 

klaargemaakt. De tafels waren voorzien van een kerststukje 

verzorgd door Kay Curfs en een mooie kerstwens gemaakt 

door Gerda van der Sterren. Op de achtergrond zorgde Sjaak 

Bloemers voor kerstmuziek. Voor het vervoer van Missiehuis 

naar Schutterijmuseum zijn altijd auto’s inzetbaar, dus het 

hoeft geen probleem te zijn om die afstand te overbruggen.  
  Bijdrage: Ine Beurskens  

 

Gymclub KBO St. Rochus Steyl 

Bewegen op muziek is niet alleen uitstekend voor lijf en leden, sociale contacten 

zijn ook zeer belangrijk! Ook de gezichtsspieren moeten zo nu en dan  getraind 

worden. Het is dus een heel gezellige club. Leeftijd speelt geen rol, de 

oefeningen worden aangepast. 

Bertha Houwen is onze enthousiaste begeleidster. 

Elke dinsdagmorgen gymmen we van 10:30 – 11:30 uur in de gymzaal aan de 

St.Sebastianusstraat op Steyl. 

Een keer per maand drinken we koffie in  basisschool “De Schalm.” 

Jaarlijks organiseren we daar ook een kerstviering. 

Kom een keer gezellig vrijblijvend mee gymmen. 

Wilt u meer informatie?     

Bel dan even:   Ben van der Sterren     tel. 077-3821457  

                          Wiel Doesborg      tel. 077-3735249 
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Woensdag 17 januari 2018 om 14:00 uur in Zaal De Vriendenkring: 

Nieuwjaarsborrel met kienen  

Ondanks de slechte weersverwachting met hagel, sneeuw en onweer hebben toch 

51 leden de weg naar De Vriendenkring gevonden om met prosecco of jus te 

proosten op het nieuwe jaar 2018. Daarna werd er ijverig gekiend, 8 rondes met 

leuke prijzen, één ronde voor de pauze waarbij een mooie fruitmand gewonnen kon 

worden en uiteraard aan het eind de verliezersronde. Deze verzachtte enigszins 

de pijn voor al diegenen die nog niks gewonnen hadden. Want zoals 

altijd vielen de prijzen weer op meerdere plaatsen tegelijk, terwijl 

anderen de prijzen aan hun neus voorbij zien gaan. Maar dat is nu 

eenmaal wat het kienen ook weer spannend maakt. Uiteindelijk heeft 

iedereen evenveel kansen. Jo had nieuwe kiendopjes geregeld dus de 

ijzeren ringetjes behoren eindelijk tot het verleden.  
     Bijdrage: Ine Beurskens 
   

Vooruitblik:   

 

Woensdag 21 februari 2018 om 14:00 uur in het Schutterijmuseum: 

Algemene Leden Vergadering 

Onderstaand treft u de verkorte agenda aan voor onze ledenvergadering. We 

zullen deze bijeenkomst ondersteunen met een PowerPoint presentatie, waarin we 

overzichten, teksten en niet te vergeten vooral ook foto’s laten zien die 

betrekking hebben op het afgelopen jaar. Tijdens de pauze kunt u genieten van 

een kopje koffie of thee met een koekje. 

Verkorte agenda: 

-Welkomstwoord en mededelingen voorzitter 

-Verslagen secretaris en penningmeester 

-Bestuursverkiezing 

-Rondvraag 

-Gedetailleerde informatie wordt gepresenteerd op groot scherm  

-Na het formele gedeelte is er een gezellig samenzijn met muziek van Sjaak 

Bloemers 

Het is dè gelegenheid voor alle leden om invloed uit te oefenen en mee te 

praten. We nodigen u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen. 

 

Woensdag 7 maart 2018 om 14:00 uur Themamiddag “Opruimen”: 

Locatie nog niet bekend 

Deze ludieke “opruim workshop” wordt gegeven door Diana van der Hoek. U krijgt 

in de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover, onder andere over de locatie.  

Ook de leden van KBO Tegelen worden van harte uitgenodigd om deze middag bij 

te wonen.  
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Culturele activiteiten in de regio 
- Vanaf 1 februari organiseert de KBO Tegelen elke eerste en derde donderdag 

van de maand koersbal in De Haandert, van 14:00 tot 16:00 uur. Deze activiteit is 

voor iedereen toegankelijk. Voorlopig zijn hier geen kosten aan verbonden. 
- De TZBO komt naar u toe! 

De TZBO verzorgt geregeld  een gevarieerd programma. Samen gezellig kijken en 

luisteren naar films en muziek van vroeger en nu. Voor deze middag betaalt u € 2,-

inclusief koffie of thee. Onderstaand het schema van 2018.    
 

 

 

2018 

HvdW   

De Haandert 

dinsdag 

14.00-16.00 

HvdW  

De Nieuwe Munt 

maandag 

14.00-16.00 

Hoeskamer 

‘t Peske 

vrijdag  

14.00- 16.00  

Zorgcentrum 

St. Julia 

vrijdag 

14.30-16.00 

Jan. 16 jan. 29 jan. 12 jan.  

Feb. 20 feb. 26 feb. 9 feb. 16 feb. 

Maart 20 maart 26 maart 9 maart  

April 17 april 30 april 13 april 20 april 

Mei 15 mei 28 mei 11 mei  

Juni 19 juni 25 juni 8 juni 15 juni 

Juli 17 juli 30 juli 13 juli  

Aug. Vakantie Vakantie Vakantie 31 aug. 

Sept. 18 sept. 24 sept. 14 sept.  

Okt. 16 okt. 29 okt. 12 okt. 26 okt. 

Nov. 20 nov. 26 nov. 9 nov.  

Dec. 18 dec. 17 dec. 14 dec. 21 dec. 

 
 

-Het Geheugenhuis Venlo 

Naast een mooie boekencollectie rondom het thema geheugen en dementie is het 

Geheugenhuis een fijne plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

U bent welkom tijdens de openingstijden van de Stadsbibliotheek Venlo en iedere 

donderdag in de even weken tussen 14:00 en 15:30 uur zonder afspraak bij het 

spreekuur van Hulp bij Dementie.  

Donderdag 25 januari leest voormalig stadsdichter Willem Kurstjens voor uit zijn 

gedichtenbundel 'Nevelhof' en vertelt hij over het omgaan met de dementie van 

zijn moeder. Aanvang 14:30 uur in Leescafé 't Begienke in de Stadsbibliotheek.  

U bent van harte welkom! Deelname is gratis. 

 

Wist u dat?? 
Gepureerde voeding te koop is als kant en klaar pakket? Heeft u tijdelijk of 

structureel behoefte aan gepureerde of gemalen voeding? Bijvoorbeeld vanwege 

kauw- of slikproblemen of na een maagoperatie? De Keuken van Limburg bereidt 

dagelijks duizenden maaltijden voor net zoveel (vaak kwetsbare) mensen. Dat doen 

we met plezier en vooral “gewoon echt lekker”. Elke dag doen we dat met onze 
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enthousiaste keukenbrigade en onze vakmensen. Duchesse is ontwikkeld in 

samenwerking met logopedisten uit de zorg vanuit de overtuiging dat het de 

hoogste tijd was om mensen met kauw- en slikproblemen betere en lekkerdere 

maaltijden te bieden. Bent u consument? Dan kunt u direct online bestellen. 

Duchesse wordt met diepvriestransport bij u thuis geleverd in heel Nederland en 

Vlaanderen. Voor informatie kunt u contact opnemen per mail:  info@duchesse.nl , 

of telefonisch: 045 - 528 50 47. Adres: Breukerweg 196, 6412 ZL, Heerlen (NL) 

 

 

 
  

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 20 februari 2018 

http://www.duchesse.nl/contact/
mailto:info@duchesse.nl

