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Beste leden, 
Samenwerken is vooral leuk als je samen kunt werken 

Het actief zijn binnen verenigingen of stichtingen zit in mijn genen. 

Van jongs af aan, en dat is al heel lang, ben ik actief in het verenigingsleven. Wat 

me hierin vooral aanspreekt is dat je nooit iets alleen kunt bereiken. Helaas zag ik 

ook vaak dat veren op hoeden kwamen waar ze totaal niet thuis hoorden. Immers 

succes kent vele vaderen en als iets niet loopt zoals het zou moeten dan is hier 

niemand schuld aan. Of ja, zelf ben je schuldig.  

Als je samen wilt werken moet je ook samen kunnen werken. 

En als dat lukt is het pas echt leuk. Samen met de vele 

vrijwilligers, ook binnen onze KBO, kun je activiteiten 

organiseren die voor velen de moeite waard zijn. Of dat nu 

kienen is of een leerzame middag, het maakt allemaal niet uit, 

in het jaarprogramma is er voor elk wat wils. Het bestuur en 

de vrijwilligers doen dat samen en vooral dat maakt het leuk. 

In de aanloop van de Jaarvergadering van 21 februari zijn we eens nagegaan 

hoeveel leden binnen onze vereniging iets extra’s doen voor ons allemaal. Dat zijn 

er maar liefst 33! 

De bijeenkomst met onze vrijwilligers op 11 april bij Quatre Bras met koffie, vlaai 

en een drankje gaat onze penningmeester een paar centjes kosten. Maar, wat is 

duur, onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar.  

En dat samen werken gaat verder dan onze eigen KBO op Steyl. 

Waar alle belangenorganisaties kampen met afname van het aantal leden en 

overheidssubsidies verdwijnen, is samenwerking dringend nodig. Waar 

samenwerking met de collega KBO’s in Tegelen en Op de Hei om welke reden dan 

ook eerder niet lukte, ligt er nu de afspraak dat we twee keer per jaar samen 
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onderwerpen bespreken die ons allemaal aangaan, waarbij ook wordt gekeken welke 

activiteiten we samen kunnen organiseren. Voordeel is dat we niet alleen kosten 

kunnen besparen, maar ook op die manier verder kijken dan onze eigen kerktoren. 

Datzelfde geldt voor het Katholiek Vrouwengilde Tegelen dat ons vorig jaar 

benaderde met de vraag of we activiteiten samen kunnen doen. Terugloop van 

ledenaantal en kostenbesparing is ook binnen hun vereniging regelmatig onderwerp 

van gesprek.  

En ook dan is samenwerken vooral leuk als je samen kunt werken. 

Het eerste gesprek met afvaardigingen van beide besturen vond plaats in juni 

2017. En drie vergaderingen later lag er het plan om de Paasviering op 28 maart in 

de Benedenkerk van het Missiehuis met aansluitend koffietafel in 

het Schutterijmuseum samen te organiseren. 

Wat in dit kader is nagelaten, is om onze leden over dit voornemen 

te informeren. Diverse leden hebben dit ‘nieuws’ op straat moeten 

horen. Heel erg, gewoon ‘knatsch’ fout. Als voorzitter van onze 

KBO neem ik hiervoor de volle verantwoordelijkheid.  

Had niet mogen gebeuren, weer wat geleerd. 
      Hein Jacobs, voorzitter  

Terugblik:  
 

In deze nieuwsbrief niets om op terug te blikken. 

 

Vooruitblik:   

 

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

Schutterijmuseum 

De locatie is inmiddels bekend: het Schutterijmuseum.  

“Lente op de stoep, weg met die troep!” Deze ludieke “opruim workshop” wordt 

gegeven door Diana van der Hoek. Zij is een professional organiser die voor meer 

rust en overzicht in uw leven kan zorgen door u te helpen om zaken en huis op orde 

te hebben. Ze doet dit aan de hand van beelden op het scherm en interactie met 

de aanwezigen, maar dan op een speelse manier. Deze middag is dus zeker ook 

geschikt om de lachspieren te oefenen, maar tevens maakt u op deze manier ook 

orde in uw hoofd. 

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

wonen.  

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Vivre Adviesgroep 
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Woensdag 28 maart 2018 om 14:00 uur: Paasviering 

Op woensdag 28 maart 2018, bent u, leden van KBO Steyl, van 

harte uitgenodigd voor de Paasviering die begint in de 

benedenkerk van het Missiehuis. Pater Gelinck zal in de H. Mis 

voorgaan. Het koor “Zang en Vriendschap” uit Belfeld gaat de 

viering muzikaal opluisteren. Aansluitend bent u welkom bij de 

koffietafel in het Schutterijmuseum. De kosten zijn € 7.50 

per persoon. Voor deze middag zijn ook de leden van het 

Katholiek Vrouwen Gilde uitgenodigd, zoals onze voorzitter in 

de ledenvergadering al heeft toegelicht. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het aanmeldingsstrookje. Dit kunt u samen met 

de bijdrage uiterlijk 1 maart inleveren bij: 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, 077-3733018 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl, 077-3730812 

Ook kunt u zich per mail aanmelden bij geertholthuijsen@gmail.com dan kunt u het 

verschuldigde bedrag overmaken op rekening nr. NL82 INGB 000 9591 262 t.n.v. 

KBO St.Rochus Steyl.   

 

BeleefPlus Beurs Venray 
BeleefPlus is een regionale beurs voor actieve 50-plussers. 

‘Proef, zie, leer, doe en ervaar de beurs’ is de slogan, die 

exact weergeeft waar BeleefPlus voor staat. Naast de 

uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden er 

demonstraties en workshops gegeven, gevarieerde activiteiten 

georganiseerd, wedstrijden uitgeschreven, kan er worden 

geprobeerd, geproefd, geluisterd, gekeken en zijn er nog veel meer activiteiten 

die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de actieve 50-plusser. 

 Doordat BeleefPlus regionaal en relatief kleinschalig is opgezet krijgt de beurs 

haar eigen unieke karakter. Het is geen massabijeenkomst, waarbij u door de 

bomen het bos niet meer ziet, maar een intieme en persoonlijke beurs met een 

gemoedelijke en ongedwongen sfeer. Op die manier heeft u ruime tijd en 

ruimte om alle stands te bezoeken en gesprekken aan te gaan met experts. 

Er is voor iedereen wel wat te doen tijdens BeleefPlus. Op de beurs zijn diverse 

thema’s vertegenwoordigd: 

▪ Vakantie 

▪ Vrije tijd 

▪ Wonen 

▪ Zorg & Welzijn 

▪ Tuin & Tuinieren 

▪ Mobiliteit 
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Elk thema omvat verschillende deelnemers met eigen specialiteiten. Bovendien 

vinden er modeshows plaats en is er live muziek op het podium waar u vanaf het 

beursterras van kan genieten. 

De KBO stelt u in de gelegenheid om deze beurs te bezoeken.  

Voor € 14.50 per persoon reist u naar Venray per touringcar op vrijdag 4 mei. U 

vertoeft dan op de beurs van 13:00 tot 17:00 uur. De entreeprijs is inbegrepen, 

evenals koffie of thee met gebak. Tenslotte ontvangt u een goodie-bag, een tasje 

met allerlei leuke spullen. 

U krijgt van te voren nog informatie over tijdstip en opstapplaats van de bus.  

U kunt zich voor deze beurs inschrijven door onderstaand aanmeldingsformulier 

met het verschuldigde bedrag in te leveren bij Geert Holthuijsen, Maasstraat 29 

Steyl of Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147. U kunt zich ook aanmelden via de mail 

geertholthuijsen@gmail.com en maakt het geld dan over op rekening  

NL82 INGB 000 9591 262. 

 

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 

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

Maart 20 maart 26 maart 9 maart  

 

-Stadsbibliotheek Venlo, Begijnengang 2. 

Op donderdag 22 februari wordt er van 14:00 – 16:00 uur een workshop 

“Levensverhalen schrijven voor ouderen” gegeven door creatief schrijfster Jetty 

Alards. Deelname is gratis, wel eerst aanmelden via de website of bij de 

klantenbalie in de bibliotheek.  

 

Wist u dat?? 
Op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden? Dat dit een 

prachtige kans is om een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente onder de 

aandacht van de politiek te brengen. Kies op een partij die zorg en senioren in hun 

programma hebben. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart zet KBO-
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PCOB veel afdelingen in de schijnwerpers. Het gaat hier om lokale 

belangenbehartiging die seniorvriendelijk is. Tot 21 maart vindt u als hulp iedere 

maandag, woensdag en vrijdag een nieuw lokaal voorbeeld online. Het zijn 

afdelingen om samen bijzonder trots op te zijn! 

 
  

 

 

Aanmeldingsstrookje voor de Paasviering op woensdag 28 maart 2018 om 14:00 

uur in het Missiehuis met aansluitend koffietafel in het Schutterijmuseum 

 

naam................................................................... adres............................................................... 

 

aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 

 

wil graag deelnemen aan de koffietafel en betaalt € 7.50 p.p. 

 

Ik betaal contant / maak het geld over op rekening nr. 

NL82 INGB 000 959 1262 t.n.v. KBO St. Rochus Steyl. 

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk 1 maart strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanmeldingsstrookje voor de BeleefPlus Beurs op vrijdagmiddag 4 mei 2018  

 

naam................................................................... adres............................................................... 

 

aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 

 

wil graag deelnemen aan de BeleefPlus beurs en betaalt 14.50 p.p. 

 

Ik betaal contant / maak het geld over op rekening nr. 

NL82 INGB 000 959 1262 t.n.v. KBO St. Rochus Steyl. 

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk 15 maart strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 27 maart 2018 


