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      Nieuwsbrief  

27 maart 2018 
 

 

Beste leden, 
 

Kent u het "vijfde evangelie", dat van Thomas, die men in de bijbel de 'ongelovige 

Thomas' noemt, maar waarvan het evangelie beduidend ouder is dan de vier 

gangbare? Thomas betekent 'tweeling' en duidt op het menselijke en het 

goddelijke in een mens. Zijn evangelie gaat onder meer over het volgende.  

Iedereen kent het verhaal van Pilatus die de 

keuze gaf om of Jezus Christus ofwel 

Barabbas de moordenaar vrij te laten. Bent u 

op de hoogte van dit verhaal? Ziet men dit 

echt als een historische gebeurtenis? In 

oude manuscripten wordt de naam van 

Barabbas ook wel weergegeven als 'Jezus 

Barabbas'. Nu betekent 'Jezus' ook 

wel 'redder' en is 'Barabbas' 

een samengesteld woord dat betekent: "zoon van de vader". Als men 

dan bedenkt dat men van Jezus zegt dat het 'de zoon is van de 

goddelijke vader'. Pilatus vroeg de menigte: "Wie moet ik vrijlaten? 

De zoon van de menselijke vader, of de zoon van de goddelijke 

vader?". Men koos voor Barabbas, die moest worden vrijgelaten en 

de Christus moest worden gekruisigd.  
      Bijdrage Kay Curfs 
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Terugblik:  

Woensdag 21 februari 2018: Algemene Leden Vergadering  

Van deze ledenvergadering heeft Theo Laumans een verslag gemaakt, zodat 

iedereen kan lezen hoe een en ander verlopen is. Er waren 58 leden aanwezig en 

19 afmeldingen. We bieden onze excuses aan voor het slechte geluid. 

Tijdens het openingswoord door voorzitter Hein Jacobs memoreerde deze, dat de 

KBO Steyl is opgericht in 1964. In 1974 heette het nog de bejaardensociëteit. 

Anno 2018 zijn en voelen we ons niet oud en zeker niet bejaard. 

De presentatie van de onderwerpen gebeurde op een fijne en modernere  manier 

met lichtbeelden en foto’s. Dat is levendiger. Zo werd verslag gedaan over de 

activiteiten van 2017 en de plannen voor 2018 met dank aan de enorme inzet van 

de vele vrijwilligers, die voor de KBO Steyl actief geweest zijn. Opgeteld 33 

personen, waarvoor dankbaar is geklapt. 

Alhoewel geprobeerd is in 2017 

nieuwe leden te werven, is dat niet 

gelukt. Het aantal leden is zelfs 

met 12 gedaald. Daarom is 

samenwerking met de overige KBO 

afdelingen in Tegelen een must, 

alsook met andere organisaties. 

Samen staan we sterker en zijn dan 

minder kwetsbaar. De beste 

reclame is nog altijd de mond tot 

mond reclame. Daarom de oproep aan de leden om wat dat betreft actief te zijn. 

De verslagen van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd, de 

kascommissie bedankt en een nieuwe kascommissie voor 2018 benoemd, bestaande 

uit de heer Jeu Peulen en mevrouw Jeanne Beurskens. Een zorg is, dat  de 

gemeente Venlo er financieel niet zo goed voor staat met als gevolg dat de subsidie 

omlaag gaat. 

De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd. Weliswaar was Ine Beurskens 

aftredend, maar zij heeft  zich herkiesbaar gesteld en is – gelukkig maar - met 

algemene stemmen herkozen.  

Na wat tekst en uitleg over het programma 2018  kwam tijdens de rondvraag aan 

de orde, dat de aanwezige leden moeite hadden met het verstaan van de sprekers 

en het kunnen lezen van de tekst. Daar zal aan gewerkt worden. 

De vergadering werd besloten met een door het bestuur 

aangeboden drankje en  leuke muziek, ten gehore gebracht door ons 

zeer muzikale bestuurslid Sjaak Bloemers. Na afloop werd nog een 

film getoond uit 1925 met daarop beelden van een processie, 

samengesteld in een coproductie van de TZBO en Heemkundekring 

Tegelen.        Bijdrage Theo Laumans 
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Woensdag 7 maart 2018 om 14:00 uur: Themamiddag “Opruimen” 

Op een professionele maar toch leuke manier gaf 

Diana van der Hoek uitleg over gewoon opruimen. 

Maar gewoon blijkt toch niet zo heel gewoon. Veel 

mensen hebben overal spullen liggen die vaak al 

jaren niet meer zijn gebruikt, maar waar toch 

moeilijk afstand van kan worden gedaan. En als je 

dan moet verhuizen naar een kleinere woning zal 

je toch echt een keer aan die zolder moeten 

beginnen! En als die zolder eenmaal leeg is, blijkt dat je eigen bovenkamer, je 

hoofd, ook ineens veel meer ruimte is gekomen. Van de spullen die 

zijn overgebleven weet je dat je ze echt nog nodig hebt, en je weet 

weer waar ze zijn, zodat alles veel gemakkelijker is terug te vinden. 

Diana wist aan de hand van verhalen die ze zelf heeft meegemaakt 

ons van allerlei goede tips te voorzien. 40 leden waren aanwezig bij 

deze informatieve middag, waarvan 12 leden van KBO Tegelen die 

ook waren uitgenodigd voor deze themamiddag. 
Bijdrage Ine Beurskens  

 

Vooruitblik:   

 

Woensdag 28 maart 2018 om 14:00 uur: Paasviering 

Op de valreep nog even een herinnering voor de Paasviering. De leden die zich 

hebben aangemeld zijn om 14:00 uur  welkom in de benedenkerk van het Missiehuis. 

Aansluitend koffietafel in het Schutterijmuseum.  

 

Woensdag 18 april 2018 om 14:00 uur: Voorjaarskienen 

Wat zijn we inmiddels toe aan een beetje lente! Daarom wordt 

u van harte uitgenodigd voor het altijd weer fleurige 

voorjaarskienen. Dit vindt plaats op woensdag 18 april om 

14:00 uur in de Apostelzaal van het Missiemuseum. U kunt 

de ingang aan de voorkant gebruiken. Voor € 1,25 kunt u bij 

binnenkomst een kopje meenemen voor de koffie of thee in 

de pauze.  

 

Woensdag 9 mei 2018 om 12:00 uur: Lunch met bezoek Wereldpaviljoen 
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Vier jaar geleden hebben we het Wereldpaviljoen voor het eerst bezocht. Toen 

was de officiële opening nog niet geweest en werd er nog volop gewerkt. Voorzitter 

René Poels heeft toen verteld hoe hij er toe gekomen is om hiermee te beginnen. 

Veel scholieren van basisscholen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met 

dit prachtige paviljoen en er veel van opgestoken. Voor het vervolgonderwijs 

worden nieuwe programma’s ontwikkeld, aangepast aan de leeftijd.  

Inmiddels is er veel gebeurd in en buiten het pand. Voor iedereen zichtbaar is er 

onlangs een prachtige staart op de Fokker 50 JetSTAR gebouwd. In de raampjes 

ziet u foto’s van kinderen die op BS De Schalm zitten. Ook binnen is er heel wat 

veranderd. La Cantina, de ruimte waar je koffie kunt drinken, ziet er fleurig en 

gezellig uit. Hier kunt u trouwens ook alleen naar binnen lopen voor een kopje 

koffie zonder het museum te bezoeken. In het Inleefatelier is het stadje San 

Pedro uit Nicaragua nagebouwd. Hier kunt u zien hoe de mensen en met name de 

kinderen uit een arm land ook nu in deze tijd nog leven, 

leren en werken. Ik heb dit met eigen ogen kunnen 

aanschouwen toen we een jaar geleden op bezoek waren in 

Nicaragua. De film die tijdens onze reis gemaakt is zullen 

we later deze middag aan u vertonen in de Theaterzaal 

onder het genot van een kopje koffie of thee met een 

stukje vlaai. 

Maar we beginnen deze middag om 12:00 uur met een heerlijke lunch in het 

Missiehuis. U krijgt een soep, broodjes, koffie, thee of melk, salade en fruit. Om 

13:30 uur steken we met gevulde buikjes de weg over naar het Wereldpaviljoen 

aan de St. Michaelstraat. Rond 16:00/16:15 uur is het weer afgelopen. 

Voor deze informatieve maar zeker ook gezellige middag vragen we van u een eigen 

bijdrage van € 12,00 per persoon. U mag ook een introducée meenemen, die betaalt 

dan € 16.00 per persoon. 

Kijk ook voor meer informatie over op www.wereldpaviljoen.com.  

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

de bijdrage uiterlijk 15 april inleveren bij: 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, 077-3733018 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl, 077-3730812 

Bij voorkeur per mail aanmelden bij 

geertholthuijsen@gmail.com en dan het verschuldigde bedrag overmaken op 

rekening nr. NL82 INGB 000 9591 262 t.n.v. KBO St.Rochus Steyl.   

 

BeleefPlus Beurs Venray 
Onderstaand een bericht van BeleefPlus Beurs. De leden die zich hiervoor al 

hadden aangemeld krijgen nog persoonlijk bericht hierover. In een latere 

nieuwsbrief krijgt u weer de gelegenheid om zich opnieuw aan te melden. 

Bericht BeleefPlus Beurs: 

http://www.wereldpaviljoen.com/
mailto:geertholthuijsen@gmail.com
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Eerder heeft u van ons bericht gehad over BeleefPlus in Venray, de meest 

veelzijdige 50+ beurs in de regio. Deze zou plaatsvinden op 4 en 5 mei. Echter 

willen wij u middels dit bericht op de hoogte brengen over het feit dat BeleefPlus 

verzet wordt naar september van dit jaar. 

Door interne omstandigheden beschikt de organisatie over te weinig bezetting om 

de beurs tot een goed resultaat te brengen. Omdat de organisatie zowel haar 

bezoekers als haar exposanten graag een zo volledig mogelijke beurs wil 

aanbieden, zijn zij tot dit besluit gekomen. Dit besluit is in goed overleg met 

strategisch partner, KBO Limburg, genomen.  

 

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.  
- 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 tot aan de vakantie.  
 

 

2018 

HvdW   

De Haandert 

dinsdag 

14.00-16.00 

HvdW De  

Nieuwe Munt 

Maandag 

14.00-16.00 

Hoeskamer 

 Peske 

Vrijdag  

14.00-16.00  

Zorgcentrum 

st. Julia 

vrijdag 

14.30-16.00 

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  

 

Programma Geheugenhuis in de Stadsbibliotheek Venlo 

-10 april 2018, 19.00-21.30 uur. Entree € 7,50 

Locatie: Stadsbibliotheek Podiumzaal 2e etage: 

Film: “Het doet zo zeer”. De inleiding wordt verzorgd door Heleen van Royen. 

Na de film interview met Heleen door Lisette Dickhoff-Evers, Ketenregisseur 

Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg met de gelegenheid tot het stellen van 

vragen. 

-19 april 2018, 14:00-15:00 uur. Entree gratis. 

Locatie: Stadsbibliotheek leescafé ‘t Begienke  

“Voeding en dementie” door diëtiste Karin Bouten van de Zorggroep 

 

Wist u dat?? 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar 

te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van Patiënten federatie 
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Nederland in samenwerking met KBO-PCOB, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang, NOOM 

en Ieder(in). Aan het onderzoek doen inmiddels meer dan 50.000 mensen mee. 

In een samenleving waarin iedereen het liefst zijn eigen boontjes dopt, we goed 

moeten nadenken hoe we omgaan met de kracht én kwetsbaarheid van senioren. 

Dit vraagt om acceptatie en herwaardering van ouderdom. Laten we dus sámen met 

ouderen blijven werken aan een samenleving waarin  wij ouderen een volwaardige 

plaats houden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsstrookje voor de Lunch om 12:00 uur in het Missiehuis met 

aansluitend rondleiding in het Wereldpaviljoen op woensdag 9 mei 2018  

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan deze middag en betaalt € 12.00 p.p. 

Introducées betalen € 16.00 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 april strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 24 april 2018 


