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      Nieuwsbrief  

24 april 2018 
 

 

Beste leden, 
Vrijdag 27 april is het alweer de 5e keer Koningsdag. 

Onze koning Willem-Alexander is dan jarig. Het is een 

Nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden 

ter ere van het staatshoofd. De meeste werknemers 

hebben vrij op die dag en verschillende festiviteiten 

vinden plaats zoals vrijmarkten en het dragen van oranje 

kleding. De vorst brengt op deze dag traditioneel een 

ceremonieel bezoek aan een of meerdere gemeenten van het land. Dit jaar gaat de 

koning naar Groningen. Als deze datum op zondag valt wordt het feest op zaterdag 

gevierd. Voorheen was 30 april Koninginnedag en wel sinds 1949. Dat 

was tijdens de regeerperiode van Koningin Juliana, evenals later van 

haar dochter Koningin Beatrix. De tegenwoordige Prinses Beatrix is 

jarig op 31 januari.  De voorganger van Koningin Juliana was Koningin 

Wilhelmina, die jarig was op 31 augustus. Tot en met 1948 was op die 

dag Koninginnedag. 
      Bijdrage Kay Curfs 

 

Wat moet KBO St. Rochus Steyl zonder vrijwilligers  
Als onze KBO geen vrijwilligers heeft bestaat er geen KBO St. Rochus Steyl meer. 

Dat is de kern van de boodschap die ik onze vrijwilligers meegaf tijdens de 

gezellige middag op 11 april bij Quatre Bras in Steyl. Als bestuur kunnen we van 

alles willen, maar als er geen of onvoldoende vrijwilligers zijn om geplande 

activiteiten voor onze leden vorm te geven, dan lukt dat niet. 
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Anderzijds, merkte een vrijwilliger die middag 

op, hebben diezelfde vrijwilligers ook een 

bestuur nodig om beleid uit te stippelen, 

richting aan te geven. Hierbij geldt natuurlijk 

ook dat we, bestuur en vrijwilligers, het nooit 

iedereen naar de zin kunnen maken.  

Als dank voor al het 

vrijwilligerswerk werd de middag 

georganiseerd. Er was koffie met 

vlaai en op het einde van de middag was er nog een drankje en een 

hapje. En als je dan zo bij elkaar zit, praat dat ook zo gemakkelijk. 

Zelf kijk ik terug op een zeer geslaagde bijeenkomst die wat mij 

betreft voor herhaling vatbaar is.      Tot ziens, Hein Jacobs, voorzitter 

 

Terugblik:  

 

Woensdag 28 maart 2018 om 14:00 uur: Paasviering 

Dit jaar hebben we voor de eerste keer samen met leden van het Katholiek 

Vrouwen Gilde de Paasviering gehouden. Voor deze gelegenheid heeft het KVG 

gevraagd of ze zich bij ons mochten aansluiten, en dat resulteerde in een goed 

gevulde benedenkerk van het Missiehuis. Tijdens de dienst, voorgegaan door Pater 

Tony Gelinck en opgeluisterd door het koor “Zang en Vriendschap”, werden door 

leden van het KBO en van het KVG lezingen verzorgd. Het welkomstwoord werd 

gehouden door onze voorzitter Hein Jacobs, de afsluiting door 

Henriette Hanraets, voorzitter van het KVG. De door wederzijdse 

vrijwilligers gezamenlijk verzorgde koffietafel in het 

Schutterijmuseum zag er fleurig uit en smaakte voortreffelijk. Van 

de KBO waren 75 leden aanwezig en van het KVG 33, wat dus 

resulteerde in het getal 108, wat we wel als een record mogen 

beschouwen. We concluderen dat de samenwerking naar meer 

smaakt.            Bijdrage Ine Beurskens  
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Woensdag 18 april 2018 om 14:00 uur: Voorjaarskienen 

Bij gebrek aan beschikbare ruimte zijn we deze keer uitgeweken 

naar de Apostelzaal van het Missiehuis. Dit bleek een prima 

ruimte te zijn, waar we met 33 leden een aantal mooie prijzen 

konden verdelen. Meer dan voldoende koffie, thee en koekjes 

stonden ter beschikking voor ons. Na afloop ging bijna iedereen met een prijs naar 

huis.           Bijdrage Ine Beurskens 
 

KBO Tegelen: Themamiddag over Podotherapie op dinsdag 17 april in ‘t Zaelke 

Voor deze middag waren de leden van KBO Steyl per mail uitgenodigd, 

waarschijnlijk heeft hierdoor niemand gereageerd hierop. Het was echter een 

heel informatieve middag, waarbij Karlijn Hüskens van Podotherapie Hermanns 

veel informatie gaf over alle mogelijke perikelen die er kunnen ontstaan bij diverse 

voerklachten. Voor de meeste zaken is altijd wel een oplossing te vinden die ofwel 

verlichting biedt of corrigeert. Voetproblemen die door een pedicure niet meer 

behandeld kunnen worden kunnen door een podotherapeut vaak wel verlichting 

brengen. Ook kunnen ze door middel van steunzolen, aangepaste schoenen, 

ortheses of angelbeugels een correctie aanbrengen waardoor het lopen weer 

pijnvrij gaat. Dit is zeker van belang voor ouderen, die vaak ook al problemen 

hebben met knieën, heupen en rug, waarbij het vaak gaat om artrose. Dus blijf niet 

te lang “doorlopen” met pijnlijke voeten, maar gun het u zelf dat u hier iets aan 

laat doen. 
Bijdrage Ine Beurskens 

 

Vooruitblik:   

 

Woensdag 9 mei 2018 om 12:00 uur: Lunch met bezoek Wereldpaviljoen 

Ter herinnering nog even een melding. We hebben al een flink aantal aanmeldingen 

voor deze middag. Mocht u nog mee willen gaan geef dit dan uiterlijk 25 april liefst 

per mail door aan Geert Holthuijsen: geertholthuijsen@gmail.com. U kunt dan 12 

euro per lid overmaken op rek.nr. NL82 INGB 000 9591 262 t.n.v. KBO St.Rochus 

Steyl.   

 

Woensdag 30 mei 2018 om 14:00 uur: Themamiddag Veiligheid in de Wijk  

Dhr. Harry de Ridder zal ons inlichtingen verstrekken over de veiligheid in de wijk, 

maar dan met name in en om het huis. Hij gaat in op problemen waar vooral ouderen 

mee te maken kunnen krijgen, zoals: babbeltrucs, waarbij mensen zonder dat je er 

erg in hebt je woning binnen dringen en er stiekem met de buit vandoor gaan. Of 

er wordt meegekeken als je aan het pinnen bent, waarna ze de pinpas afnemen en 
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op deze manier vaak veel geld buit kunnen maken. Ook 

brandpreventie, valpreventie en internetbankieren komt aan 

bod. Deze middag is zeker niet bedoeld om u bang te maken, 

maar juist weerbaar, zodat u beter bent voorbereid. Deze 

middag wordt gehouden in de Apostelzaal van het Missiehuis. 

U kunt de ingang aan de St. Michaelstraat gebruiken.  

 

Zieken triduüm Steyl 26-27-28 juni 
Op 26, 27 en 28 juni 2018 wordt voor de 71e keer het ziekentriduüm Steyl 

gehouden. Degenen die hieraan al vaker hebben deelgenomen weten hoe fijn dit is. 

De mensen die vorig jaar hebben deelgenomen worden door een van onze 

medewerkers benaderd. 

Ook de mensen die nog nooit bij het ziekentriduüm zijn geweest kunnen zich 

uiteraard opgeven. Het zijn 3 dagen, geheel verzorgd met ontbijt en warm eten. 

Kosten 5 euro per dag. U wordt thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Elke dag 

is er een mis en entertainment. 

Opgeven voor 20 mei bij  Elly van Dooren, tel. 3732487  

of bij Jeanne van der Velden, tel 3733764.  

 

Culturele activiteiten in de regio 
- De KBO Tegelen organiseert 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  

 

Huisomroep TZBO komt naar Huis van de Wijk De Nieuwe Munt! 

Op maandagmiddag 30 april 2018 van 14.00 tot 16.00 uur in Huis van de Wijk 

Dagbesteding De Nieuwe Munt, Heren van Tegelen 6, Tegelen.  

“Samen gezellig kijken en luisteren naar films en muziek van  vroeger en nu!” 

Bijdrage:  € 2,00  inclusief 1 kop koffie/thee  
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Wist u dat?? 
 

Welzijn en zorg voor ouderen draait om zeggenschap, menswaardigheid, 

wederkerigheid, zingeving en kwaliteit? Deze aandachtspunten staan beschreven 

in de notitie ‘BeterOud; een breed gedragen toekomstvisie en veranderagenda 

voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. De notitie kan 

worden gedownload op de website van BeterOud: www.beteroud.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 29 mei 2018 


