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     Nieuwsbrief  
 25 september 2018 

 
 
Beste leden, 
 
Hoéskamer van Steyl 
Nieuw Informatie & Adviespunt bij de Hoéskamer van Steyl in de gerenoveerde 

en heropende zaal De Vriendenkring 
aan de Arn. Janssenstraat 64. 
Op deze vertrouwde Steylerse locatie is 
de nieuwe Hoéskamer van Steyl 
gevestigd, het infopunt voor 
maatschappelijke vragen over wonen, 
werken en zorg en waar informatie 
wordt verstrekt over het 
verenigingsleven en evenementen, die op 

Steyl plaatshebben. Uitleg over een brief van de gemeente, hulp bij het aanvragen 
van een invalide-parkeerplaats of hulp bij het aanvragen van assistentie aan huis.  
U hoeft er niet ver voor te gaan en de vrijwilligers zijn u graag van dienst.  
Zij hebben een verwijsfunctie en kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden 
op praktische vragen. 
Daarnaast is het een punt om naartoe te gaan om andere Steylerse mensen te 
treffen en gezellig  koffie te drinken. Er vinden allerlei activiteiten plaats, 
waardoor u zich prettig en comfortabel voelt in uw eigen wijk. Als buurtbewoner 
kunt u ook zelf een rol spelen door het bedenken en organiseren van activiteiten. 
Iedere maandagmiddag is het servicepunt open van 13.30 tot 16.00 uur en wordt 
bemand door de vrijwilligers Nico Schrömbges en Henriëtte Hanraets – 
Royackers.  

Redactie Nieuwsbrief: 
Ine Beurskens, Kay Curfs en Theo Laumans 
secretariaatkbosteyl@gmail.com 
Adres secretariaat: Aerdberg 1,  
5935 VR Steyl 
Telefoon: 077-8518488 



2 

Bellen of mailen kan ook. Het telefoonnummer is 06-49101709 en 
het e-mail adres is :infopuntsteyl@gmail.com.  Noteer deze 
gegevens in uw agenda, zodat u ze altijd bij de hand hebt. 
 
Bijdrage Theo Laumans 
 
Attentie: Even wijzigen op het jaarprogramma 2018 s.v.p.                             
Ons bestuurslid Geert Holthuijsen heeft het volgende telefoonnummer                   
077 3730812.                                                                                                                       
Het is vervelend als iemand regelmatig fout gebeld wordt.  
 
Info KBO Steyl 
 
Overleden leden  
Frans Smits, Heijskampstraat 11, Steyl op 29 augustus.  
                                                                                                                       
Nieuwe leden                                                                                               
Sinds de vorige Nieuwsbrief van 21 augustus hebben we geen nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
 
Wijkbus Tegelen  

De belangstelling voor de maandelijkse uitstapjes van uw 
Wijkbus is zo groot dat de gelijknamige stichting 
voortaan gaat werken met een rouleersysteem. Tot nu 
toe gold bij aanmelding het principe ‘wie het eerst komt 
het eerst maalt’.  
In de praktijk blijkt dat hierdoor vaak dezelfde mensen 
achter het net vissen. Om iedereen gelijke kansen te 

geven, wordt met ingang van deze maand, september, eerst geregistreerd wie wil 
deelnemen en vervolgens op basis van vorige deelnamelijsten bekeken wie aan de 
beurt is om mee te doen. Aanmelden kan op de eerste maandag, dinsdag en woensdag 
van de nieuwe maand. Wie mee mag krijgt op donderdag erna een telefoontje. De 
overige belangstellenden komen op een wachtlijst en hebben voorrang bij een 
volgend uitstapje. Het programma verschijnt elke maand op de website  
http://www.uwwijkbus.nl/ en ook op facebook en de weekkrant ‘Via Tegelen’. Ook 
valt er een flyer in de brievenbus.  
 

Onze eigen gymclub ‘Bewegen maakt spieren soepel’ 
Op dinsdag 21 augustus zijn we om 10.30 uur weer van start 
gegaan in de gymzaal van Basisschool De Schalm.  
Met 15 leden, waarbij één nieuw lid, zijn de spieren weer los 
gemaakt. De laatste 10 minuten hebben we ook de lachspieren 
getraind met een balspel.   
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Onze trainster is Bertha Houwen. We trainen op dinsdagochtend van 10:30 tot 
11.30uur in gymzaal van Basisschool de Schalm. Elke 1e dinsdag van de maand drinken 
we na de les een kopje koffie in de lerarenkamer van de Schalm.  
Spreekt u dit alles aan? Wij vinden het fijn wanneer u lid wordt van onze Gymclub  
‘Bewegen maakt spieren soepel’.                                                                      
De contributie is € 120,-- per jaar.  Te betalen in 4 termijnen en wel  
op 1 september – 1 december – 1 maart – 1 juni steeds € 30,-- te voldoen op 
rekeningnummer NL82 INGB 0009591262 t.n.v.  KBO St.Rochus o.v.v. Gymclub                                                                                           
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met;                                                   
Maria van Winsen, tel. 077 3740315 en Kay Curfs, tel. 077 3260200, 
 
Bijdrage Maria van Winsen 
 
Terugblik                                                                                                                        
In deze Nieuwsbrief heeft geen terugblik. 
Vooruitblik                                                                                                
Woensdag 26 september om 14:00 uur: Herfstkienen 
 
Het herfst kienen staat weer op het programma. Voor 
de eerste keer sinds lange tijd kunnen we weer gebruik 
maken van Zaal De Vriendenkring. In het weekend na 
het uitkomen van deze nieuwsbrief vindt de officiële 
heropening plaats. Hiervan is iedereen in Steyl op de 
hoogte gesteld middels een folder die huis aan huis is 
verspreid en een groot artikel in de Via Tegelen.  

 
Woensdag 10 oktober 2018 om 14:00 uur: Op reis met Guus Reinartz in zaal 
de Vriendenkring (Hoéskamer van Steyl).                                                                                     
Voor velen onder u een goede bekende. Guus Reinartz gaat weer een hele middag 
vullen met muziek en beeld.  Deze keer is de entree gratis.  

Oost Frankrijk, van noord naar zuid 
Elke plek in Frankrijk met z’n rijkdom aan natuur, cultuur en historie, vormt een 
levenslang decor voor boeiende en afwisselende vakanties. 

In deze dia-overvloeishow over dit prachtige land, 
bezoeken we het oostelijke gedeelte van Frankrijk, van 
noord naar zuid, van hoog naar laag!  U zult zien en 
horen hoe verrast en geboeid ik heb gekeken naar de 
mens, zijn cultuur en de natuur in deze fantastische en 
contrastrijke streek! De “route des vins” in de Elzas, 

waar charmante dorpjes de bezoeker uitnodigen om hun geurige wijnen te 
ontdekken. De opzienbarende Alpenreuzen imponeren met indrukwekkende 
panorama’s. De Camargue roept beelden op van sneeuwwitte paarden en sierlijke 
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roze flamingo’s op goudkleurige watervlakten. De met flonkerende zandstranden 
en weelderige plantengroei pronkende mondaine badplaatsen aan de Côte d’ Azur. 
Steden, zoals het elegante, pauselijke Avignon, Straatsburg met zijn kathedraal 
uit geel-rode zandsteen, het waterrijke oude Annency en Marseille met zijn 
pittoreske “vieux port”, geven het geheel een passende omlijsting! 

Woensdag 31 oktober 2018 14:00 uur: Veilig Verkeer Nederland.                  
 

Maak al een 
aantekening in uw 
agenda. 
 
 
 

Onze EIGEN  KBO   krijgt een EIGEN website  
 
Onze eigen Facebookpagina trekt steeds minder 
belangstellenden. Het bestuur heeft daarom besloten om deze 
NIET meer actief te onderhouden. 
Daarvoor in de plaats komt er een eigen website.  

KBOSteyl.nl  
Op het moment dat deze site in de ‘lucht’ is, naar verwachting einde oktober, 
kunt u op deze plek alle informatie vinden die voor u van belang is. 
Momenteel wordt er voortvarend aan gewerkt. Gelukkig hebben we ook enkele 
sponsoren gevonden om dit project betaalbaar te maken. Wordt vervolgd. 
 
Culturele activiteiten in de regio 
 
Activiteiten KBO Tegelen 
 
Oktoberfest ’t Zaelke Ariënstraat 21 op zondag 7 oktober 2018 van 14:00 tot 
circa 17:30 uur. 
Met medewerking van de Holtmühler Bloaskapel uit Tegelen. Het repertoire bestaat 
uit Egerländer, Böhemische en Tsjechische blaasmuziek en natuurlijk dans- en 
stemmingsmuziek. De kapel heeft een eigen zangduo.  
In de pauze ontvangt u een gratis consumptie met een 
lekkere Duitse Worst. Overige consumpties zijn voor 
eigen rekening.  
Het is wel kort dag, dus u moet zich snel 
aanmelden:  
Uiterlijk dinsdag 2 oktober moet de aanmelding 
en het geld binnen zijn.  
Leden betalen € 6,00 en introducees € 7,50. 
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Voor deze activiteit die door de KBO Tegelen wordt georganiseerd kunt u zich bij 
voorkeur aanmelden op mailadres: geertholthuijsen@gmail.com. Het bedrag kan dan 
worden overgemaakt op rekening nummer: NL82 INGB 000 9591 262 t.n.v. KBO St. 
Rochus Steyl. 
U kunt ook nog het strookje met geld inleveren bij: 
Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl.  
Jo Jacobs Wilhelminaplein 147, Tegelen. 
 

- 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 vanaf oktober 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 

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. 

 

WIST U DAT? 
Veel senioren financieel kwetsbaar zijn. 30 procent heeft nauwelijks spaargeld of 
eigen vermogen. Daardoor kunnen ze onverwachte tegenvallers niet opvangen. De 
financieel kwetsbare senior is vaak alleenstaand en vrouw.	Een van hen is de 82-
jarige Jannie van de Worp uit Valkenburg. Ze probeert elke maand weer rond te 
komen van een AOW-uitkering en een klein pensioentje. De economie laat juichende 
cijfers zien, maar de koopkracht van veel senioren is minder rooskleurig. In 2018 
waren er meer financiële zorgen onder senioren dan het jaar daarvoor. Ouderen 
stonden weer meer rood en lagen vaker wakker van hun financiële situatie.  
16 procent zegt het afgelopen jaar afgezien te hebben van zorg. Het vaakst werd 
besloten om niet naar de tandarts te gaan, 69 procent, gevolgd door de 
fysiotherapeut en de apotheek.  
„Ik ben geschrokken van de verhalen van deze senioren”, zegt Manon Vanderkaa, 
directeur van de ouderenorganisatie. Ze noemt de situatie van veel ouderen 
„onacceptabel” en vraagt om compensatie voor deze groep. 

 
 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 23 oktober 2018 
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Aanmeldingsstrookje voor de muziekmiddag georganiseerd door KBO Tegelen 
“Oktoberfest” op zondag 7 oktober 2018 van 14:00 tot circa 16:30 uur. 
Let op: aanmelden uiterlijk dinsdag 2 oktober! 
 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 
 
wil graag deelnemen aan de muziekmiddag en betaalt € 6,00 p.p.  
Introducées betalen € 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. 
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk 2 oktober aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij: 
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 
Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 
 


