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     Nieuwsbrief  

 21 augustus 2018 
 

 

Beste leden, 

 

Elke dag weer leren 
Vaak wordt de vakantie gebruikt om uit te rusten van de dagelijkse 

beslommeringen. Mij leek het dit jaar zinvol om eens stil te staan bij wat ik 

allemaal nog niet weet of niet kan. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het 

meeste niet weet en ook niet kan. 

Een bezoek aan de Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland, waren heel 

verrassend. De landen samen zijn door de jaren heen van hot naar her geslingerd 

en waren speelbal van politieke conflicten. Bij het begin van de 2e wereldoorlog 

werden de landen ingelijfd door Rusland. Het duurde tot 1991 voor ze werden ‘vrij 

gelaten’ en onafhankelijk werden. En als je dan terugkijkt is dat nog niet zo heel 

lang geleden. Net als in ons land hebben de landen een parlementaire democratie. 

Sinds hun onafhankelijkheid groeien hun economieën razendsnel en voor wat 

betreft automatisering is met name Estland een topper. Ver vooruit in vergelijking 

met ons land bijvoorbeeld. Betalen kun je overal met de euro, maar bij voorkeur 

via de pinautomaat. Zelfs op de toiletten als je daar gebruik 

van wilt maken. 

Wat mij daar vooral ook opviel was de vriendelijkheid van de 

mensen, de energie die ze stoppen in hun werk en de trots op 

hun land. De straten waren overal schoon, dus geen rommel op 

straat. Rekening houden met de mensen in hun directe 

omgeving staat hoog in het vaandel. Dat dit soms een beetje 

‘doorschiet’ blijkt uit de foto die ik gemaakt heb van een 

waarschuwingsbord dat langs de weg staat. 
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Voor mij en m’n partner al met al een waardevolle ervaring en ik heb 

heel veel geleerd over het verleden van de landen die gelijktijdig 

verklaren waarom ze zo gemotiveerd werken aan hun toekomst.  
Bijdrage Hein Jacobs 

 

 

Info KBO Steyl 
Als nieuwe leden mogen we verwelkomen: 

Mevrouw Tilly van Heel, mevrouw Mariet van Heel-Schroemges, mevrouw Marlies 

Snellebrand. Als gastlid: zuster Huybregts. 

Thea Moors heeft haar 90e verjaardag gevierd in het Schutterijmuseum en Gidy 

en Betsy Gorissen vierden het feit dat ze samen 155 jaar oud zijn geworden met 

een H. Mis in de Benedenkerk van het Missiehuis.  

 

22 juni 1968/2018 

Kay en Sjef 

Het leven samen was eenmalig en bijzonder 

veel belevenissen deelden we met elkander 

en nu samen gezond zijn, ‘t is bijna een wonder 

we zijn dankbaar dit alles te beleven na 50 jaar! 

 

 
 

Hier ziet u de mooie bloemen die we namens u allen mochten ontvangen van onze 

voorzitter Hein Jacobs. 
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Terugblik:    
 

Tochtje naar Arcen met de Maashopper op woensdag 11 juli 2018 

Onder een stralend blauwe hemel 

verzamelt een grote groep KBO leden 

zich om 10.30 uur aan de Maas bij de 

Maashoek. De tocht met de Maashopper 

stond op het programma van KBO Steyl, 

Omdat het op termijn de bedoeling is 

om de wat grotere activiteiten met de 

KBO’s St. Martinus Tegelen en H. Hart 

Tegelen (Hei) samen te doen, werden 

beide verenigingen uitgenodigd om haar 

leden ook mee te laten doen. De KBO H. Hart heeft haar leden ook uitgenodigd 

voor deelname aan het uitje met de Maashopper. In totaal hebben bijna 140 leden 

kunnen genieten van een prachtige bootreis. Onder het genot van een drankje en 

een heerlijk zonnetje zien de maasoevers er vanuit het water heel anders uit dan 

wanneer je door de straten rijdt of fietst. Ook de skyline van Venlo doet het goed 

vanaf de Maas. Na het aanmeren in Arcen ging een lange stoet met rollators, 

wandelstokken en scootmobielen weer van boord. Met de hulp van kapitein Onno 

werden de scootmobielen vakkundig over de loopplank geleid. Hij schroomde zelfs 

niet om zelf achter het stuur te kruipen. 

In Arcen volgden we Nico Wijers (KBO H. Hart), die voorop liep naar restaurant 

Alt Arce, waar een lunch met broodje kroket werd geserveerd in een sfeervolle 

omgeving. Na de lunch hadden we nog bijna twee uur de tijd om Arcen onveilig te 

maken. Een grote groep ging linea recta naar de er naast liggende ijssalon van 

Clevers om daar een lekker toetje te gebruiken. Anderen wandelden door het dorp 

en bezochten de plaatselijke winkels, toch weer net even anders dan thuis. Maar 

uiteindelijk kwamen we elkaar toch allemaal weer tegen op een van de terrassen, 

waar nog van een lekker drankje werd genoten.  

Om kwart over drie was het weer verzamelen voor de terugreis. In omgekeerde 

volgorde zijn de aan de Maas liggende dorpen ook mooi! Na een buitje onderweg 

meerden we om 17.00 uur weer aan in de Maashoek met een boot 

vol mensen met lachende gezichten. 

Petje af voor iedereen die zich ondanks een slechte mobiliteit niet 

heeft laten weerhouden om deze tocht mee te maken. Want het 

was op de boot toch geregeld trapje op, trapje af, en niet altijd 

even gemakkelijk lopen op de ongelijke stoepen in Arcen. Maar dat 

was het allemaal dubbel en dwars waard! 
            Bijdrage Ine Beurskens 
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Uit eten bij Chinees-Kantonees restaurant Rose Garden op de Kerkstraat op 

woensdag 8 augustus om 16:00 uur 

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag  8 augustus 2018 

kondigden rond 03.00 de eerste regendruppels sinds twee 

achtereenvolgende hittegolven gelukkig het einde aan van 

een enorm droge en hete periode. De natuur smacht naar 

water en de mensen naar verkoeling. 

Op het programma staat het etentje bij dit geheel gerenoveerde Chinese 

restaurant op de Kerkstraat, dat bevolkt werd door 64 leden van KBO Steyl, die 

zich daarvoor hadden opgegeven. Op de entreedeur staat vermeld : “Er is airco”.  

Binnen ziet het er piekfijn uit en het 

restaurantgedeelte zit grotendeels vol met 

leden, die deze keer zelf niet hoeven te koken. 

Iedereen zoekt gezellig een plaatsje. Bij 

afwezigheid van de voorzitter wegens vakantie, 

worden de leden welkom geheten door de nestor 

van het bestuur Jo Jacobs en door Geert 

Holthuijsen. Iedereen ontvangt nog twee 

consumptiebonnen. Bijna niet te geloven, want 

het inschrijfbedrag was slechts € 14,50 per 

persoon. 

De bediening werd verzorgd door enkele 

vriendelijke jonge dames, die dat voortreffelijk 

deden. De soep werd vooraf aan tafel opgediend 

en daarna werd het eten in buffetvorm geserveerd en iedereen kon opscheppen, 

waar hij of zij trek in hadden. Het zag er heerlijk uit en smaakte fantastisch en 

daarna was er ten overvloede nog een vruchtenbuffet met verschillende soorten 

ijs. Beide buffetten werden goed bezocht en eer aangedaan.  

Samen eten is gezelliger dan alleen. Je hoeft maar plaats te nemen en te genieten. 

Dat smaakt naar meer en is voor herhaling vatbaar. 

 
Bijdrage : Theo Laumans 
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Vooruitblik:   

 

Woensdag 5 september om 13:30 uur: Rondleiding Airport Weeze 

Het uitstapje naar Vliegveld Weeze op woensdag 5 september moeten we helaas 

annuleren wegens te weinig aanmeldingen. 

De vaste kosten, dus exclusief het diner, zijn zodanig, dat we per deelnemer bijna 

€ 7,-- uit de kas zouden moeten “bijlappen”. En omdat we met geld van onze leden 

werken, vonden we dit toch te veel van het goede.  

De betaalde bijdrage van  € 40,00 per persoon is inmiddels aan iedereen 

terugbetaald. 

Hopende dat jullie begrip hebben voor dit besluit.  

Met vriendelijke groeten, het bestuur.               

 

Woensdag 26 september om 14:00 uur: Herfstkienen 

Het wordt weer langzaam aan tijd voor een gezellige 

kienmiddag. 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.  

 

Activiteiten KBO Tegelen 
Muziek bij de koffie op zondag 26 augustus 2018 van 14:00 tot 16:00 uur. 

Deze gezellige middag vindt plaats in de kantine van Schutterij St. Martinus aan 

de Windhond 237a.                    

Tijdens deze middag met muziek van Stef Kupers krijgt U niet alleen een gratis 

kop koffie/thee en bienenstich taart aangeboden maar ook nog een gratis 

consumptie en als toetje een ijs. 

Het is wel kort dag, dus u moet zich snel aanmelden:  

Uiterlijk aanstaande donderdag 23 augustus moeten de aanmelding en het geld 

binnen zijn. Leden betalen € 7,50, introducees € 10,--. 

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. 

mailto:geertholthuijsen@gmail.com
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Beleef Plus Beurs Venray op 28 en 29 september 2018 

De vierde editie van de BeleefPlus Beurs die eerst in mei zou plaatsvinden is 

uitgesteld naar vrijdag 28 en zaterdag 29 september en vindt plaats in de 

Evenementenhal te Venray.  

Wegens het geringe aantal leden dat zich in het voorjaar hiervoor had aangemeld 

hebben we besloten dat u op eigen gelegenheid deze beurs kunt bezoeken. Als u 

zich op de website aanmeldt vóór 21 september krijgt u zelfs gratis toegang. Dit 

gaat als volgt: u gaat naar www.beleefplus.nl, dan kiest u het kopje “locatie” en 

klikt op “Venray”. Daarna klikt u op “registreren voor gratis bezoek” en vult dit in. 

U krijgt dan een ticket via de mail. Als u dit niet doet betaalt u € 5,-- entree.  

De beurs is op beide dagen geopend van 10.00 – 17.00 uur.  

BeleefPlus is een uniek dagje uit voor de actieve 50 plusser. Tientallen exposanten 

presenteren graag hun producten en diensten. Behalve de uitgebreide informatie 

worden er ook diverse activiteiten georganiseerd op het podium en in de diverse 

seminar ruimtes. Zo vindt er op het podium meerdere keren een modeshow plaats 

en kunt u genieten van live muziek. 
 

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 vanaf september 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 

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. 

 

 

 
 De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 september 2018 

http://www.beleefplus.nl/
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WIST U DAT? 

 

Tegelen een kruidentuin heeft? Het is een erkend leerbedrijf!! 

De kruidentuin ligt bij Chateau de Holtmühle. Hij dateert uit de 19e eeuw, maar is 

lang aan zijn lot over gelaten. Sinds 2014 is Henk Kruizinga met enkele 

enthousiaste vrijwilligers in de weer om de kruidentuin en de bijbehorende vijver 

op te knappen. Ook is er een kippenren en een tuinhuisje. De kruiden en vruchten 

vinden hun weg naar de keuken van het chateau. De tuin biedt ook plaats aan 

workshops, drumcirkels, knutselmiddagen en rondleidingen. De tuinen zijn vrij 

toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 9-13 uur. Jaarlijks wordt een open dag 

gehouden. 

 

 

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

 

Aanmeldingsstrookje voor de muziekmiddag georganiseerd door 

KBO Tegelen “Muziek bij de koffie” op zondag 26 augustus 2018 

van 14:00 tot 16:00 uur. 
Let op: aanmelden uiterlijk donderdag 23 augustus! 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan de muziekmiddag en betaalt € 7,50 p.p.  

Introducées betalen € 10,00 p.p.  

 

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

NL82 INGB 000 959 1262 t.n.v. KBO St. Rochus Steyl. 
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk 23 augustus aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij: 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 


