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     Nieuwsbrief 26 juni 2018 
 

 

Beste leden, 
 

Slaap lekker in zwoele zomernachten. 

Enkele tips om de hete zomernacht door te komen.  

Gebruik de natuur. Overdag de ramen dicht, 

gordijnen en lamellen sluiten. ´s Avonds als het 

afkoelt zet u alles open en het licht uit om muggen 

buiten te houden. 

Alle apparaten uit zetten. En onnodig licht uit.  

Voor het slapen gaan een lauwe 

douche nemen. Aanschaf van een 

airco is een kostbare mogelijkheid. Een ventilator werkt ook. Het is 

´s avonds nog lang licht dus een avondwandeling is heerlijk om even 

uit te waaien. Beneden slapen scheelt al snel een paar graden. Leg 

een nat washandje op het hoofd. Wel een pyjama aan trekken. Die 

vangt het zweet op. 
           Bijdrage Kay Curfs 

 

Gouden Bruidspaar 
Op 22 juni was het vijftig jaar geleden dat Kay en Sjef elkaar het jawoord hebben 

gegeven. Vanaf deze plek willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere 

dag. We wensen Kay en Sjef een heel mooie dag toe en nog veel gelukkige en 

gezonde jaren samen. Het bestuur heeft inmiddels namens alle leden een bos 

bloemen aangeboden aan het gouden bruidspaar. 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Ine Beurskens, Kay Curfs en Theo Laumans 

secretariaatkbosteyl@gmail.com 

Adres secretariaat: Aerdberg 1,  

5935 VR Steyl 

Telefoon: 077-8518488 
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Terugblik:  

 

Woensdag 30 mei 2018: Veiligheid in de wijk door veiligheidsadviseur en 

vrijwillig ouderenadviseur Harry de Ridder  

Een boeiende lezing over een zeer interessant onderwerp voor de 38 leden van 

KBO Steyl, die de hitte getrotseerd hadden en naar de Apostelzaal van het 

missiehuis waren gekomen om naar zijn adviezen te luisteren, want er gebeuren te 

veel ongelukken. Niet alleen in en om het huis, maar ook onderweg. 5500 keer per 

jaar is er in Nederland sprake van brand en 65000 keer per jaar wordt er 

ingebroken. 125.000 keer per jaar zijn mensen het slachtoffer van de babbeltruc 

en – schrik niet – 450.000 keer per jaar is er sprake van internetfraude. 

Ook moeten ouderen oppassen niet te vallen. Dat gebeurt 96.200 keer met als 

gevolg 37.300 ziekenhuisopnames en 3653 overlijdensgevallen. 

Het advies van meneer De Ridder was om rookmelders aan te schaffen, omdat die 

levensreddend zijn. Het gevaar van rook bij brand moet niet onderschat worden, 

omdat rook giftig is. Tegelijkertijd ook koolmonoxide melders laten plaatsen, want 

koolmonoxide is een sluipmoordenaar. 

Mocht bij het koken de vlam in de pan slaan, ga daar dan niet mee lopen, maar 

begin met het fornuis en de afzuigkap uit te zetten en probeer een passende 

deksel op de pan te plaatsen. Nooit met water blussen, want dat geeft een 

waterstofexplosie. Ook telkens de filter en afvoerslang van de wasdroger 

schoonmaken, want veel branden in huis ontstaan door de wasdroger. Vlucht bij 

brand snel naar buiten, want de vluchttijd bedraagt slechts 3 minuten. Maak een 

vluchtplan, leg de sleutels altijd op een vaste plaats, houd tijdens brand deuren en 

ramen dicht en bel 112. 

Teneinde inbraak te voorkomen en ongewenste bezoekers met babbeltrucs buiten 

te houden, is het raadzaam een kierstandhouder op de voordeur te plaatsen. Wees 

verder alert en op uw hoede, vraag om legitimatiebewijzen en geef nooit uw 

bankpas en/of pincode af. Reageer niet op onbekende mails of op berichten, die 

te mooi zijn om waar te zijn, want dat zijn ze dan ook. 

Handel verder bij een overval volgens het RAAK principe : 

R = Rustig blijven, want overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld 

A = Accepteren, pleeg geen verzet 

A = Afgeven, geef wat de overvallers vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar 

K = Kijken ; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op. Bel dan 112. 

Iedereen wil graag zo lang mogelijk in het eigen vertrouwde huis blijven wonen en 

vaak is dat met een paar eenvoudige aanpassingen mogelijk.  
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Wij werden attent gemaakt op het “huis van morgen”, een 

laagdrempelige demonstratiewoning waar voorbeelden van 

praktische oplossingen te zien zijn. Het ligt in het centrum van 

Panningen aan de Bernhardstraat 4, open op donderdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur. Rondleidingen zijn  mogelijk met groepen tot 

maximaal 8 personen. 
            Bijdrage : Theo Laumans 

 

Woensdag 20 juni 2018: Barbecue bij Schutterij St. Martinus  

Op een prachtige, zonnige dag werd  om 16:00 uur 

de barbecue gehouden in het Verenigingslokaal van 

Schutterij St. Martinus.  Een uitermate geschikte 

locatie, we konden heerlijk buiten zitten onder de 

parasols. Toen dat toch te warm werd was er 

binnen ook voldoende ruimte. Maar liefst 48 leden 

hebben genoten van de goed verzorgde barbecue, 

geleverd door Slagerij Paul Dings. Maar alleen 

goede kwaliteit is niet voldoende. Dank zij de perfecte “braadkunsten” van Roger 

Geybels heeft het dubbel zo goed gesmaakt. We konden genieten van kipfilet, 

barbecueworst en een runderlapje, gegarneerd met koude schotel, drie salades, 

perziken, sausjes en natuurlijk stokbrood met kruidenboter. Tevens 

kreeg  iedereen twee consumpties aangeboden, maar men kon extra 

bonnen kopen bij de penningmeester voor. Hier werd goed gebruik 

van gemaakt, want we moeten goed drinken als het zo warm is, 

nietwaar. Er werd nog gezellig na geborreld en rond 18:30 uur is 

iedereen met een goedgevuld buikje weer vertrokken.  
              Bijdrage Ine Beurskens 

 

Vooruitblik:   

 

Woensdag 11 juli 2018 om 10:30 uur: Boottocht met de Maashopper 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, hebben we voor u op 11 juli een boottocht 

met de Maashopper geregeld, inclusief een lunch bij restaurant Alt Arce,  voor 

een bedrag van € 20,-- per persoon. Introducées kunnen mee voor € 23,-- per 

persoon. Graag uiterlijk 5 juli aanmelden door het strookje (zie de flyer) met 

geld in te leveren bij de adressen die vermeld staan op de flyer die u als aparte 

bijlage bij deze nieuwsbrief aantreft.  

U kunt zich natuurlijk ook aanmelden via de mail geertholthuijsen@gmail.com en 

dan het geld overmaken op rekening nummer: NL82 INGB 000 9591 262 t.n.v. KBO 

St. Rochus Steyl. 
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Niet op woensdag 1 augustus maar op woensdag 8 augustus om 16:00 uur: 

Uit eten bij Chinees-Kantonees restaurant Rose Garden op de Kerkstraat 

 

Rose Garden 1 augustus 2018   8 augustus 2018 

In ons programma is een etentje bij Rose Garden gepland op woensdag 1 augustus 

2018. Jammer genoeg kan dat op die dag niet doorgaan. Of nou ja jammer, 

misschien hebben we daar wel een gelukje mee. 

Vanaf deze week is Rose Garden namelijk 

gesloten. Het restaurant wordt flink verbouwd en 

volgens de uitbaters van Rose Garden is de 

verbouwing begin augustus klaar. Het gelukje zit 

‘m erin dat wij op 8 augustus de eerste grote 

groep zijn die dan te gast is. Ons is beloofd dat 

ze het dan extra feestelijk maken. Ook hebben 

we samen een mooie prijsafspraak kunnen maken. 

Om 16:00 uur worden de deelnemers aan het dinerbuffet verwacht op de 

Kerkstraat in Tegelen. We krijgen dan eerst een soepje geserveerd. Vervolgens 

worden Chinese maaltijden in buffetvorm gepresenteerd. Dus iedereen kan vrij 

een keuze maken uit de aangeboden gerechten. Tot slot als nagerecht ijs. 

Twee consumpties zijn inbegrepen in de prijs van € 14,50 die als eigen bijdrage 

van de leden wordt gevraagd. Introducees betalen € 17,50. 

Alles bij elkaar een aantrekkelijk aanbod waarbij jullie eigen KBO ook financieel 

bijdraagt. Kortom, meld je uiterlijk 31 juli aan via de het aanmeldstrookje met het 

verschuldigde bedrag bij: 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl.  

Jo Jacobs Wilhelminaplein 147, Tegelen. 

U kunt zich ook  aanmelden via het bekende 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.  

 

Als voorzitter kan ik er helaas niet bij zijn vanwege vakantie in het 

buitenland. Ik wens iedereen op voorhand een fijne bijeenkomst en 

smakelijk eten! 
                  Bijdrage Hein Jacobs  
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Woensdag 5 september om 13:30 uur: Rondleiding Airport Weeze 

Van het verleden naar de toekomst. Indrukwekkende rondleiding op de snelst 

groeiende luchthaven van Europa. 

Beleef de luchthaven "Live". Deze service 

biedt u een kijkje achter de schermen van 

Airport Weeze. De 2,5 uur durende 

rondleiding is een spannende 

ontdekkingstocht op het enorme terrein 

van de voormalige Britse militaire basis 

Weeze/Laarbruch. Het professionele team 

dat de rondleiding verzorgt, geeft u op 

onderhoudende wijze een terugblik in de 

geschiedenis, de actuele situatie en de toekomst van Airport Weeze. 

Dit vliegveld was vroeger een militaire luchtmachtbasis van het Britse leger. 

Na aankomst krijgt u een boeiend historisch overzicht (PowerPoint presentatie) 

over deze basis in een van de luchthaven gebouwen met uitzicht over de 

landingsbaan. Vervolgens gaan we met de bus langs de hangaars, munitieopslag 

plaatsen, atoomschuilbunker, kortom alles wat tot vóór 1999 op een soms 

angstaanjagende barrière leek met hekken en wachtposten (denk hierbij aan de 

“koude oorlog”) is nu tijdens de rondleiding toegankelijk. 

Tevens bezoeken we een hangaar en atoombunker van binnen. De atoombunker is 

niet toegankelijk voor rollators. 

Na de rondleiding die ongeveer 2,5 uur duurt gaan we nog een hapje eten. 

Vertrek 13.30 uur vanaf Schutterijmuseum Steyl (St. Rochuskerk). 

Thuiskomst rond 20.00 uur. 

Meldt u aan voor deze rondleiding die zeer indrukwekkend en boeiend is  

vóór 1 augustus a.s. 

De prijs voor dit alles is € 40,00 (niet leden betalen € 45,00) per persoon, inclusief 

busreis, rondleiding door een gids, koffie/thee met gebak en diner. 

Minimaal aantal deelnemers 40. Mocht deze dag niet doorgaan, dan wordt u tijdig 

gebeld en ontvangt u de reeds betaalde bijdrage retour,. 

 

Bijdrage Jo Jacobs en Hein Jacobs 
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Nieuwe leden  - overleden leden 
We gaan een nieuwe rubriek toevoegen, waarin u kunt lezen wie er lid is geworden 

van onze afdeling en wie is overleden. Vooral wanneer leden overlijden, of bij een 

bijzondere verjaardag of jubileum, is het van belang dat u het secretariaat hiervan 

op de hoogte stelt door te bellen, mailen of een kaartje te sturen. Boven aan deze 

nieuwsbrief vindt u mijn gegevens. 

Dan is er nog het volgende: bij het invoeren van het nieuwe ledenprogramma door 

KBO Limburg in 2000 zijn alle data wanneer iemand lid is geworden verdwenen. 

We hebben via KBO Limburg en zelfs via de Unie geprobeerd deze gegevens nog 

te achterhalen, maar dat is niet meer mogelijk.  

Nieuw lid en tevens aspirant bestuurslid: Wilma Lommers, Heyskampstraat Steyl  

Wegens verhuizing naar verpleeghuis zijn afgemeld: mw. Jeanne van Dijk-Kerkhof 

en mw. J. Poeth-Driessen. 

 

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 juli 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 

Juli 17 juli 30 juli 13 juli  

Aug. Vakantie Vakantie Vakantie 31 aug. 

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 21 augustus 2018 
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Aanmeldingsstrookje voor het eten bij Rose Garden om 16.00 uur 

aan de Kerkstraat op woensdag 8 augustus 2018  
Let op: aanmelden uiterlijk 31 juli! 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan het eten en betaalt € 14,50 p.p.  

Introducées betalen € 17.50 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 31 juli aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 

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

 

Aanmeldingsstrookje voor het uitstapje naar Vliegveld Weeze op 

woensdag 5 september 2018 van 13:30 tot 20:00 uur. 
Let op: aanmelden uiterlijk 31 juli! 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan de excursie en betaalt € 40,00 p.p.  

Introducées betalen € 45,00 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 31 juli aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij: 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 


