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      Nieuwsbrief  

29 mei 2018 
 

Beste leden, 
Wat wonen we hier op Steyl op een mooie plek! 

Pinkstermaandag, een zonovergoten morgen is de openluchtmis bij de Lourdesgrot 

op Steyl druk bezocht. Om bij de Lourdesgrot te komen, loopt men over enkele 

bospaden door het groen van de kloostertuinen met prachtige bomen omgeven. 

Heerlijk om in de morgen daar te toeven. 

De H. Mis wordt voorgegaan door pastoor Calo, bijgestaan door pater Gelinck. Het 

interparochieel kerkkoor met organist Jan van Ginkel fleurt de dienst op. Voor de 

meeste bezoekers is een zitplaats op klapstoel of bankje beschikbaar. Stijlvol 

Steyl ’83 samen met parochiefederatie Tegelen-Steyl Belfeld heeft met zijn 

vrijwilligers alles gedaan om het samenzijn te laten slagen.  

Na de H. Mis wordt koffie/thee geschonken beneden, ook buiten, in 

de buurt van het ketelhuis. Er zijn in deze setting altijd bekenden 

aanwezig om een praatje mee te maken. Op 2 en 3 juni is nog een 

buitenactiviteit op Steyl maar nu op de Patersplak. Het een en ander 

wordt dan georganiseerd door zangkoor Vriendenkring. In het 

Tegels weekblad worden de activiteiten aangekondigd evenals op 

affiches. Met mooi weer de moeite waard om erbij te zijn. 
            Bijdrage Kay Curfs 

Privacybeleid KBO St. Rochus Steyl 
 

Als afdeling van de KBO kunnen wij onze activiteiten niet uitoefenen zonder 

bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze 

leden en bezoekers van onze website, die momenteel in ontwikkeling is, is voor ons 

van essentieel belang. Daarom treft u als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief een 

overzicht van wat het privacybeleid voor u precies inhoudt. 
        Bijdrage Hein Jacobs, voorzitter 

Redactie Nieuwsbrief: 

Ine Beurskens, Kay Curfs en Theo Laumans 

secretariaatkbosteyl@gmail.com 

Adres secretariaat: Aerdberg 1,  

5935 VR Steyl 

Telefoon: 077-8518488 

mailto:secretariaatkbosteyl@gmail.com
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Diamanten Bruidspaar 
Op 31 mei is het zestig jaar geleden dat Resi en Sjraar  

Versleyen elkaar het jawoord hebben gegeven. Vanaf deze 

plek willen wij hen van harte feliciteren met deze 

bijzondere dag. We wensen Resi en Sjraar 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 diamanten bruidspaar. 

 

Terugblik:  

 

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

Om 12 uur genoten we van een heerlijke lunch met een flink bord soep in de 

Apostelzaal van het Missiemuseum, waarna we ontvangen werden in de theaterzaal 

van het Wereldpaviljoen. Daar werden we welkom geheten door de bevlogen 

voorzitter René Poels, die vertelde hoe hij via het missiebusje van vroeger 

gekomen is tot het oprichten van het Wereldpaviljoen, en door filmmaker en 

duizendpoot Lei Beurskens, getrouwd met Ine Beurskens, bestuurslid en 

hoofdredacteur van KBO Steyl. 

In 2017 maakten  drie echtparen, vrijwilligers van het Wereldpaviljoen, samen een 

onvergetelijke reis naar Nicaragua, die door Lei Beurskens is gefilmd. Deze 

ongeveer een half uur durende film kregen wij te zien met de fraai trippelende 

paarden en de nog mooiere berijdsters, de buitenkant van de kathedraal in 

Granada, Lake Nicaragua, koffieplantages en zo meer. De moeite waard om kennis 

van te nemen. 

Vervolgens gingen we de reis en het 

paviljoen ervaren en  beleven. Als bezoekers 

“vlogen”  we in een heuse Fokker 50 naar de 

andere kant van de wereld en stapten uit in 

het inleefatelier Nicaragua. Dit is een 

culturele en educatieve attractie, gericht 

op met name kinderen van de basisschool. 

Binnenkort wordt dit uitgebreid met het 

inleefatelier Ghana/Afrika, dat meer 

bedoeld is voor de kinderen van de Middelbare School. Belangrijk om ook deze 

doelgroep te boeien en dat zal met gebruikmaking van o.a. moderne hulpmiddelen 

als virtuele brillen zeker lukken. Daarna was er koffie en Limburgse vlaai.  

Het Wereldpaviljoen is een aansprekende attractie in de vroegere drukkerij van 

het Missiehuis, die uitsluitend draait op de 70 enthousiaste vrijwilligers, die zich 

geheel belangeloos inzetten. Met hun hulp wordt dit paviljoen bemand en gerund. 

De vaste openingstijden  zijn op zondag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. U 
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kunt dan ook even binnenlopen voor een kopje koffie met vlaai of een 

drankje zonder het museum te bezoeken. Onlangs las ik in de 

Tegelse Courant de oproep om meer vrijwilligers. Het is het 

Wereldpaviljoen gegund, dat zich voldoende vrijwilligers melden. 

KBO leden, die nog tijd over hebben, kunnen zich hiervoor melden 

bij onze eigen Ine. Makkelijker kunnen we het niet maken. 
            Bijdrage : Theo Laumans 

 

 

Vooruitblik:   

 

Woensdag 20 juni 2018 om 16:00 uur: Barbecue bij Schutterij St. Martinus 

aan de Windhond.  

Na 4 jaar gaan we weer een barbecue organiseren en wel 

op woensdag 20 juni. We beginnen dan niet op de gewone 

tijd, maar om 16:00 uur. De locatie zal dit jaar zijn: het 

clubgebouw van Schutterij St. Martinus tegenover de 

Windhondflat. De barbecue wordt geleverd door Slagerij 

Paul Dings uit Tegelen. Hij zal ons verwennen met Livar 

barbecueworst, gemarineerde Tante-Door-Kipfilet en 

gemarineerde rundersteak. Daarbij worden drie soorten 

saus geserveerd, vier soorten salades, perzikschijven en stokbrood.  

Mocht u vervoer nodig hebben neem dan even contact op met secretaris Ine 

Beurskens, tel. 8518488, dan worden er auto’s 

geregeld. Denk ook eens aan de wijkbus, die brengt u 

en haalt u weer op voor € 1,50 per rit.  

Voor leden is de eigen bijdrage € 14,50 per persoon, 

inclusief twee consumpties. Introducées mogen ook 

mee, zij betalen € 16,50 per persoon. 

U kunt zich uiterlijk 13 juni aanmelden via onderstaande strook, met het geld bij:  

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29 Steyl, of  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147 Tegelen.  

Of u meldt zich aan via het mailadres van Geert: geertholthuijsen@gmail.com en 

betaalt via de bank. Geeft u even aan of u eigen vervoer hebt of dat u mee wilt 

rijden en of u contant betaalt of via de bank. 

 

 

 

 

 

 

mailto:geertholthuijsen@gmail.com
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Woensdag 11 juli 2018 om 11.00 uur: Boottocht met de Maashopper 

Houdt alvast woensdag 11 juli vrij voor een 

mooie boottocht over de Maas van Steyl naar 

Arcen. We vertrekken om 11 uur, krijgen in 

Arcen een lunch en varen dan weer terug naar 

Steyl, waar we rond 17.00 uur weer arriveren. 

In de volgende nieuwsbrief geven we u meer 

informatie en plaatsen we tevens een 

aanmeldstrookje.  

We bieden u deze dag aan voor een bedrag van € 20,-- per persoon. Introducées 

kunnen mee voor € 23,-- per persoon. 

 

 

Activiteiten KBO Tegelen 
Let op: deze vinden altijd plaats op een dinsdag! 
Voor de activiteiten die door de KBO Tegelen worden georganiseerd in ’t Zaelke 

aan de Ariënsstraat in Tegelen 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. 

 

Dinsdag 12 juni 2018 om 14:00 uur: Concert “De Steyler Staar” in ‘t Zaelke 

Smartlappenkoor de Steyler Staar is opgericht in 2003, zij vieren dit jaar dus hun 

derde lustrum. Zij hebben ca. 40 leden en zingen een mix van oude en moderne 

smartlappen,  uit de jaren 60, 70 en 80, en alles wat daarna komt en zelfs iets 

ervoor. Ze zingen in het Nederlands, Duits, Indonesisch, en soms ook Engels.  

Tijdens dit concert is er twee keer een pauze. In de 1e pauze krijgt u een kop 

koffie/thee met een lekkere verrassing aangeboden. De kosten voor leden van de 

KBO bedragen € 3,50 per persoon. Introducees betalen € 5,00 per persoon.  

Indien U deel wilt nemen aan deze muziekmiddag, gelieve dan onderstaande strook 

uiterlijk woensdag 6 juni samen met het geld in te willen leveren bij bovenstaande 

adressen. Bij voorkeur aanmelden via de mail van Geert Holthuijsen en dan het 

geld overmaken. Deze middag eindigt om 16.30 uur. 

 

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.  

mailto:geertholthuijsen@gmail.com
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- 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 

Juni 19 juni 25 juni 8 juni 15 juni 

Juli 17 juli 30 juli 13 juli  

 

 

Wist u dat?? 

 
*U mee kunt helpen om het begrip voor dementie te vergroten? 

Omgaan met iemand met dementie is makkelijker dan je denkt. Mits je de juiste 

kennis en vaardigheden hebt. En dat is te leren… Enkele tips: Praat in korte zinnen. 

Wees belangstellend en toon betrokkenheid. Sta open voor de ander en kijk hoe 

je het beste contact kunt maken. Geef complimentjes! Vraag bijvoorbeeld: “Hoe 

was uw dag?” of: “Heeft u een prettige dag gehad?” in plaats van “Wat heeft u 

gisteren/vandaag allemaal gedaan?” 

*Op donderdag 31 mei de wethouders van onze gemeente in ‘t Zaelke komen om in 

gesprek te zijn met ons en vragen te beantwoorden van ons, de burgers van 

Tegelen en Steyl? De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur, is gratis en 

voor iedereen toegankelijk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 26 juni 2018 
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Aanmeldingsstrookje voor de het concert van de Steyler Staar 

om 14:00 uur in ’t Zaelke aan de Ariensstraat in Tegelen op 

dinsdag 12 juni 2018  
Let op: aanmelden uiterlijk 6 juni! 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan deze middag en betaalt € 3.50 p.p. 

Introducées betalen € 5.00 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 6 juni aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 

 

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

Aanmeldingsstrookje voor de Barbecue om 16:00 uur in het 

clubgebouw van Schutterij St. Martinus tegenover de Windhond 

in Tegelen op woensdag 20 juni 2018  
Let op: aanmelden uiterlijk 13 juni! 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan de BBQ en betaalt € 14.50 p.p. 

Introducées betalen € 16.50 p.p. 

 

Ik kom op eigen gelegenheid (met de wijkbus) / ik heb geen eigen vervoer. 

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 13 juni aanmelden per mail of het strookje met geld inleveren bij:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

Geert Holthuijsen, Maasstraat 29, Steyl 


