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      Nieuwsbrief  

  26 februari 2019 
 

Beste leden, 
 

Geachte leden. 

 

Op 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten.  

Met het oog hierop is de online stemwijzer nu in te vullen om een 

weloverwogen keuze te maken. Hoe belangrijk is 

het om uw stem uit te brengen?  

Het Gouvernement is de benaming van het 

provinciehuis van de Nederlandse provincie Limburg, 

gelegen aan de Maas in Maastricht.  

Wat doen de leden van de Provinciale Staten in 

Limburg? 

De provincie bepaalt hoe de omgeving wordt ingericht door daarbij samen met 

onder andere de gemeenten te kijken welke mogelijkheden de beperkte ruimte kan 

bieden voor bijvoorbeeld bedrijven of woningbouw. Tegelijkertijd moet rekening 

worden gehouden met klimaatveranderingen en de gevolgen voor het milieu. De 

Provincie zorgt voor regionale bereikbaarheid, aanleg 

van wegen, regionaal openbaar vervoer, voor cultuur 

en monumenten, alsmede een vitaal 

platteland en een goede regionale 

economie. De provincie Limburg telt 47 

statenleden. De leden van de 

Provinciale Staten stemmen voor de 

Eerste Kamer op maandag 27 mei 2019.  Dan komt er een nieuwe 

Eerste Kamer. 
          Bijdrage Kay Curfs 

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


2 

 

Altijd aanmelden voor activiteiten  
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat wij een bijdrage van € 2,50 

vragen voor de activiteiten die door KBO Steyl georganiseerd worden. Dit houdt 

dus ook in dat u zich ALTIJD moet aanmelden als u een activiteit wilt bijwonen.  

Daardoor zijn we beter voorbereid op het inrichten van de zaal en het kopen van 

het lekkers bij de koffie.  

 

Info leden KBO Steyl 
 

Op 18 februari is mevrouw Truus Jacobs-Rossel overleden. Zij was weliswaar geen 

lid meer van onze KBO, maar is dit samen met haar man jarenlang wel geweest. 

Ook is ze vele jaren bestuurslid geweest. Onze condoleances gaan naar de familie 

Jacobs. 

Op 20 februari overleed de heer Toon Lamers. We wensen zijn vrouw Jo en 

verdere familie heel veel sterkte. 

Bestuurslid Jo Jacobs is na een ongelukkige val in het ziekenhuis beland. Inmiddels 

is hij gelukkig weer thuis. We wensen hem vanaf deze plek heel veel beterschap. 

 

Terugblik:    
 

Woensdag 20 februari 2019: Algemene Ledenvergadering 

54 leden hebben de ledenvergadering in het Schutterijmuseum bijgewoond. U bent 

geïnformeerd via het grote scherm met een mondelinge toelichting van voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Zie onderstaand het verslag, dat Theo Laumans 

direct heeft geschreven, zodat u dit nu al in deze nieuwsbrief kunt lezen.  

 

De deelnemers aan de vergadering werden rond 14.00 uur verwelkomd door het 

bestuur met een lekkere kop koffie en een heerlijk stuk verse Limburgse vlaai. 

Daarna opende voorzitter Hein Jacobs de 

vergadering met een inleidend praatje, 

waarbij melding werd gemaakt van de 

ongelukkige val, die bestuurslid Jo Jacobs 

met zijn fiets maakte en waarbij hij 7 ribben 

brak. De voorzitter is hem onverwijld gaan 

opzoeken en deze digitale duizendpoot 

confronteerde de aanwezige deelnemers op 

een hen toezwaaiende Jo vanaf zijn 

ziekenhuisbed. Geweldig om met computers 

zo handig te zijn als hij. 
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Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet voor de KBO. Opgeteld 28 

personen, die een dankbaar applaus kregen. 

Zorgen baart het in aantal afnemende ledental, dat gedaald is  van 169 in 2016 tot 

148 in 2019. Derhalve is een betere samenwerking nodig met de andere KBO’s in 

Tegelen. Van belang is, dat verder gekeken wordt dan de eigen kerktoren. 

De website van KBO Steyl  wordt alsmaar belangrijker. Steeds meer leden hebben 

een e-mail adres en zijn in staat de website te bezoeken en te raadplegen. Dat 

biedt perspectieven. 

Geert Holthuijsen is om gezondheidsredenen gestopt met zijn werk als bestuurslid 

en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn  inzet voor KBO Steyl. Zijn 

opvolgster is Wilma Lommers, die zich ook even aan de aanwezige leden voorstelt. 

Wat volgt is: 

• Het verslag van de vorige jaarvergadering 

• Het verslag van de activiteiten in 2018 

• Het financieel jaarverslag 2018 

• De benoeming van de kascommissie 

Pierre Coolen voert het woord namens de kascontrolecommissie en verklaart, dat 

zij het werk van de penningmeester hebben gecontroleerd. Door de vergadering 

wordt het bestuur gedechargeerd. Herbenoemd wordt commissielid Jeanne 

Beurskens, terwijl als nieuw lid wordt aangesteld Sjef Curfs met Pierre Coolen 

wederom als eerste reserve. 

Tijdens de rondvraag wordt gesteld, dat het e-mail adres, zoals in de Nieuwsbrief 

vermeld, niet volledig was. Dit abuis is inmiddels hersteld. 

T.a.v. de wijkbus wordt verwezen naar de informatie hierover in de Nieuwsbrief, 

waarin ook het te bellen telefoonnummer staat. 

Inzake de opzeggingen van het lidmaatschap zal in de toekomst navraag worden 

gedaan naar de reden van opzegging om te bezien, of er problemen zijn, die in goed 

onderling overleg kunnen worden opgelost. Als de mobiliteit het bijwonen van 

bijeenkomsten niet meer toelaat, kunnen daarvoor oplossingen worden bedacht. 

Anders wordt het wereldje van de betreffende ouderen  te klein. 

Aan het einde van de vergadering laat de voorzitter nogmaals de 

vanuit het ziekenhuis zwaaiende Jo Jacobs zien en worden de door 

de TZBO geleverde films over Steyl  getoond onder het genot van 

een door het bestuur aangeboden drankje. 
 

              Bijdrage : Theo Laumans  
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Vooruitblik:   

 

Woensdag 27 maart 2019 om 14.00 uur: Smartlappenkoor Steyl Staar  

in De Vriendenkring  

Muziek van eigen bodem deze keer: het 

smartlappenkoor Steyler Staar. In dit koor zingen 

ook enkele leden van onze eigen KBO. Ze  brengen veel 

bekende vrolijke liedjes ten gehore, met onder 

andere ook zeemansliederen, onder begeleiding van 

accordeonmuziek.  

Natuurlijk mag er volop meegezongen worden! 

In de pauze krijgt u wat lekkers bij de koffie en rond 16.00 uur is het afgelopen. 

U kunt zich aanmelden voor deze gezellige middag via het mailadres: 

ledenadministratie@kbosteyl.nl met overmaking van € 5,00 per persoon, en dat is 

inclusief koffie met vlaai, op bankrekening NL82 INGB 000 959 12 62.  

Ook kunt u het strookje onderaan de nieuwsbrief invullen en inleveren bij: 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen. 

De aanmelding hebben we graag uiterlijk woensdag 20 maart binnen.  

Als u zich aanmeldt met meerdere personen tegelijk, dan graag duidelijk aangeven 

voor wie de aanmelding geldt. Introducees zijn ook welkom voor € 6,50 per 

persoon. 

 

Culturele activiteiten in de regio 

 
- De KBO Tegelen organiseert elke eerste en derde donderdag van de maand 

koersbal in Huis van de Wijk De Haandert, van 13.30 tot 15.30 uur. Deze sport is 

zeer geschikt voor senioren die naast eenvoudig en rustig bewegen ook van een 

beetje wedstrijdspanning houden. Voor uitleg wordt gezorgd. 

Deze activiteit is voorlopig nog gratis en 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. Zie 

ook de promotiefilm van de TZBO op www.tzbo.nl 

 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
http://www.tzbo.nl/
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Schema 2019 TZBO KOMT NAAR U TOE      

 

 

 

 

2019 

 Nieuwe Munt 

Heren van 

Tegelen 6 

maandag 

14.00-16.00 

Hoeskamer 

’t Peske 

Schoolstr.112a 

vrijdag  

14.00-16.00  

Zorgcentrum 

St. Julia 

Venloseweg 

vrijdag 

14.30-16.00 

Maart  25 maart 8 maart  

April  29 april 12 april 26 april 

Mei  27 mei 10 mei  

Juni  24 juni 14 juni 28 juni 

Juli  29 juli 12 juli  

Aug.  Vakantie Vakantie 30 aug. 

Sept.  30 sept. 13 sept.  

Okt.  28 okt. 11 okt. 25 okt. 

Nov.  25 nov. 8 nov.  

Dec.  23 dec. Kerst 13 dec. Kerst 20 dec. Kerst 

 

-Uw Wijkbus: Tarieven 2019 

De ritprijs bedraagt € 1,70. Een 10 rittenkaart kost € 15,00, dus 

een voordeel van € 2,00 per 10 ritten. 

U kunt tot 4 weken van tevoren een rit reserveren. Onder weg 

wordt u gebeld, wel graag klaarstaan met de jas aan. Er is een 

marge van 15 minuten rondom uw ophaaltijd. 

Aanmelden via Uw Wijkbus via 06-15246217. Info op www.uwwijkbus.nl 

 

Op donderdag 28 maart  vindt de Seniorendag Venloop plaats in 

het Julianapark te Venlo.  

Belangstellenden dienen zich aan te melden via de  link:  

https://www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag 

Mocht digitale aanmelding niet mogelijk zijn, dan dienen 

deelnemers zich op de dag zelf aan te melden bij de ingang van het Paviljoen bij 

één van de vrijwilligers van de organisatie Seniorendag Venloop. I.v.m. de 

organisatie heeft digitale aanmelding de voorkeur. 

 

In samenwerking met KBO regio Peel en Maas-Venlo-Beesel wordt de jaarlijkse 

Korendag gehouden op woensdag 24 april in D’n Binger Meijel, Alexanderplein 2. 

Inloop vanaf 13.00 uur, het programma start om 13.30 uur. Gasten die komen 

luisteren betalen € 6,50 per persoon voor de entree met inbegrip van een kop 

koffie/thee en vlaai. Graag aanmelden voor 10 april 2019 i.v.m. de inkoop van de 

vlaai. Het bedrag kan overgemaakt worden naar: Rabobankrekening t.n.v. KBO 

Limburg NL03 RABO 012 070 25 33. Bij binnenkomst ontvangt u dan hiervoor 

twee consumptiebonnen.  

 

http://www.uwwijkbus.nl/
https://www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag
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Seniorenmiddag in ’t Witte Hoés Tegelen op vrijdag 1 maart 

Thei & Marij en Ben Verdellen zijn dit jaar de 

opvallendste namen op het affiche van de 

seniorenmiddag in ’t Witte Hoes. 

Tevens hebben vastelaovesgezelsjap de Beerpiëp en de stichting VAT een bekende 

buutteredner weten te strikken voor de carnavalsmiddag waarmee op vrijdag 1 

maart de dolle dagen worden ingeluid. Ook zijn er optredens van onder meer Onno, 

Graatje & Paul en de grote dansgroep van de Boereraod. 

De seniorenmiddag die weer in samenwerking met Tzorg (huishoudelijke hulp) 

wordt georganiseerd, duurt van 12.30 tot 14.30 uur. Kaarten kosten in de 

voorverkoop € 3,50 en zijn verkrijgbaar bij Brasserie Rach en Plus Verbeeten, aan 

de kassa wordt € 4,50 entree gevraagd. Dit is inclusief koffie en cake. 
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WIST U DAT? 

De meest ideaal gewenste woning voor ouderen een 

wooneenheid is met zorg of samenwonen onder 

gelijkgestemden met zorg dichtbij, zoals een hofje. 

De woningmarkt nog niet is ingericht op alle woonwensen 

met het oog op ouder worden.  

Verreweg de meeste senioren 95% zelfstandig wonen, meestal in een flat of 

appartement. Op dit moment is het aanbod betaalbare huur- en koopwoningen 

gering voor alle leeftijd categorieën. 
Bijdrage Kay Curfs 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 26 maart 2019 
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Aanmeldingsstrookje voor de muziekmiddag met de Steyler Staar 

op woensdag 27 maart om 14.00 uur in De Vriendenkring. 
 

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon, introducees betalen € 6,50. 

 

 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan deze muziekmiddag.  

 

Uiterlijk 20 maart aanmelden per mail ledenadministratie@kbosteyl.nl.  

 

Het verschuldigde bedrag kunt u  overmaken op bankrekening  

NL82 INGB 000 959 12 62 ten name van KBO St. Rochus Steyl.  

 

Of u levert het strookje met het geldbedrag uiterlijk 20 maart in bij: 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

