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   Nieuwsbrief  
   26 maart 2019 
 
 

 
Beste leden, 

In deze vastentijd past wel wat informatie over het 
kruis. Kruis en kerk horen bij elkaar.                             
Aan de symbolen herkent men met het geloof. Het 
jodendom kent de Davidster; de islam de maansikkel; 
het hindoeïsme het ohmteken. Het christendom 
heeft een kruis als symbool. Het teken van het 
kruis wordt in verband gebracht met het lijden en 
sterven van Jezus aan het kruis op 
Golgotha. De Romeinen hebben deze 
executievorm overgenomen uit de 

stad Carthago. Jezus stierf aan een Latijns kruis, crux imissa. Hij 
moest zelf zijn kruis dragen: een dwarsbalk die later aan een paal 
werd bevestigd.                                   Bijdrage Kay Curfs 

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. Voor sommige activiteiten is de eigen bijdrage wat 
hoger. Dat wordt dan telkens per activiteit in de nieuwsbrief vermeld.  
Vanaf nu  kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Jo Jacobs, tel. 3733018 of 
bij Wilma Lommers, tel. 3736533. Dan wel graag het bedrag overmaken op 
bankrekening NL82 INGB 000 959 12 62. Als u zich aanmeldt met meerdere 
personen tegelijk, dan graag duidelijk aangeven voor wie de aanmelding geldt.  

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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Info leden KBO Steyl 
 
Annemarie Bongarts-van Asten 99 jaar 
Als ik bij Annemarie Bongarts op bezoek ga in verband met haar 99ste  verjaardag 
noemt ze zichzelf Marie, terwijl ze het liefst Annemarie genoemd wilde worden. 
Als Annemarie staat ze ook in de ledenadministratie van onze KBO, als oudste lid 
van onze afdeling.  
Dus het is Annemarie die 99 jaar geleden, op 28 maart 1920, in Geijsteren werd 
geboren. Ze groeide op in IJsselstein, bij Venray, en vond haar liefde in Steyl. 
Direct na de bevrijding in 1945 trouwde ze met Dré Bongarts en ging ze op Steyl 
wonen aan de Waterloostraat naast de timmerwerkplaats van de vader van Dré. 
Daar woont ze nu nog op nummer 20. 
Aanpakken en flink werken had Annemarie thuis 
geleerd, waar op het boerenbedrijf van haar 
ouders in alle maanden van het jaar volop werk 
was. Ze groeide op in een gezin met 8 kinderen. 
“Bij van Asten wisten ze wel wat werken was”, 
vertelt Annemarie trots. “Trouwens feesten, 
daar konden we ook wat van. Zeker als mijn broer 
de “trekbuujel” tevoorschijn haalde, dan kon het 
feest echt beginnen”. Feesten en gezelligheid is 
nooit uit het leven van Annemarie verdwenen, ook 
niet nadat Dré te jong, op 63 jarige leeftijd, 
overleed.  
Vanaf haar 65ste jaar is ze al lid van de KBO Steyl 
en ze is een periode bestuurslid geweest. Ook heeft ze jaren gezorgd voor de 
kienprijzen. 
Annemarie heeft veel gezellige momenten gekend met het maken van poppen met 
een aantal dames uit de buurt. Een aantal van die poppen staat nu nog in haar 
knusse woonkamer te pronken. En bij dat handwerken werd er natuurlijk ook flink 
“geklengerd”. 
Annemarie krijgt veel steun van haar dochter Mia met haar man, en is content met 
het leven. Wat ze nog altijd niet begrijpt is, dat de St. Rochus kerk is gesloten. 

“Dat is het ergste wat Steyl is overkomen”, zegt ze vol 
overtuiging. “Sinds toen kom ik ook niet meer in de kerk”. Waar ze 
terecht komt na haar dood maakt haar eigenlijk niets uit. “Als het 
er maar gezellig is”. Meer verwacht Annemarie er niet van. Na mijn 
bezoek aan Annemarie weet ik ook waar ik na mijn dood wil zijn, 
maar graag wil ik, net als Annemarie, hier nog even blijven. 

Hein Jacobs, voorzitter 
 



3 

Terugblik:    
We hebben deze keer niets om op terug te blikken. 
 

Vooruitblik:   
Woensdag 10 april 2019 om 14.00 uur: Voorjaarskienen in De Vriendenkring  
Als wij gaan ‘voorjaarskienen’ zou het ook eigenlijk voorjaar moeten zijn. Hopelijk 
is het op 10 april eindelijk zo ver, en zijn we de regen en harde wind van maart al 
weer vergeten. De kiendames doen weer hun best om u een vrolijke kienmiddag te 
bezorgen.  
U meldt zich aan voor het kienen via mailadres: 
ledenadministratie@kbosteyl.nl en maakt dan € 2,50 per persoon 
over op bankrekening NL82 INGB 000 959 12 62.  
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden of het strookje onderaan 
de nieuwsbrief met het verschuldigde bedrag inleveren bij: 
Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 
De aanmelding hebben we graag uiterlijk woensdag 3 april binnen.  
Wel altijd doorgeven of u komt, via mail of strookje. 
Als u zich aanmeldt met meerdere personen tegelijk, dan graag duidelijk aangeven 
voor wie de aanmelding geldt.  
Introducees zijn ook welkom bij het kienen voor € 3.50 per persoon. 
 
Woensdag 17 april 2019 om 14.00 uur: Paasviering in de Benedenkerk van het 
Missiehuis, aansluitend koffietafel in het Schutterijmuseum. 

Ook dit jaar bieden we u een sfeervolle Paasviering. De dienst zal 
plaatsvinden in de Benedenkerk van het Missiehuis en wordt 
voorgegaan door Pater Tony Gelinck. Tevens zal het koor “Zang en 
Vriendschap” de dienst weer opluisteren. 
Als u problemen heeft met de afstand van Missiehuis naar 
Schutterijmuseum, geeft u dat even aan bij een van de 
bestuursleden. Dan wordt vervoer geregeld. 

U meldt zich aan voor de Paasviering via mailadres:  
ledenadministratie@kbosteyl.nl en maakt dan € 7.50 per persoon over op bankrek.  
NL82 INGB 000 959 12 62.  
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden en het strookje onderaan de nieuwsbrief 
invullen en met het verschuldigde bedrag inleveren bij: 
Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 
De aanmelding hebben we graag uiterlijk woensdag 10 april binnen.  
Wel altijd doorgeven of u komt, via mail, strookje of telefonisch. 
Introducees zijn ook welkom bij de Paasviering voor € 8.50 per persoon. 
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Woensdag 8 mei 2019 om 14.00 uur: Themamiddag met als onderwerp: 
Levenseinde, in De Vriendenkring  
Deze middag wordt u aangeboden door KBO Limburg in samenwerking met Dienst 
Kerk en Samenleving. Er worden onder andere onderwerpen behandeld als: 
euthanasie, leven na de dood, palliatieve zorg, afscheid nemen, verlieservaringen. 
Houd deze datum vast vrij, in de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie 
over de invulling van deze middag.   
 
Activiteiten KBO St. Martinus/St. Jozef Tegelen 
Let op: deze vinden altijd plaats op een dinsdag! 
 
Dinsdag 9 april 2019 van 14.00 – 16.30 uur: Themamiddag   
U bent als lid van de afdeling Steyl van harte uitgenodigd voor deze middag. Deze 
vindt plaats in ’t Zaelke aan de Ariënsstraat in Tegelen. Het zijn deze keer twee 
onderwerpen: Testament en huisverkoop. 
Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer 
iemand overlijdt. “Wie dan leeft, wie dan zorgt”, wordt weleens gezegd. Door 
diverse wetswijzigingen is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk 
wettelijk is geregeld. Met het opstellen van een testament, weten mensen vooraf 
al precies waar ze aan toe zijn, Max Brauer van Raadzaam Advies uit Belfeld geeft 
deze middag een lezing over de noodzaak van een actueel testament en 
levenstestament.  
Tevens zal VeTeBe deze middag een presentatie houden en e.e.a. vertellen over 
het verkopen van een huis, de overwaarde die daaruit voortkomt en wat daarmee 
te doen bijvoorbeeld. 
De kosten bedragen € 2,50 per persoon. Hiervoor krijgt u in de pauze koffie met 
vlaai. U kunt zich aanmelden door het strookje onder aan de nieuwsbrief met het 
verschuldigde bedrag rechtstreeks in te leveren bij: 
Gé Vervoort, Kruisstraat 93B, Steyl (naast fietsenmaker Jeu Franssen)  
Corry Schrömbgens, Raadhuislaan 84, Tegelen (bij Albert Heyn achterom) 
Arna Willems, Grotestraat 96A, Tegelen.  
Ook kunt u zich aanmelden via mailadres g.vervoort1@ziggo.nl  dan kan het bedrag 
worden overgemaakt op NL37 RABO 0150 5769 51 t.n.v. KBO St. Martinus/St. 
Jozef Tegelen.  
 
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.  
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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. Zie 
ook de promotiefilm van de TZBO op www.tzbo.nl 
 
Schema 2019 TZBO KOMT NAAR U TOE      
 

 
 
 
2019 

 Nieuwe Munt 
Heren van 
Tegelen 6 
op maandag 
14.00-16.00 

Hoeskamer 
’t Peske 
Schoolstr.112a 
op vrijdag  
14.00-16.00  

Zorgcentrum 
St. Julia 
Venloseweg 
op vrijdag 
14.30-16.00 

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 
 
-Korendag op 24 april om 13.30 uur in D’n Binger, 
Alexanderplein 2 te Meijel. 
De educatiecommissie van de KBO regio Peel en Maas-Venlo 
organiseert dit koren concert in samenwerking met KBO 
Meijel. Deelnemende koren: Baarlo, Beringe, 
Grashoek,Tegelen, Reuver en Meijel. Voor deze middag moet 
u zich wel aanmelden bij corkessel1946@icloud.com. U 
betaalt € 6,50 contant bij binnenkomst, hiervoor krijgt u 
koffie/thee met vlaai en twee consumptiebonnen. 
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12 
 

WIST U DAT? 
 

• De route naar passende zorg  

Heb je thuis of in een instelling zorg nodig? Via de nieuwe Zorgnavigatie vind je 
de zorg die bij je past en krijg je info hoe je deze zorg regelt.  
www.vgz.nl/zorgnavigatie 

• Wandelen goed doet aan lijf en hoofd?                                                          

Een aantal bevindingen in de tijd van wandelen 
omschreven: Na 3 minuten wandelen daalt de 
bloeddruk al; na 5 minuten verbetert het humeur; 
na 5 tot 10 minuten begint het creatief denken; na 
15 minuten na de maaltijd wandelen daalt het 
bloedsuikergehalte; na 30 minuten na de maaltijd 
begint de gewichtsafname, afhankelijk van het 
looptempo; na 40 minuten wordt een begin 

gemaakt met verlaging van het risico op hartklachten op oudere leeftijd; na 90 
minuten buiten wandelen verdwijnen de meeste sombere gedachten. 
Bijdrage Kay Curfs 
 
 
 
 
Aanmeldingsstrookje voor het Voorjaarskienen  
op woensdag 10 april om 14.00 uur in De Vriendenkring. 
 
De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, introducees betalen € 3.50 
 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 
 
Ik betaal contant / per bank    (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk 3 april het strookje inleveren bij of even bellen met: 
 
Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 30 april 2019 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aanmeldingsstrookje voor de Paasviering op woensdag 17 april om 14.00 uur. 
De H. Mis is in de Benedenkerk van het Missiehuis, de koffietafel in het 
Schutterijmuseum. 
 
De eigen bijdrage is € 7.50 per persoon, introducees betalen € 8.50. 
 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 
 
Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk 10 april het strookje inleveren bij of even bellen met:  
 
Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 
 

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

Aanmeldingsstrookje voor de themamiddag Testament en huisverkoop van 
KBO St. Martinus/St. Jozef Tegelen op dinsdag 9 april 2019 om 14.00 uur in ’t 
Zaelke aan de Ariënsstraat in Tegelen. 

 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal leden............................................... telefoonnummer.................................................. 
 
Lid van KBO St. Rochus Steyl 
 
Ik betaal contant / per bank    (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk 5 april 2019 het strookje met € 2,50 inleveren bij  
 
Gé Vervoort, Kruisstraat 93B, Steyl 
Corry Schrömbgens-Holtman, Raadhuislaan 84, Tegelen,  
Arna Willems, Grotestraat 96A, Tegelen.  
 
Ook kunt u zich aanmelden via mail g.vervoort1@ziggo.nl dan kan het bedrag 
worden overgemaakt op NL37 RABO 0150 5769 51 t.n.v. KBO St. Martinus/St. 
Jozef Tegelen. 


