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   Nieuwsbrief  

   30 april 2019 

 

 
Beste leden, 
 

Echte vrienden. 

Leer het mij kennen...en ik leer het jou 

Een basis leggen...Met elkaar om te gaan 

Samen dingen doen 

Elkaar goed leren kennen 

Ons verdiepen in elkaars leven 

Naar elkaar kijken hoe jij of ik elkaar leuk vinden 

Elkaar vragen stellen, elkaar zien zitten 

Contact en samen er op uit trekken 

Koesteren wat we kunnen delen 

Ik nog wil genieten van het samen doen 

Met de wetenschap...we leven kort...en het kan plots geschieden. 

Ik heb nog vele jaren gebaseerd op een leeftijd en gezegde...Je kunt 

wel honderd worden 

Uit: ”Korte verhalen rond Pasen” 
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.  

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Ine Beurskens, Kay Curfs en Theo Laumans 

redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl 

Adres secretariaat: Aerdberg 1,  

5935 VR Steyl 

Telefoon: 077-8518488 
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U kunt zich op maar liefst drie manieren aanmelden voor een activiteit: 

1. Via de mail ledenadministratie@kbosteyl.nl. U maakt dan het verschuldigde 

bedrag over op bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Afdeling St. 

Rochus Steyl. 

2. Via het strookje onder aan de nieuwsbrief. Dat kunt u samen met het geld 

inleveren bij: Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl,  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen. 

3. Telefonisch bij Jo Jacobs, tel. 3733018 of bij Wilma Lommers, tel. 3736533. 

Dan wel graag het bedrag overmaken op bovenstaande bankrekening, eventueel 

contant te voldoen in de zaal. 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Als nieuwe leden mogen we verwelkomen: de heer en mevrouw Stef en Clim 

Gubbels. 

 

Terugblik:    
 

Woensdag 27 maart: Steyler Staar 

Dit smartlappenkoor, opgericht op 1 januari 2003,  

presenteerde zich keurig netjes en uniform 

gekleed  in zwarte broekpakken en met een enkele 

dame in zwarte rok. Deze outfit werd opgefleurd 

met grote en opvallend glimmende rode sjaals. De 

voorzitter van KBO Steyl, de heer Hein Jacobs, 

heette het koor met hun voorzitter Geert van 

Horck en  zijn echtgenote Marlies van harte welkom 

en stelde, dat het woord “staar” hier niets te maken heeft met de vervelende 

oogziekte, maar de betekenis heeft van zingende Steyler sterren.  

Het koor, dat uit veel meer leden bestaat -  waaronder nog werkende mensen -  

trad deze middag op met ca 20 dames en 4 heren onder de bezielende leiding van 

dirigent Bert van Dijk. Toehoorders, die het leuk vinden en belangstelling hebben 

om mee te zingen in dit koor, kunnen zich opgeven bij: 

Geert en Marlies van Horck, Betouwstraat 51, Tegelen, tel. 077-3735305. 

Deze levensliederen en liedjes met een lach en een traan werden enthousiast 

gezongen en meegezongen, zoals het lied : 

Troela, o troela, hou je nog van mij 

Troela, o troela, denk je nog aan mij 

Troela, o troela, hou je nog van mij?  

Of is nu alles voorbij ? 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
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In overleg met het koor en KBO Steyl is het optreden van dit 

koor gefilmd door Tiny van Leipsig van Seniorenomroep TZBO uit 

Tegelen. Deze film wordt na montage uitgezonden in de 

verzorgingshuizen en zal dan ook op de site van de TZBO te zien 

zijn.  Ook kan de film uitstekend dienen als promotiefilm voor het 

koor. 
         Bijdrage : Theo Laumans  

Woensdag 10 april 2019: Voorjaarskienen  

46 leden waren aangemeld voor het voorjaarskienen. Het blijft toch altijd weer 

spannend of we met een mooie prijs naar huis gaan. Er was een mooi pakket te 

winnen in de ronde voor de pauze, waarbij we maar één kaart mochten 

gebruiken. Maar zoals wel vaker gebeurt komen er toch altijd weer 

prijzen bij dezelfde personen terecht, en anderen hebben pech. Die 

lukt het zelfs niet tijdens de verliezersronde. Maar daarom niet 

getreurd, de volgende keer is beslist weer een ander aan de beurt!  
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

Woensdag 17 april 2019: Paasviering met aansluitend koffietafel 

De benedenkerk van het Missiehuis loopt gestaag vol met KBO leden. Het koor 

“Zang en Vriendschap” staat achter het altaar. Iedereen ziet de zangers en hun 

gezang komt op deze wijze heel mooi tot zijn recht. De H. Mis wordt, zoals 

inmiddels wel traditie is, voorgegaan door Pater Tony Gelinck. Het intredelied 

“Steal Away” klinkt betoverend mooi. Een openingswoordje wordt uitgesproken 

door Jacques Schreurs, bestuurslid. De dienst eindigt met een meezinger: “Daar 

nu het feest van Pasen is”.  

In het Schutterijmuseum wacht de 

koffietafel ons in een fijne ruimte. Gezellig 

babbelen bij broodjes, koffie/thee en vlaai 

toe. Rond 17.00 uur is dan weer een einde 

gekomen aan deze mooie Paasviering van 

KBO Steyl. 
Bijdrage: Kay Curfs 

 

Woensdag 24 april 2019: Vrijwilligersmiddag  

Om al onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten hebben we een gezellige middag 

georganiseerd bij Quatre Bras. Voorzitter Hein vertelde dat de hele Nederlandse 

samenleving zonder vrijwilligers volledig in elkaar zou storten. Dus het belang van 

deze mensen mag zeker niet onderschat worden. Allen die zich de afgelopen tijd 

extra verdienstelijk hebben gemaakt  voor onze KBO hebben na een kopje koffie 

met heerlijke vlaai kunnen genieten van Paul Lücker (niet die van de catering!) die  

twee leuke voordrachten hield. De eerste als Figaro, volgens het welbekende 

nummer van Dorus. Daarbij was Sjaak Bloemers het slachtoffer, omdat hij nu 
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eenmaal het minste haar had van alle aanwezigen. De tweede act 

kwam hij op als een Duits sprekende Tommy Cooper die allerlei 

goocheltrucjes demonstreerde. Dus ook de lachspieren zijn niet 

tekort gekomen deze middag. Daarna kon men nog genieten van een 

drankje met een lekker borrelhapje. Wij danken al onze 

vrijwilligers voor hun inzet en hopen dat we nog lang een beroep 

mogen doen op deze “goudstukken”.  
             Bijdrage: Ine Beurskens 

 

Vooruitblik:    
 

Woensdag 8 mei 2019 om 14.00 uur: Themamiddag met als onderwerp 

”Levenseinde” in Zaal 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. 

De bijeenkomst start met een plenaire voorlichting over het levenseinde waarna 

de groep opgesplitst wordt in kleine dialooggroepjes van maximaal 6 tot 8 

personen. Per bijeenkomst zijn er 3 gespreksleiders aanwezig, dit maakt dat er 

niet meer dan 25 personen deel kunnen nemen aan de bijeenkomst om de 

dialoog hanteerbaar en kleinschalig te houden.  

Daarom gaan we de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandelen. Als 

zich meer dan 25 personen aanmelden worden deze persoonlijk benaderd. 

De eigen bijdrage voor deze themamiddag bedraagt € 2,50 per persoon. 

U kunt zich tot uiterlijk zondag 5 mei aanmelden voor de themamiddag zoals 

bovenstaand beschreven in het hoofdstuk “Altijd aanmelden voor activiteiten”. 

 

Woensdag 29 mei 2019 om 14.00 uur:  

Proeverij met Slagerij Paul Dings en Bakkerij Chris en Petra  

in Zaal De Vriendenkring 

Maaltijden waarom? 

In de snel veranderende maatschappij staat de oudere en alleenstaande er vaak 

verloren bij. De politiek denkt dat alle ouderen langer kunnen blijven wonen in hun 

eigen huis. Gelukkig is dat vaak ook zo, maar soms  absoluut niet. Het gevolg van 

deze denkwijze is, dat veel mensen zonder hulp komen te zitten en zelf dingen 

moeten gaan organiseren. Denk aan poetshulp, hulp bij bankzaken (computer), hulp 

bij het boodschappen doen maar ook  hulp bij het 

bereiden van de maaltijden.  

Op vele wijzen kunt u maaltijden verkrijgen: 

supermarkt, catering, restaurants, snackbars etc. 

Nu is er een verswinkel bijgekomen die sinds twee 

en een half jaar maaltijden maakt: Slagerij Paul 
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Dings aan de Nachtegaalstraat in Tegelen. 

De maaltijden worden twee keer per week rond gebracht en wel op dinsdag en 

donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Op woensdag 29 mei komen Slagerij Paul Dings en Bakkerij Chris en Petra in Zaal 

De Vriendenkring uitleg geven over het maaltijden concept, en zij hopen dan ook 

dat u hen het hemd van het lijf vraagt. Uw vragen worden op een zo goed mogelijke 

manier beantwoord. En er is deze middag ook zeker iets te proeven.  

De eigen bijdrage voor deze proeverij bedraagt € 2,50 per persoon, introducees 

betalen € 3,50 per persoon.  

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 22 mei aanmelden voor deze proeverij zoals 

bovenstaand beschreven in het hoofdstuk “Altijd aanmelden voor activiteiten” 

 

3x11 Jubileumconcert Thei en Marij  

op vrijdag 1 november 2019 
We hebben nog een beperkt aantal kaarten 

beschikbaar voor het jubileumconcert van Thei en 

Marij. Er is een speciale seniorenmiddag op vrijdag 1 

november van 14.00 – 18.00 uur in De Haandert. Behalve 

Thei en Marij geven de volgende artiesten acte de 

préséance: Piet Knarren, trompettist – Ivo van der Bijl, 

conservatorium – Gilbert Petit, buuttekampioen – Rob 

van Elst, buuttereedner – Garde Tegeliers, showdans – 

Frans Croonenberg – De Toddezek. 

De kaarten kosten € 10.00 per stuk. Na afloop van het concert ontvangt u tegen 

inlevering van de entreekaart een gratis CD met liedjes van Thei en Marij.  

Kaarten kunt u telefonisch bestellen bij Ine Beurskens: tel. 06-30082345. U kunt 

ze tegen contante betaling afhalen op Aerdberg 1 te Steyl. OP = OP 

 

KBO H. Hart Tegelen 

Zondag 28 juli 2019 om 15.00 uur:  

Film van het Vrijthof Concert van André Rieu in Luxor Reuver 
Altijd al eens naar een concert van André Rieu willen 

gaan, maar om een of andere reden is het er nooit van 

gekomen? Nu zou het kunnen, niet naar het Vrijthof, 

maar wel kijken op een groot filmdoek in de bioscoop. 

Voor € 12,50 kunt u genieten van dit concert. Als er 

voldoende plaatsen zijn kunnen introducees ook mee 

voor  € 15.00 per persoon. U ziet veel meer dan wanneer 

u op het Vrijthof zou zitten, ook het kopje koffie 

vergeten we natuurlijk niet.  

De film wordt vertoond in het Luxor te Reuver op zondag 28 juli om 15.00 uur. 
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Ook de leden van KBO Steyl zijn uitgenodigd om deze filmmiddag bij te wonen.  

U kunt kaarten voor deze filmmiddag telefonisch bestellen bij Nico Wijers, tel. 

3732427, en deze dan bij Nico tegen contante betaling afhalen op Industriestraat 

108 in 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.  

 

-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 

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 

http://www.tzbo.nl/
http://www.uwwijkbus.nl/
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Zaterdag 11 mei: lunchen bij In de Witte Dame te Grubbenvorst. Een kopje soep, 

broodje en verse jus d’orange. Vertrek 12.15 uur, retour 16.00 uur.  

Kosten € 6,50 incl. lunch en vervoer. 

Zaterdag 25 mei: Muziekprogramma in de Nieuwe Munt met medewerking van 

Pieter Simons. Vertrek 13.30 uur, retour 16.00 uur. Kosten € 3,40 vervoer. 

Reserveren voor de uitstapjes kan alleen op maandag 6 mei, dinsdag 7 mei of 

woensdag 8 mei  via tel. nr. 06-15246217 van 9.00 – 12.00 uur en van 18.00 – 20.00 

uur. Er wordt gewerkt met een rouleersysteem. 

 

-Limburgse Jagers 

De KBO Venlo-Blerick en Seniorenvereniging Hout-Blerick organiseren op zondag 

19 mei om 15.00 uur een concert van Reünie Orkest De Limburgse Jagers in 

Activiteitencentrum  Zalzershaof, Zalzerskampweg 64 in Hout-Blerick.  

U kunt hier kaarten voor reserveren via mailadres kbovenlo-blerick@hotmail.com 

of telefonisch via tel.nr. 077-3522787. De kosten bedragen € 12,00 per persoon, 

incl. koffie en gebak. 
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WIST U DAT? 

 

Om de lastenverdeling van de energietransitie evenwichtig te verdelen, heeft het 

kabinet maatregelen aangekondigd waardoor de belasting op de energierekening 

voor huishoudens per 2020 aanzienlijk wordt verlaagd. Directeur KBO-PCOB 

Manon Vanderkaa: “Met ons meldpunt slagen wij erin om de signalen van senioren 

duidelijk voor het voetlicht te brengen en dat heeft dus echt effect. Wij blijven 

meldingen verzamelen.” 
Bijdrage Kay Curfs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 28 mei 2019 

mailto:kbovenlo-blerick@hotmail.com
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Aanmeldingsstrookje voor de themamiddag “Levenseinde” 

op woensdag 8 mei om 14.00 uur in De Vriendenkring. 

 

De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon 

 

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

 

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

 

Ik betaal contant / per bank    (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk zondag 5 mei het strookje met geld inleveren bij of even bellen met: 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 

 

Of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl 

 

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld! 

 

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

 

Aanmeldingsstrookje voor de Proeverij met Slagerij Paul Dings en Bakkerij 

Chris en Petra op woensdag 29 mei 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 woensdag 22 mei het strookje met geld inleveren bij of even bellen 

met:  

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 

 

Of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl 
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