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   Nieuwsbrief  

   28 mei 2019 

 

 
Beste leden, 
 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we net naar de stembus geweest om onze 

stem uit te brengen voor het Europese Parlement. Hebben wij invloed op wat er in 

dit Parlement gebeurt? Ja! Na de definitieve uitslag op 27 mei begint de strijd 

om de invulling van de belangrijke posities. De voorzitter wordt aangewezen door 

en uit de grootste partij. Wordt het de Limburger Frans Timmermans? Als er in 

Europa een nieuw wetsvoorstel ligt, gaat onze Tweede Kamer zich 

daarover buigen en brengt de gevormde mening naar Brussel via een 

Nederlandse minister of staatssecretaris. Als een derde van alle 

Europese parlementen het oneens is met het voorstel, moet het 

voorstel veranderd worden. Is de helft van de parlementen het oneens 

met het voorstel, dan gaat het voorstel van tafel. 
           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.  

 

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. Als het echt niet anders gaat kunt u het bedrag ook betalen in de 

zaal. 

Redactie Nieuwsbrief: 

Ine Beurskens, Kay Curfs en Theo Laumans 

redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl 

Adres secretariaat: Aerdberg 1,  

5935 VR Steyl 

Telefoon: 077-8518488 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
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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 
Deze keer zijn er geen bijzondere wetenswaardigheden over onze leden. Als u 

interessante informatie heeft, geef dat dan door aan het redactieteam, zodat we 

er over kunnen schrijven. 

 

Terugblik:    
Woensdag 8 mei: Themamiddag met als onderwerp ”Levenseinde” 

Het is zaak om heel bewust met ons levenseinde en de laatste fase van ons leven 

om te gaan. Dat was de belangrijkste conclusie van deze gespreksmiddag, die 

geleid werd door de heer Wim Clout, een gepensioneerde pastor van verpleeghuis 

Hornerheide en mevrouw Mia Janssen namens KBO Limburg en de Dienst Kerk en 

Samenleving, die beroepsmatig werkzaam is geweest bij Slachtofferhulp. 

Over deze laatste fase van je leven praten met je partner, je kinderen, je vrienden 

en niet te vergeten je huisarts is goed om te doen en werkt verbindend. Belangrijk 

is ook om vast te leggen, wat je wensen in de meest brede zin van het woord zijn 

ten aanzien van je eigen levenseinde. 

“Momento Mori” betekent : “Gedenk te sterven” of “Denk eraan te moeten 

sterven”, het devies van de Trappistenorde. Het is belangrijk de vele 

mogelijkheden te overwegen, vervolgens de juiste keuze te maken en die vast te 

leggen. 

De gesprekleiders maakten gebruik van en verwezen naar een aantal 

vragen, die afkomstig zijn uit het boek “Als ik er niet meer ben” van 

filosoof Manu Keirse. Vragen, die voor alle KBO leden van het 

grootste belang zijn en daarom voor de volledigheid als aparte 

bijlage bij deze nieuwsbrief worden afgedrukt.  

Bespreken en vastleggen. Dat geeft rust en ruimte. 
         Bijdrage : Theo Laumans  
 

Vooruitblik:    
 

Woensdag 19 juni 2019 om 16.00 uur: Barbecue in het gebouw van Schutterij 

St. Martinus langs de Streekweg 

Na het succes van vorig jaar houden we onze barbecue ook dit jaar weer in het 

gebouw van Schutterij St. Martinus. Met lekker weer kunnen we hier heerlijk 
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buiten zitten, maar ook binnen is plaats genoeg. Het vlees en alles wat er bij hoort 

wordt geleverd door Slagerij Paul Dings. Onze “brader” van 

vorig jaar, Roger Geijbels,  is het zo goed bevallen dat hij ook 

dit jaar weer zijn best gaat doen om ons een heerlijk stukje 

vlees voor te zetten.  

De eigen bijdrage voor deze heerlijke, en zeker ook heel 

gezellige, barbecue bedraagt € 15,00 per persoon. 

Introducees betalen € 17.00 p.p.  

We hebben graag uiterlijk woensdag 12 juni uw aanmelding binnen volgens 

bovenstaande mogelijkheden in het artikel: Altijd aanmelden voor activiteiten.  

 

Woensdag 10 juli 2019: Huifkartocht 

Zet het vast op uw kalender of in de agenda: de 

huifkartocht op 10 juli. Dit wordt een tocht met een 

huifkar achter een tractor. De huifkar heeft bankjes 

met schuimrubber kussens en leuningen. De route gaat 

over verharde wegen, dus geen gehobbel over 

zandpaadjes. Wel een mooie route, waarbij u op uw 

gemak de omgeving kunt bekijken en gezellig kunt 

babbelen met uw reisgenoten. We stoppen onderweg ergens voor koffie met vlaai 

en kunnen ook een wandelingetje maken om even de benen te strekken. Doe eens 

gek, doe eens iets wat u misschien nog nooit eerder gedaan hebt en laat u 

verrassen! 

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de route van deze tocht 

en dan plaatsen we tevens het aanmeldstrookje.  

 

KBO St. Martinus/St. Jozef Tegelen 
Let op: deze activiteiten vinden altijd plaats op een dinsdag! 

 

Dinsdag 4 juni 2019 van 14.00 tot 16.30 uur in ’t Zaelke:  

Concert door het Diashantlappenkoor Venlo 

“Dia” staat voor dialect, “shant” staat voor shanty, (zeemans)liederen, “lappen” 

staat voor smartlappen. Het koor dat inmiddels ongeveer vijftig leden telt staat 

onder leiding van een professionele dirigente en wordt begeleid door een vijftal 

muzikanten.  

Door hun jarenlange ervaring weten zij wat u graag wilt horen. De goed in het 

gehoor liggende liederen waar zij u van laten genieten zijn o.a.: ’t Veldboeket, ’t  

Kapelke, Het kleine café aan de haven, Junge komm bald wieder, De Woonboot, 

Geneet van ’t laeve, ’t Reuzeraad en nog veel, veel meer. Kortom: een aanbod en 

variatie waar je vrolijk van wordt. Meezingen en meedeinen, daar gaat het om deze 

middag. 
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De kosten bedragen € 3,50 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.  

 

-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 

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 

 

 

 

 

mailto:g.vervoort1@ziggo.nl
http://www.tzbo.nl/
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-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 

Zaterdag 15 juni: Sightseeing. We gaan weer een tour maken door de omgeving 

en bezoeken de mooiste plekjes.  Op een pleisterplaats stoppen we voor een lekker 

kopje koffie met een stukje vlaai. Vertrek om 13.00 uur, terug om 16.00 uur. 

Kosten € 5,00 p.p. incl. vervoer en koffie met gebak. 

Zaterdag 29 juni: Lunchen en bezoek aan muziekmiddag.  

We gaan naar Brasserie Rach aan de Kerkstraat en genieten daar van een lunch 

met een heerlijke kop soep en diverse broodjes met diverse warme hapjes,  

inclusief 1 consumptie. Na de lunch vertrekken we naar de muziekmiddag in de 

Nieuwe Munt, waar ons een optreden te wachten staat van Fiedel & Castro, die 

voor een gezellige sfeer gaan zorgen met hun swingende muziek. Vertrek om 12.15 

uur, terug om 16.00 uur. Kosten € 6,50 p.p. inclusief lunch en vervoer.  

*Reserveren voor de uitstapjes kan alleen op maandag 3 juni, dinsdag 4 juni of 

woensdag 5 juni  via tel. nr. 06-15246217 van 9.00 – 12.00 uur en van 18.00 – 20.00 

uur. Er wordt gewerkt met een rouleersysteem. 

 

-Donderdag 13 juni: Open dag Arriva voor senioren op het station van Venlo 

van 10.00-12.00 uur. Hoe gebruik ik een OV chipkaart? Hoe kan ik 

reizen met bus of trein, Waar kan ik allemaal naar toe reizen? Heeft 

u dit soort vragen of andere vragen? Op deze open dag zullen we al 

uw vragen beantwoorden.  

Reis op deze dag tussen 9.00 en 12.00 met bus 66 of met de Arriva trein naar 

Venlo. Geef aan de chauffeur of steward door dat u de open dag gaat bezoeken. 

Tijdens deze open dag krijgt u een vervoerbewijs voor de terugweg. We zien u 

graag, de koffie staat klaar! Informatie op www.arriva.nl/opendaglimburg 

 

12 

 
WIST U DAT? 

Er een raad van ouderen bestaat sinds oktober 2018? Minister van VWS, Hugo de 

Jonge, is er blij mee. Hij gaat de raad betrekken bij de campagne: “Herwaardering 

van Ouderen”. Die Raad van Ouderen stelt vragen zoals: “Wat wil je later worden?” 

Denk er eens over na wat nog te beginnen valt……… 
Bijdrage Kay Curfs 

 

 

 De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 juni 2019 

http://www.uwwijkbus.nl/
http://www.arriva.nl/opendaglimburg
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Aanmeldingsstrookje voor de Barbecue op woensdag 19 juni om 16.00 

uur in het gebouw van Schutterij St. Martinus langs de streekweg.  

 

De eigen bijdrage is € 15.00 per persoon, introducees betalen € 17.00 

 

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

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 12 juni 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 en dan het geld overmaken. 

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

KBO Afdeling St. Martinus/St. Jozef 
Aanmeldingsstrookje voor het concert van het “Diashantlappenkoor”  

in ’t Zaelke op dinsdag 4 juni om 14.00 uur. 

 

De eigen bijdrage is € 3,50 per persoon 

 

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

 

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

 

Lid van KBO St. Rochus Steyl 

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

 

Uiterlijk zondag 2 juni 2019 het strookje met het geld inleveren bij  

Gé Vervoort, Kruisstraat 93B, Steyl 

Corry Schrömbgens-Holtman, Raadhuislaan 84, Tegelen,  

Arna Willems, Grotestraat 96A, Tegelen.  

 

U kunt u zich ook aanmelden via het 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. 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
mailto:g.vervoort1@ziggo.nl

