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  Nieuwsbrief  

  24 september 2019 

 

 
 

Beste leden, 
 

KBO Limburg heeft sinds kort haar website vernieuwd en tevens het logo 

aangepast. Op deze manier kan de KBO laten zien dat zij sterk staat voor haar  

leden. Dat geldt uiteraard ook voor de afdelingen. Ook wij, KBO St. Rochus Steyl, 

staan sterk voor onze leden. We zijn inmiddels volop bezig met het samenstellen 

van het nieuwe programma voor 2020. Dat gaat informatief, educatief, maar zeker 

ook gezellig worden. Maak er gebruik van zoveel als u kunt, want vooral ook het 

samen zijn is een heel belangrijk onderdeel van onze activiteiten. 

Rechts boven aan deze nieuwsbrief ziet u het nieuwe logo: 

KBO St. Rochus staat sterk in Steyl. 

Neem eens een kijkje op de website van KBO Limburg:  

https://kbolimburg.nl en natuurlijk ook op onze eigen website 

https://kbosteyl.nl. Daar kunt u veel waardevolle informatie vinden. 
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

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 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 

https://kbolimburg.nl/
https://kbosteyl.nl/
mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
mailto:redactienieuwsbrief@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 of bij 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 
Op 1 september is oud-bestuurslid Geert Holthuijsen overleden. Er is in besloten 

kring afscheid genomen van Geert. 

Op 12 september overleed mw. Hannie Pauli van de Pottbeckerstraat in Steyl. 

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Terugblik:    
 

Woensdag 18 september: Herfstkienen in Zaal De Vriendenkring 

Maar liefst 44 leden van onze afdeling vonden de weg naar Zaal De Vriendenkring 

voor een gezellige middag kienen. Er waren mooie prijzen te winnen en in de pauze 

kwam er heerlijke vlaai op tafel. Jarenlang is Ben van der Sterren onze vaste 

nummer omroeper geweest, maar omdat zijn stem het de laatste tijd wat laat 

afweten heeft hij het stokje overgedragen. Dat is deze keer overgenomen door 

Hein Jacobs, die zich prima van zijn taak heeft gekweten. Het was voor sommigen 

wel even wennen om een ander stemgeluid te horen, maar nadat er tot stilte 

gemaand was in de zaal ging het verder goed.  
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

Vooruitblik:    
 

Woensdag 16 oktober 2019: Marcienne 

We gaan met de bus naar de Breifabriek van Marcienne in 

Heinsberg, waar we alvast een voorproefje krijgen op de 

kerstsfeer. Eerst wordt u ontvangen met koffie en gebak. 

Tevens wordt er een modeshow gehouden, waarbij u veel 

mooie breiproducten kunt bewonderen. Uiteraard is na afloop de winkel geopend, 

waar u naar hartenlust kunt passen en kopen. 

De bus staat om 14.15 uur klaar bij het Schutterijmuseum in Steyl en brengt ons 

dan naar Heinsberg. U kunt dus alleen maar in Steyl opstappen! 

Rond 18.15 uur zijn we weer terug in Steyl.  

De eigen bijdrage voor deze gezellige middag is € 6,--, introducees betalen  € 7,50. 

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 9 oktober aanmelden voor deze middag op een 

van de manieren zoals eerder in deze nieuwsbrief aangegeven. 
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Woensdag 13 november 2019:  

Dagtocht naar Soet & Vermaeck te Hilvarenbeek. 

Dus niet op woensdag 6 november maar op 13 november! 

Bij het Museum Dansant Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek wordt u ontvangen met 

koffie/thee en een Brusselse wafel. Dan wordt u meegenomen in de kermistijd 

rond 1920. U kunt het grootste theaterorgel ter wereld bewonderen, op de muziek 

van dit orgel mag u zelfs een dansje wagen. Na de pauze krijgt u een rondgang 

over de kermis en kunt u ook zelf allerlei activiteiten doen, zoals ballen gooien, 

schieten, slaan op de kop van Jut of uw geluk beproeven bij de waarzegger. Als 

finale draait het Rad van Fortuin met een groot prijzenfestival. Aan het eind van 

de middag kunt u genieten van een drie gangen menu bij in Asten, waarna we weer 

rond 20.00 uur in Steyl arriveren.  

De bus haalt ons om 13.00 uur op bij het Schutterijmuseum in Steyl en maakt ook 

nog een stop bij de bushalte op de Markt in Tegelen. Zorg dat u op tijd klaar staat. 

De eigen bijdrage voor deze “halve” dagtocht bedraagt € 40,--, introducees 

betalen € 45,-- 

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 6 november aanmelden op een van de manieren 

zoals eerder in deze nieuwsbrief aangegeven. 

 

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 

Sept.  30 sept. 13 sept.  

http://www.tzbo.nl/
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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 

Wilt u voor een kopje koffie met gebak of een ijsje naar Brasserie De Nieuwe 

Munt? Reserveer dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 18.00 – 

20.00 uur via bovenstaand telefoonnummer. 

-Beleef Plus Beurs in Venray op 27 en 28 september 2019 

De vijfde editie van de BeleefPlus Beurs voor 50 plussers vindt 

dit jaar plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 september in de 

Evenementenhal te Venray.  

U kunt op eigen gelegenheid deze beurs bezoeken. Als u zich 

vóór 20 september op de website aanmeldt krijgt u zelfs 

gratis toegang. Dit gaat als volgt: u gaat naar 

www.kaartenbeleefplus.nl, dan kiest u bij ‘type entreekaart’ 

voor de optie ‘losse entreekaarten’.  U krijgt dan een ticket via de mail. Als u niet 

reserveert betaalt u € 5,-- entree aan de kassa.  

De beurs is op beide dagen geopend van 10.00 – 17.00 uur.  

BeleefPlus Beurs is een regionale beurs voor de actieve 50 plusser. Tijdens dit 

dagje uit kunt u proeven, zien, leren, doen en ervaren! Naast de gevarieerde 

informatie die er wordt verstrekt, worden er demonstraties, seminars en 

workshops gegeven, allerlei activiteiten georganiseerd en zijn er ook nog prijzen 

te winnen. Dus: een ultiem dagje uit!  

Neem alvast een kijkje op www.beleefplus.nl 

-Senioren voor Senioren – Muzikale middag 

Ook dit jaar verzorgen de Keverberger Muzikanten en de SOM (Seniorenorkest 

Meijel e.o.) alweer voor de 11e keer een muzikale middag, exclusief voor de 

senioren van de regio Peel en Maas-Venlo. Zoals bekend staan beide orkesten 

garant voor een gezellige middag met afwisselende en goed in het gehoor liggende 

muziek.  

Zondag 20 oktober 2019 van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur in ’t Kerkeböske in 

Helden,  

De entree bedraagt slechts € 3,00 (betalen bij binnenkomst in de zaal)  

U hoeft zich voor deze middag niet aan te melden. Iedereen is van harte welkom.  

 

http://www.uwwijkbus.nl/
http://www.kaartenbeleefplus.nl/
http://www.beleefplus.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi03o_0hIrkAhVI16QKHXMTC60QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fnl-nl.facebook.com%252Fbeleefplus%252Fposts%26psig%3DAOvVaw0FS3IsmlKXEn8nzJ1tDakt%26ust%3D1566135862434400&psig=AOvVaw0FS3IsmlKXEn8nzJ1tDakt&ust=1566135862434400
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WIST U DAT? 
KBO-leden gebruik kunnen maken van een speciaal tarief voor de verplichte 

rijbewijskeuring voor 75-plussers. Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op 

werkdagen 0475-381744. Op vrijdagmiddag is KBO Limburg gesloten. 

Ook gaat KBO-PCOB  mensen helpen die in de problemen komen met hun 

rijbewijskeuring. Via een speciaal hulppunt kunnen senioren zich melden. KBO-

PCOB brengt hun kwestie dan onder de aandacht van het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de procedure te bespoedigen. Door de lange 

wachttijden bij het CBR dreigen veel senioren in de knel te komen bij het 

verlengen van hun rijbewijs. KBO-PCOB ontvangt veel meldingen van 75-plussers 

die problemen ervaren bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs.  

Het hulppunt lange wachttijd CBR is voor mensen die door de lange 

verlengprocedure in de knel dreigen te raken met de geldigheidsduur van hun 

rijbewijs. Wie tijdig is gestart met het indienen van de gezondheidsverklaring en 

nu al langer dan zes maanden wacht, kan zich melden bij KBO-PCOB. Via een 

formulier op de website kunnen de benodigde gegevens worden ingestuurd. 
Bijdrage Ine Beurskens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 29 oktober 2019 
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Aanmeldingsstrookje voor Marcienne  
op woensdag 16 oktober van 14.15 tot 16.15 uur.  

 

De eigen bijdrage is € 6,00 per persoon, introducees betalen € 7.50. 

 

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

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 9 oktober 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. 

 

 

Aanmeldstrookje Dagreis naar Soet en Vermaeck Hilvarenbeek 
op woensdag 13 november van  13.00 – 20.00 uur.  

 

De eigen bijdrage is € 40,00 per persoon, introducees betalen € 45,00 

 

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

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 6 november 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. 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

