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Nieuwsbrief 3 december 2019 
Beste leden, 
 

In Memoriam Jacques Schreurs 
Op 4 september stuurde Jacques me een email met de volgende tekst: 
Hallo Hein, 

Vraag: Kun je onderstaand (begroting indienen gemeente 2020) dit jaar voor me regelen? 

Heb de mail van de gemeente vanmiddag ontvangen, mij lukt dat nu niet meer. Na mijn 

(herstelling) tijdens het brainstormen kunnen we dit eventueel verder afronden. 

Bij Quatre Bras is alles hiervoor op 25 september geregeld. 

Groet, Jacques 

Ook op 25 september lukte het Jacques niet om 

aanwezig te zijn op de middag waarop het 

bestuur zich bezig ging houden met de 

samenstelling van het jaarprogramma 2020 van 

onze vereniging. 

De weken daarna ging Jacques qua gezondheid 

hard achteruit. Misschien wel tegen beter 

weten in hield zijn vrouw Gerry de moed er 

steeds in. “Ut keump good”, “Ut keump good hè 

jong” bleef ze naar Jacques toe herhalen.  

In een extra bestuursvergadering op 30 oktober, hebben we samen met Jacques,  

Gerry en zoon Rob, onze dank kunnen uitspreken voor hetgeen Jacques voor onze 

afdeling van de KBO heeft gedaan de afgelopen jaren.  Sinds 2015 was Jacques de 

penningmeester van onze vereniging en hij deed dat met hart en ziel. 

En dan, twee weken later, tijdens de 

uitvaartdienst in de St. Martinuskerk op  

13 november hebben velen in stijl afscheid 

genomen van Jacques. Uit de enorm grote 

belangstelling, ook van erg veel leden van 

onze vereniging, mag blijken hoe geliefd 

Jacques was.  

We gaan Jacques niet missen,  

nee we missen hem. 
Bijdrage Hein Jacobs, voorzitter 
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Info leden KBO Steyl 
 

Introductie Piet van Dooren, de nieuwe penningmeester 
Tijdens de ziekteperiode van Jacques was al heel snel duidelijk dat Jacques niet 

meer datgene kon doen wat van hem werd verwacht.  

“Ut geit neet mier”, zei hij met verdriet in zijn stem. 

In overleg met Jacques is het bestuur op zoek gegaan naar zijn opvolger. Toen we 

die gevonden hadden in de persoon van Piet van Dooren en hem dat werd verteld, 

was hij opgelucht en ook blij. “Unne baetere kint geej neet kriege”.   

Het leek of er een last van hem was afgevallen. 
Bijdrage Hein Jacobs, voorzitter 

 

Even voorstellen….. 

Mijn naam is Piet van Dooren. Ik ben 78 jaar en geboren in Sevenum. Sinds 1989 

woon ik op de Kenzenstraat op Steyl en daarvoor 16 jaar in de wijk Op de Heide 

te Tegelen.  

Ik ben mijn hele werkzame leven in dienst geweest bij de overheid in de financiële 

sector. De functie penningmeester is voor mij niet nieuw. De afgelopen jaren ben 

ik bij diverse stichtingen in Tegelen als penningmeester werkzaam 

geweest en heb dit altijd met veel plezier gedaan. Nu dus een 

nieuwe uitdaging bij de KBO St. Rochus te Steyl. Ik heb al even 

kunnen proeven aan de sfeer binnen het bestuur en heb ervaren 

dat ik mij hier wel thuis zal voelen.  Ik spreek de hoop uit dat ik 

nog vele jaren dienstbaar kan zijn aan jullie/onze vereniging. 
Bijdrage Piet van Dooren, penningmeester en aspirant bestuurslid 

 

Computer perikelen  
 

De afgelopen maanden heeft ons secretariaat nogal wat 

problemen gehad met de computer apparatuur.  Bij de oplossing 

van de problemen zijn we uitstekend geholpen door Nick van 

Nieuwenborg van SeniorWeb. Nick helpt bij leren aan huis en bij 

het installeren van nieuwe software. 

Ook met het oplossen van computerstoringen staat hij zijn 

mannetje.  Dus, bent u lid van SeniorWeb en hebt u hulp nodig op het gebied van 

computer, laptop, tablet of smartphone, bel dan Nick van Nieuwenborg 06-

34778269. 
Bijdrage Hein Jacobs, voorzitter 
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Oproep bestuursleden  
Het afgelopen halfjaar is gebleken dat we als bestuur erg 

kwetsbaar zijn. En natuurlijk, dat brengt de leeftijd ook 

wel een beetje met zich mee. Wat we in ieder geval wel 

willen, is dat we voor onze leden activiteiten kunnen blijven 

organiseren en dat doen we met vrijwilligers maar ook met 

een ‘stevig’ bestuur. 

Wie wil er mee doen?  
Bijdrage Ine Beurskens, secretaris 

 

Altijd aanmelden voor activiteiten  
In een eerdere 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, 

ofwel via de mail, of via het aanmeldstrookje. 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. Dus niet alleen maar overmaken, maar ook even doorgeven per mail. 

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. Bij contante betaling altijd het strookje inleveren. 

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

Dan wel graag het bedrag overmaken op bovenstaande bankrekening. 

 

Terugblik:    
 

Woensdag 13 november 2019:  

Dagtocht naar Soet & Vermaeck te Hilvarenbeek. 

Wegens het overlijden van onze penningmeester Jacques Schreurs hebben we 

besloten om de dagreis niet door te laten gaan. Degenen die zich hiervoor hadden 

aangemeld krijgen de betaalde bijdrage zo spoedig mogelijk via de bank 

terugbetaald. Aan de Firma Munckhof Reizen zijn we dank verschuldigd. Zij 

hebben geen kosten in rekening gebracht voor deze annulering, vanwege de 

bijzondere omstandigheden. 
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Woensdag 27 november 2019 om 14.00 uur: Sinterklaas kienen 

66 leden waren aanwezig bij het Sinterklaas kienen in Zaal De 

Vriendenkring, met als extraatje de inmiddels traditionele 

boekmannen. Onze kiendames hadden mooie prijzen voor ons 

verzameld en kregen voor hun inspanningen 

daarom ook een welgemeend applaus van onze 

leden. Na vier kienrondes en de extra ronde 

voor de hoofdprijs, die deze keer bestond uit 

een mooi vleespakket, was het tijd voor de 

pauze, met koffie of thee en heerlijke 

speculaas. Daarna nog vier rondes en als afsluiter de 

verliezersronde, totdat alles prijzen waren verdeeld. Bij de uitgang kreeg 

iedereen de felbegeerde boekman uitgereikt.  
 

Bijdrage: Ine Beurskens 

  

 

Vooruitblik:    
 

Woensdag 18 december 2019 om 14.00 uur: Kerstviering in het Missiehuis en 

koffietafel in het schutterijmuseum 

De kerstviering  beginnen we ook dit jaar met een H. Mis in de 

Benedenkerk van het Missiehuis om 14.00 uur. Ondanks zijn hoge 

leeftijd stelt Pater Tony Gelinck het zeer op prijs dat hij 

wederom in de gelegenheid wordt gesteld om voor onze KBO 

afdeling een mooie dienst voor te bereiden. Het koor “Zang en 

Vriendschap” zal de dienst op  sfeervolle wijze opluisteren.  

Aansluitend kunnen de leden die zich hebben aangemeld deelnemen aan de 

koffietafel bij het Schutterijmuseum. Deze wordt door een aantal vrijwilligers 

van te voren klaargemaakt. Hebt u vervoer nodig tussen deze twee locaties in, 

geef dat dan even door aan een van de bestuursleden.  

Aanmelden kan op een van bovengenoemde manieren tot uiterlijk 11 december. Het 

strookje vindt u onder aan deze nieuwsbrief. De eigen bijdrage is € 8.50 per 

persoon, introducees betalen € 10,00. Wel graag aanmelden per mail of het 

strookje inleveren. 
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Woensdag 8 januari 2020 om 14.00 uur: Nieuwjaarsborrel met 

kienen in De Vriendenkring  
Uiteraard gaan we het nieuwe jaar met het mooie getal 

2020 samen inluiden met een glas prosecco of jus 

d’orange. Aansluitend wordt er weer gekiend, en wordt 

u in de pauze getrakteerd op koffie of thee met wat 

lekkers. U kunt zich uiterlijk 2 januari per mail 

aanmelden op een van boven vermelde manieren of u 

levert het strookje in. De eigen bijdrage is € 2.50, 

introducees betalen € 3,50.  

Wel graag aanmelden per mail of het strookje inleveren. 

 

Culturele activiteiten in de regio 

 

- “De Steyler Hoeskamer” in De Vriendenkring 

U kunt hier op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur mensen ontmoeten, samen 

een hobby beoefenen of gewoon gezellig koffie drinken en praten met elkaar.  

Hier  is tevens het informatiepunt Steyl, waar u terecht kunt met vragen op het 

gebied van zorg, welzijn en wonen, maar ook over cultuur, verenigingen en 

festiviteiten op Steyl. Er ligt ook voldoende foldermateriaal. Op maandagmiddag 

is het informatiepunt ook telefonisch bereikbaar: tel. 06-49101709.  

Het e-mail adres is: infopuntsteyl@gmail.com 

U kunt geheel vrijblijvend naar binnen stappen. In de toekomst kunt u hier ook 

koersballen en jeu de boulen. 

 

- 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 

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

 

 

mailto:infopuntsteyl@gmail.com
http://www.tzbo.nl/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst4.depositphotos.com%2F4488601%2F30269%2Fv%2F1600%2Fdepositphotos_302696080-stock-illustration-happy-new-year-2020-holiday.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.depositphotos.com%2F302696080%2Fstock-illustration-happy-new-year-2020-holiday.html&docid=89n2xeLwo1hFtM&tbnid=EaXgHixXjixSwM%3A&vet=1&w=1600&h=1105&bih=751&biw=1536&ved=2ahUKEwi0u6jL_YDmAhUFKVAKHaq3A1MQxiAoBHoECAEQIA&iact=c&ictx=1


6 

 

-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. 

 

-Uitstapjes “Uw Wijkbus” in december 

Donderdag 12 december: Dansmatinee in de Dance Masters Madson Club in Venlo 

Er is een showdanspaar dat tijdens de middag een demonstratie geeft en er is 

live muziek van Jac Craenmehr 

Kosten € 3,40 voor het vervoer en € 5,00 voor entree en koffie of thee met vlaai 

Vertrek: 13.30 uur / terugreis 16.00 uur 

Zaterdag 14 december: Lunchen Bij Koffieschenkerij Genuujerie 

en daarna gelegenheid om de kapel te bezoeken 

Kosten: € 6,50 incl. vervoer en lunch. Vertrek 12.15 uur/ terugreis 16.00 uur 

Zaterdag 21 december: Kerst-Inn bij Ut Lingsterhäofke 

Samen met de Kerstman, zang en muziek, alvast genieten van de kerstsfeer. 

Ook is er een tombola waarvan om 16:00 uur de trekking plaats vindt. 

Kosten: € 3,40 incl. vervoer. Vertrek: 13.45 uur / terugreis 16.00 uur 

Zaterdag 28 december: Muziekmiddag Nieuwe Munt 

Met een optreden van Wiel en Margo Verbeek, zij staan garant voor veel 

herkenbare muziek.  

Kosten € 3,40 incl. vervoer. Vertrek: 13.45 uur / terugreis 16.15 uur 

Reserveren, met rouleersysteem, alléén op: ma 2, di 3 of wo 4 december. 

 06 15 24 62 17 tussen 09.00 – 12.00 uur en 18.00 – 20.00 uur 
 

-Concert Blerickse Herten in het Schutterijmuseum 

Op zondag 15 december 2019 geeft drumfanfare “De Blerickse Herten” een 

kerstconcert in het Schutterijmuseum te Steyl. Drumfanfare Blerickse Herten is 

een jonge dynamische muziekvereniging die de laatste jaren flink aan de weg aan 

het timmeren is om meer bekendheid te krijgen binnen Groot Venlo. Kijkt u voor 

meer informatie op hun website http://www.blerickseherten.nl/   

De entree bedraagt 6 euro, de kaartjes kunt u bij binnenkomst kopen. Het concert 

begint om 15.00 uur, vanaf 14.30 is de deur open. Bij de entreeprijs is een 

consumptie inbegrepen. 

http://www.uwwijkbus.nl/
http://www.blerickseherten.nl/
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Aanmeldstrookje voor de Kerstviering met koffietafel in het 

Schutterijmuseum op woensdag 18 december 2019  

van 14.00 tot 17.00 uur.  

 

De eigen bijdrage is € 8.50 per persoon, introducees betalen € 10.00 

 

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

 

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

 

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

Uiterlijk woensdag 11 december 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 op 

op bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Afdeling St. Rochus Steyl. 

 

Aanmeldstrookje voor de Nieuwjaarsborrel met kienen in Zaal  

De Vriendenkring op woensdag 8 januari 2020 om 14.00 uur.  
 

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 donderdag 2 januari 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 op 

op bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Afdeling St. Rochus Steyl. 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 28 januari 2020 

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

