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    Nieuwsbrief 3 maart 2020 
Beste leden, 
 

Het regelen van je geldzaken wordt bij het stijgen der jaren moeilijker, ook omdat 

het digitaliseren niet voor iedereen een makkie is. 

Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met ouderen. Zo zouden bedrijven 

en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost 

moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig 

mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan. Voor een 

goede financiële administratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:  

1. Belangrijke documenten op een geordende manier bewaren 

2. De mijn-omgeving bekijken zodra er een melding is 

3. Dagelijks e-mail en brievenpost bekijken 

4. Wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen 

5. Als er een partner is, maandelijks de financiële administratie 

samen bespreken. 
Bijdrage: Kay Curfs 

 

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. 

 

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
mailto:redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl


2 

Info leden KBO Steyl 
Als nieuw lid verwelkomen wij mevrouw Corrie Geybels, wonend aan Medaillon te 

Tegelen.  Hartelijk welkom bij onze afdeling. 

 

Terugblik:    
 

Woensdag 12 februari 2020:  

Algemene Leden Vergadering in het Schutterijmuseum 

We beginnen deze middag met koffie/thee en 

vlaai. Dan kan iedereen eerst zijn praatje kwijt. 

Het voltallige bestuur heet de leden welkom. 

Daarna wordt de aandacht gericht op het grote 

scherm, waarop via een PowerPoint presentatie 

het verloop van de vergadering wordt behandeld. 

Voorzitter Hein Jacobs deelt mee dat het 

ledenaantal staat op 140. Vorig jaar waren dat er 

nog 148. De gemiddelde leeftijd is behoorlijk 

gestegen. 

Na het voorlezen van de notulen van 2019 wordt 

het programma van 2019 door de secretaris Ine 

Beurskens behandeld. 

Het financieel jaarverslag wordt door 

penningmeester Piet van Dooren besproken en wordt goedgekeurd door de 

kascontrole commissie. De leden verlenen decharge aan de penningmeester en het 

bestuur. De kascontrole commissie voor 2021 wordt benoemd: Sjef Curfs en Ben 

van der Sterren, reserve is Pierre Coolen. 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2021. 

Piet van Dooren wordt bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Jo Jacobs is dit jaar 

aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij blijft wel adviseur van het bestuur en 

ontvangt voor zijn jarenlange inzet een bronzen plaquette van Sjèr Jacobs en zijn 

vrouw ontvangt een mooie bos bloemen. 

Het programma van 2020 wordt toegelicht, met name de bootreis die op 3 juni 

door de drie Tegelse KBO afdelingen samen wordt georganiseerd. 

In de rondvraag komen de volgende punten aan bod: kienen, 

Passiespelen en dagtocht. 

Rond 16:30 uur wordt de middag afgesloten, nadat we onder het 

genot van een drankje hebben kunnen genieten van live muziek, 

uitgevoerd door Sjaak Bloemers. 

 
Bijdrage: Ine Beurskens 
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Vooruitblik:    
 

Woensdag 18 maart 2020 om 14:00 uur in Zaal De Vriendenkring:  

Voorjaarskienen  

We nodigen u uit voor het Voorjaarskienen op woensdag 18 maart 

om 14:00 uur in Zaal De Vriendenkring. Hopelijk heeft het 

voorjaar zich dan inmiddels een beetje laten zien. Voor deze 

activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 2,50. Hiervoor 

krijgt u koffie/thee met vlaai in de pauze.  

 

Vrijdag 20 maart 2020 in Zaal De Vriendenkring: Pannenkoeken eten 

De Coöp op Steyl nodigt alle leden van KBO St. Rochus 

Steyl uit om pannenkoeken te komen eten in Zaal De 

Vriendenkring. Deze activiteit wordt u GRATIS 

aangeboden.  Deze keer dus geen eigen bijdrage. U kunt 

gewoon binnenlopen tussen 14:00 en 16:00 uur zonder u 

van te voren op te geven en dan lekker pannenkoeken 

proeven. U krijgt hierbij een drankje aangeboden.  

 

Let op: deze activiteit is dus op een vrijdag en niet op woensdag!  

 

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

 

Dinsdag 31 maart 2020 van 14:00 – 16:30 uur:  

Themamiddag Positieve Gezondheid   

Deze presentatie wordt verzorgd door Lisette Dickhoff-Evers, Ketenregisseur 

bij de  Regio Noord-Limburg. 

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. 

Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar 

het lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en 

hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve 

Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als 

ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks 

functioneren. 

De kosten bedragen € 3,50 per persoon.  

U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 28 maart aanmelden via het aanmeldstrookje  

of via mailadres g.vervoort1@ziggo.nl  en dan het bedrag overmaken op  

NL37 RABO 0150 5769 51 t.n.v. KBO St. Martinus/St. Jozef Tegelen.  

In de pauze krijgt u een gratis kop koffie/thee met een stukje vlaai aangeboden.  

 

 

mailto:g.vervoort1@ziggo.nl
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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. 
 

-Uw Wijkbus: Tarieven 2020 

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 maart 

Zaterdag 14 maart: Sight Seeing  

We nemen u mee langs mooie plekjes in de gemeente Venlo, gaan een kaarsje 

aansteken bij het kapelletje van Geloe en samen drinken we op een mooie locatie 

een lekker kopje koffie met daarbij een heerlijk stukje gebak. 

Kosten: € 5,50 p.p. inclusief vervoer en koffie met gebak 

Vertrek: 13:00 uur / terugreis 16:00 uur. 

Zaterdag 21 maart: Halfvasten muziekmiddag  

In de grote zaal van de Heren van Tegelen. Stef Kupers zorgt voor de muziek 

Kosten: € 3,40 p.p. inclusief vervoer. Vertrek 13:30 uur / terugreis 15:45 uur. 

Zaterdag 28 maart: Lunch en muziekmiddag 

We starten deze middag met een heerlijke lunch bij De Gastronoom in Tegelen. 

Vervolgens gaan we naar de Muziekmiddag in de Brasserie Ut Lingsterhäöfke, 

voor een gezellige middag met meezing muziek van Hay Huys. 

Kosten: € 6.50 p.p. inclusief vervoer en lunch.  

Vertrek 12:00 uur / terugreis 16:00 uur 

Reserveren, met rouleersysteem, alléén op: ma 2, di 3, of wo 4 maart via  

 06 - 15 24 62 17 tussen 09:00 – 12:00 uur en 18:00 – 20:00 uur 

mailto:infopuntsteyl@gmail.com
http://www.uwwijkbus.nl/
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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 

 

DE TZBO KOMT NAAR U TOE - Schema 2020 
 

 

 

2020 

Hoeskamer 

’t Peske 

Schoolstr. 112a 

vrijdag  

14:00-16:00 
 

Huis van de Wijk  

De Nieuwe Munt, 

Heren van Tegelen 6 

maandag  

13:30-15:30 

Zorgcentrum 

st. Julia 

Venloseweg 6 

vrijdag  

14:30-16:00 

Maart 13 maart 30 maart  

April 17 april 20 april  24 april 

Mei 8 mei 25 mei  

Juni 12 juni 29 juni 26 juni 

Juli 10 juli Vakantie  

Augustus Vakantie 31 aug. 28 aug. 

September 16 sept. 28 sept.  

Oktober 9 okt. 26 okt. 30 okt. 

November 13 nov. 30 nov.  

December 18 dec, Kerst-Special 21 dec. Kerst-Special 18 dec Kerst-Special 

 

- Passiespelen 

In 2020 vinden de Passiespelen weer plaats in De Doolhof van 10 mei t/m  

13 september. U kunt hier op eigen gelegenheid naar toe gaan. 

 

- Seniorendag Venloop donderdag 26 maart 2020  

• 12:30 uur Inloop en ontvangst met koffie en vlaai 

• 13:00 uur Welkomstwoord 

• 13:05 uur Optreden Blaasorkest Festina Lente 

• 13:30 uur Diverse activiteiten 

• 14:15 uur Optreden Blaasorkest Festina Lente 

• 14:55 uur Diverse activiteiten 

• 15:45 uur Optreden van Ben Verdellen 

• 16:30 uur Afsluiting 

Aanmelden kan via de website www.venloop.nl/seniorendag 

Kosten voor deelname aan de Seniorendag 2020 zijn € 6,50. 

Leden van KBO Limburg en SOB krijgen € 1,- korting op hun inschrijving. 

Lukt het niet om via de website in te schrijven? Meld u zich dan op de dag zelf bij 

de vrijwilligers bij de ingang van het Ewals Cargo Care Paviljoen in het Julianapark 

(vanaf 12:30 uur). 

http://www.tzbo.nl/
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Wist u dat?? 
U soms een raar mailtje krijgt? 

Zo’ n mail lijkt een slechte vertaling van een phishingmail uit een andere taal. 

Nepmails zoals deze kunt u direct weggooien. Stuur geen antwoord naar de 

afzender. Phishing gaat in enorme aantallen de wereld rond. Als u een 

levensteken geeft via een antwoord, wordt uw mailadres heel waardevol voor 

criminelen. Zij sturen juist meer nepmails naar e-mailadressen waarvan ze 

weten dat die in gebruik zijn. 
Bijdrage: Kay Curfs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 24 maart 2020 
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Aanmeldstrookje voor het Voorjaars Kienen in  

Zaal De Vriendenkring 
op woensdag 18 maart 2020 van 14:00 tot 16:30 uur.  

 

De eigen bijdrage is € 2,50 

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 11 maart het strookje met het 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 bedrag overmaken. 

 

 

 

KBO St. Martinus/St. Jozef Tegelen 
Aanmeldingsstrookje voor de themamiddag Positieve Gezondheid  

op dinsdag 31 maart 2020 om 14:00 uur in ’t Zaelke aan de Ariënsstraat in 

Tegelen. 

De eigen bijdrage is € 3,50  

 

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

 

aantal leden............................................... telefoonnummer.................................................. 

 

Lid van KBO St. Rochus Steyl 

 

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

 

Uiterlijk zaterdag 28 maart 2020 het strookje met € 3,50 inleveren bij  

 

Gé Vervoort, Kruisstraat 93B, Steyl 

Theo Janssen, Bremraap 9, Tegelen 

Hanneke Mooijman, Plechelmusstraat 41,Tegelen.  

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

