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    Nieuwsbrief 24 maart 2020 
Beste leden, 
 

Het Coronavirus houdt ons al maanden in de 

greep. Het komt zelfs steeds dichterbij. 

Activiteiten worden afgelast, kinderen gaan 

niet meer naar school, restaurants en 

bioscopen zijn dicht. De mensen die in de zorg 

werken hebben het extra druk. Alle helpende 

handen zijn welkom. Zelfs de supermarkten 

raken leeg. Veel mensen voelen zich niet 

prettig bij deze situatie, maar we zullen er met zijn allen doorheen moeten. 

Het bestuur van KBO St. Rochus Steyl is zich er terdege van bewust dat wij te 

maken hebben met een groep kwetsbare ouderen. Daarom hebben we al eerder 

besloten om het Voorjaarskienen op 18 maart niet door te laten gaan.  

Na deze beslissing werd de horeca zelfs helemaal op slot gezet. Daarom hebben 

we nu besloten dat er tot en met de maand april door onze vereniging geen 

activiteiten worden georganiseerd. Dus de Paasviering komt ook te vervallen. 

Wij zijn daar niet blij mee, maar de veiligheid en gezondheid van onze leden gaat 

boven alles. In de volgende Nieuwsbrief, die op 28 april verschijnt, hopen wij 

vrolijker nieuws te kunnen melden. 

Zorg goed voor elkaar en voor uzelf! 

En heeft u ons nodig of wilt u even een praatje?  

Bel en we kijken wat we voor u kunnen doen. 

Hein Jacobs  06-42420101 

Ine Beurskens 06-30082345 

Piet van Dooren  06-57397574  

Wilma Lommers  077-3736533  

Jo Jacobs   06-12388995 

Sjaak Bloemers 06-14154259 
 

Namens het bestuur van KBO Steyl, Hein Jacobs 

 

 

 

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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Werving nieuwe leden 
 

Beste leden, 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 12 februari is 

tamelijk uitgebreid stil gestaan bij de terugloop van het aantal leden. Op het einde 

van 2019 waren dat er 8 minder dan een jaar eerder. En in 2018 was het aantal 

leden ook al gedaald. 

Onze verenging heeft nog steeds de ambitie om zelfstandig te blijven 

voortbestaan. Financieel hebben we gelukkig geen problemen, hetgeen betekent 

dat we toekomstige activiteiten voor u zo voordelig mogelijk gaan aanbieden. 

Bij het werven van nieuwe leden hebben we dringend u hulp nodig. 

Kijk eens rond in u vrienden - of kennissenkring. Er zijn beslist personen bij die u 

enthousiast kunt maken voor het lidmaatschap. 

Voor nú maken we het nieuwe leden aantrekkelijk.  

Voor het jaar 2020 hoeven ze géén contributie te betalen. Op een 

speciaal formulier, toegevoegd aan deze Nieuwsbrief, kunnen ze 

zich aanmelden. Het inleveren van het formulier hebben we zo 

gemakkelijk mogelijk gemaakt. 

Ik ga er vanuit dat het samen gaat lukken!  
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

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. 
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Info leden KBO Steyl 
 

Op 28 maart wordt mevrouw Annemarie Bongarts 100 jaar. 

De familie had op die dag een feest voor haar georganiseerd, 

maar dat kan niet doorgaan vanwege de sluiting van alle 

horeca gelegenheden.   

Heel jammer, maar we wensen haar toch een heel mooie 

verjaardag.  

Met een felicitatie doet u haar beslist een groot plezier.  

 

 

Vooruitblik:    
De Paasviering op 8 april kunnen we helaas niet door laten gaan, evenals de 

toneelavond van Toneelvereniging Zet Door op 15 april in De Haandert.  

Ook de themamiddag over “Positieve Gezondheid” die door de KBO St. 

Martinus/St. Jozef uit Tegelen in het Zaelke zou worden gehouden op 31 maart 

gaat niet door.  Deze wordt waarschijnlijk in september gehouden. 

 

Woensdag 6 mei 2020 om 14:00 uur in Zaal De Vriendenkring:  

Themamiddag Dementie 

Op 6 mei organiseren we een themamiddag met als onderwerp “Dementie” in Zaal 

De Vriendenkring. De middag wordt gepresenteerd door Lisette Dickhoff van Hulp 

bij Dementie. In de volgende nieuwsbrief komt het aanmeldstrookje, omdat nu nog 

niet zeker is of deze middag wel door kan gaan. 

Deze activiteit vindt dus plaats onder voorbehoud!! 

 

Culturele activiteiten in de regio 

Voorlopig slaan we deze rubriek over omdat bijna alle activiteiten in maart en april 

zijn afgelast. 

 

Wist u dat?? 
Het coronavirus in de lucht een poosje levensvatbaar blijft?  

Het Amerikaans Instituut voor allergie- en infectieonderzoek 

Neeltje van Dooremalen, e.a., deed onderzoek naar de 

levensvatbaarheid van het coronavirus als het wordt uitgehoest. Ze 

vonden het uitgehoeste virus nog tot drie uur later levensvatbaar in 

de lucht, tot vier uur later op koper en wel tot vierentwintig uur 

later op karton en tot wel twee tot drie dagen op plastic en 

roestvrijstaal. 
 Bijdrage: Kay Curfs 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 28 april 2020 


