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    Nieuwsbrief 26 mei 2020 
Beste leden, 
Dit is de tweede Nieuwsbrief in “coronatijd”. De Lock down valt voor velen onder 

ons mentaal zwaar. Samen zijn we qua leeftijd de meest kwetsbare groep. De 

meesten onder ons zullen wel stipt de voorgeschreven regels opvolgen. Zo ook uw 

KBO Steyl. Voorlopig zullen er geen activiteiten plaatsvinden. Dus op 3 juni vervalt 

de gezamenlijke boottocht voor de drie Tegelse KBO’s, hij wordt verplaatst naar    

2 juni 2021. De barbecue van 17 juni vervalt, evenals de op 8 juli geplande  excursie 

bij de Rioolwaterzuivering van het Waterschap Limburg.                                                                                            

Wel hebben we iets om naar uit te kijken.  

Op woensdagmiddag 29 juli, van 14.00 uur tot 16.30 uur, organiseren we een 

open inloop middag in het Schutterijmuseum. We houden natuurlijk rekening met 

de dan geldende corona maatregelen. Koffie, vlaai en een drankje worden gratis 

aangeboden door het bestuur. We hebben dan de gelegenheid elkaar weer eens  te 

ontmoeten.  Er is géén eigen bijdrage verschuldigd. Aanmelden is wel verplicht  

zodat het bestuur weet hoeveel  deelnemers er dan zijn. Dit in verband met de 

indeling van de ruimte en het bestellen van de vlaai. Het in te vullen 

aanmeldingsstrookje komt in de volgende Nieuwsbrief van 23 juni.  
Bijdrage: Kay Curfs 

 

Je leeft niet één keer, je leeft élke dag opnieuw 
Op tweede Paasdag, 13 april, liep ik samen met mijn vrouw vanaf het overweggetje 

van de IJzeren Rijn beneden aan de berg bij Meinweg (Herkenbosch) via het 

uitgestrekte heidegebied naar het elfenmeertje.  

Een pad dat ik 60 jaar gelden ook al liep 

en daarna nog heel veel keren. 

Steeds opnieuw verrassend en prachtig. 

Het uitgestrekte heidegebied moest nog 

tot leven komen.  De vlakte was droog en 

op z’n eigen manier mooi, passend in de 

tijd van het jaar. De hoop dat ik bij het 

elfenmeertje dan toch eindelijk een elfje 

zou aantreffen had ik allang opgegeven. 

Hoefde ook niet meer persé, want samen met mijn elfenkoningin, naast me op het 

bankje, tuurden we over het water op zoek naar nieuw leven en genietend van de 

stilte. 
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En dan vier weken later, zondag 10 mei, lopen we samen weer over dat pad.  

Het is dat we het pad kenden, maar herkenning, nee, een totaal andere wereld. 

De aarde zwartgeblakerd. Verschroeide aarde in de letterlijke betekenis van het 

woord. Verwonderlijk om te zien hoe snel de natuur in staat is zich te herstellen.  

Hier en daar komen er alweer groene sprietjes 

naar boven.  

En wat je dan niet verwacht is: levende dieren. Ja, 

als je goed kijkt kruipt er weer van alles rond en 

zie je de diertjes wegkruipen in hele kleine gaatjes 

in de grond, waar ze tijdens de grote brand 

redding hebben gezocht en gevonden. 

Zo zal het beslist met de nu voortwoekerende Corona ook gaan.  

De wereld staat nu nog op z’n kop, maar dan……..  

Als deze periode achter ons ligt zal blijken dat we veerkrachtig genoeg zijn om te 

herstellen en opnieuw, maar dan anders, te gaan leven. Zeker denken we dan ook 

terug aan de mensen, onze naasten, die het niet hebben gered. 

Zet ‘m op. Je leeft niet één keer, je leeft élke dag opnieuw. 
Hein Jacobs, voorzitter  

 

Info leden KBO Steyl 
Ons lid Bertha Tuithof-van Aarssen woont samen met 

haar man Frans op de Arnoldus Janssenstraat op Steyl. 

Bertha is sinds 1998 vrijwilliger bij de Tegelse Zieken- 

en Bejaarden Omroep en maakt en presenteert radio- 

en televisieprogramma's. Ook was zij lid van de 

redactieraad. 

Van 2003 tot op de dag van vandaag is zij vrijwilliger 

en gastvrouw bij Keramiekcentrum De Tiendschuur in 

Tegelen. 

Van 1981 tot 2004 was zij ook lid van de Vrouwen 

Adviescommissie voor de Woningbouw Tegelen. Deze 

commissie gaf advies over het bouwbeleid van de gemeente en de 

woningbouwvereniging. Verder was Bertha tussen 1964 en 2000 secretaris en 

vrijwilliger bij Stichting Jongeren Sociëteit Steyl. 

Voor al deze activiteiten werd ze in april gedecoreerd als lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Een dik verdiend bloemetje ontving zij van het bestuur namens 

alle leden. 

 

Op 1 mei is de heer Bert Naus van de Romeinenstraat overleden, vlak voor zijn 

90ste verjaardag. We wensen zijn familie heel veel sterkte. 

Als nieuw lid verwelkomen wij de heer Piet Steunenberg van het Wilhelminaplein 

in Tegelen. Welkom bij onze afdeling. 
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Het schortje van oma 
Ik geloof niet dat onze kinderen nog weten wat een schortje is. 

Het voornaamste doel van Oma's schortje was haar jurk te beschermen, omdat ze 

er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje te 

wassen, in plaats van een jurk. 

Ze gebruikte het schortje ook als pannenlap, om de pannen van de kachel of uit de 

oven te halen. Het diende ook om de tranen en snotneus van de kinderen af te 

vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel 

handig om de eieren te dragen. 

Als er visite kwam, konden haar verlegen kleinkinderen onder haar schortje 

schuilen. En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen. 

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze 

gebukt stond over de kachel tijdens het koken. 

Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht. 

Uit de tuin droeg ze er allerhande 

soorten groente in naar binnen. 

En als de erwten gedopt waren, gingen 

de schillen in het schortje. In de herfst 

werd het schortje gebruikt om de appels 

op te rapen die onder de bomen 

lagen. Als oma onverwachts visite aan 

zag komen, stond je ervan te kijken 

hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje 

nog kon afstoffen, in een paar seconden. 

Als het eten klaar was, ging ze naar 

buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen 

te komen. Het zal nog lang duren, voordat iemand iets uitvindt dat voor zoveel 

doelen gebruikt kan worden! 

In deze Coronatijd zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel virussen en 

bacteriën er in dat schortje zaten ! 

Toch hebben we er nooit wat aan overgehouden… 

Of toch: LIEFDE (een formidabele bacterie) 
Bijdrage: Hein Jacobs 

 

Marion Koopmans 
Tegelen en Steyl doen ertoe en hebben heel wat bekende Nederlanders 

voortgebracht. Zoals op het gebied van film en theater met personen als Chantal 

Janzen, Huub Stapel, Ben Verbong, Pieter Kuijpers en de veelzijdige André van 

den Heuvel.. 

Maar ook op het gebied van de wetenschap tellen Tegelen en Steyl mee. In verband 

met de Corona crisis zien we zeer geregeld Marion Koopmans op de televisie 

verschijnen, de dochter van de KBO Steyl leden  Harrie en Mia Koopmans – Leenen  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F32510428540003283%2F&psig=AOvVaw1GueRCBc5ZgYFLDJT6bv7S&ust=1588613449692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDMpP-cmOkCFQAAAAAdAAAAABBa
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van de Pastoor Windhausenlaan, die terecht heel 

trots zijn op hun beroemde dochter.  

Op 21 september 1956 is zij op Steyl geboren en 

heeft na de lagere school het Marianum in Venlo 

bezocht. Zij is hoogleraar Virologie aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam. Van 2001 tot 2014 was 

ze hoofd van het laboratorium infectieziekten van 

het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu ). 

Sinds 2014 adviseert zij de 

Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding 

van nieuwe infectieziekten. 

Zij speelde een belangrijke rol bij het indammen van 

de verspreiding van het ebola virus in 2014 in Sierra Leone en Liberia. 

In 2018 kreeg ze een NWO-Stevinpremie  van maar liefst  2,5 miljoen euro. 

Sinds 2019 is zij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. 

Thans is zij ook lid van het team, dat het kabinet Rutte adviseert over 

maatregelen, die de verspreiding moeten tegengaan van het Corona virus. 

En vanaf 17 maart 2020 adviseert zij ook de Europese Commissie. 

Dat, dames en heren, is de dochter onze KBO leden Harrie en Mia Koopmans. Ook 

wij als KBO Steyl, zijn heel trots op haar. 
Bijdrage: Theo Laumans 

 

KBO en Corona  
De leden van de KBO zijn en horen tot de groep, die kwetsbaar is voor dit virus. 

Daarom zijn de gezamenlijke activiteiten gestaakt en staan de bezigheden op een 

laag pitje, want we willen elkaar in geen geval besmetten. 

Die situatie duurt nog een tijd, totdat er een goed werkzaam vaccin is gevonden. 

Het blijft dus verboden om te knuffelen en dichter bij elkaar te komen dan 1,5 

meter. 

De boete, als je met 3 of meer personen bij elkaar bent en onvoldoende afstand 

houdt, is erg hoog en dus de overtreding van het verbod niet waard. 

We weten dus niet, wat ons te wachten staat en hoe lang dit nog gaat duren. 

Dat is : 

• Onzeker 

• Onplezierig 

• Ongezellig 

• En een beetje onmenselijk 

Maar voor ons welzijn en onze gezondheid moeten we dat accepteren en ondergaan. 

Veel sterkte allemaal! 
Bijdrage: Theo Laumans    

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvloerstip-afstand-bewaren-1-5-meter-corona-covid-19-2-stuks%2F9200000132798990%2F&psig=AOvVaw2AFZj7I_Q1y1n57AVs3_Rv&ust=1590164966627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCJ1rSwxekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bloemen en planten cryptogram 
 

Kay Curfs bedacht een quiz waarbij de antwoorden allemaal bloemen of planten 

zijn. Best wel pittig, laat uw hersens maar eens kraken. 

 

 1. Deze plant herinnert aan loon voor verraad. 

 2. Lid van de koninklijke familie. 

 3. Denk aan mij. 

 4. Deze plant herinnert aan de wet van Mozes. 

 5. Een bloem doorlopend in prinselijk knoopsgat. 

 6. Schoeisel van een Griekse godin. 

 7. Vulling voor het bed van een heilige vrouw. 

 8. Deze struik is een kledingstuk van mijzelf. 

 9. Een bloem met een zuivelproduct. 

10. Een goddelijke, maar scherp prikkende plant. 

11. Een roos met een ferme tik. 

12. Een mooie blauwe bloem. 

13. Een voorjaarsbode op wintergrond. 

14. Een plant die luistert naar de naam van een dier uit de viswinkel. 

15. Een bloem die doet denken aan de wijzen uit het Oosten op zoek naar de    

      geboren koning. 

16. Over de grond kruipende plant, tevens een ongehuwd meisje. 

17. Mooi plantje dat de naam draagt van een muziekinstrument. 

18. Een buitengewoon vlijtig meisje. 

19. De beker van de eerste oudtestamentische hogepriester. 

20. Nee, het staat niet voor de regen, maar het staat in de vensterbank. 

21. Vader is een heel eind weg. 

22. Lichaamsdeel van een dier, trek er niet aan want het krabt. 

23. Heel veel en goed gewassen. 

24. Droegen onze grootouders in bed. 

25. Hij woont in een stad en doet een paard steigeren. 

26. Dit kruid wordt bij het naaien vaak gebruikt. 

 

Als u er echt niet uitkomt: de oplossingen staan ondersteboven achterin deze 

nieuwsbrief om het niet te gemakkelijk te maken! 
Bijdrage: Kay Curfs 
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Nieuws uit Steyl: Bericht waterschap  
Voor de locatie Steyl is in de 

verkenningsfase besloten om een 

zelfsluitende kering aan te leggen. Begin 

2020 is een inventarisatie gedaan naar 

beschikbare systemen die geschikt zijn om 

op Steyl toe te passen. Er wordt gekozen 

voor een zelfsluitende kering. Door de 

beperkte ruimte is het een technisch 

uitdagende klus. Om het beschermd 

dorpsgezicht te sparen wordt ook 

ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk in het ontwerp meegenomen. 

Om de juiste partij te kunnen kiezen gaat het waterschap met een beperkt aantal 

aannemers onderzoek doen naar de ondergrond en eventueel aanwezige obstakels 

waar bij het bouwen van de kering rekening moet worden gehouden.  

Het uitverkoren ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt tegelijk met het 

opstellen van het definitieve projectplan Waterwet. De inzet is om zo snel 

mogelijk na het afronden van het projectplan met de werkzaamheden te beginnen. 

Naar verwachting kan de aanleg van de kering in het voorjaar van 2022 beginnen. 

 

Eenzaamheid onder ouderen 
Dat veel ouderen eenzaam zijn is niets nieuws. Dat is al jaren zo, maar door alle 

beperkingen in deze Corona tijd is die eenzaamheid alleen maar groter geworden. 

Vandaar ook dat wij proberen om onze leden weer eens een middagje bij elkaar te 

brengen, zoals vermeld in de inleiding.  

Als je eenzaam bent is het zaak om zelf actie te ondernemen. Dat kan door zelf 

hulp te vragen als dat nodig is en niet te wachten tot er iemand op je af komt. Veel 

ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar in een verpleeghuis zijn 

mensen vaak niet zo eenzaam als alleen thuis. 
 

 

Op dit plaatje ziet u allerlei 

instanties die als doel hebben de 

eenzaamheid onder ouderen te 

verminderen  
Bijdrage: Ine Beurskens 

  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falleenoud.wordpress.com%2F2014%2F09%2F28%2Forganisaties-samen-tegen-eenzaamheid%2F&psig=AOvVaw2hJ0-F-zbHuA9WJyhf5CBX&ust=1590240244047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiPrd7Ix-kCFQAAAAAdAAAAABAG
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Concert 75 Jaar Vrede 

Op zondag 8 maart 2020 heeft de Huisomroep TZBO, op verzoek van Tegelen.nl, 

het unieke Concert “75 jaar vrede” opgenomen in de Haandert. 

U kunt een USB stick of DVD van dit mooie concert bestellen via het 

bestelformulier dat aan deze nieuwsbrief is gehecht. 
 

 

 

 

 

 

Antwoorden op bloemen en plantencryptgram 

 

  

 
 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 23 juni 2020 


