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    Nieuwsbrief 23 juni 2020 
Beste leden, 
 

De Corona regels zijn iets versoepeld, we mogen weer in gezelschap bij elkaar 

vertoeven. Wel blijft de 1,5 meter regel bestaan. Langzaam komt er weer van alles 

op gang, mensen gaan elkaar toch weer opzoeken. En met het mooie weer van de 

laatste tijd kan dat zeker buiten prima. Maar ook binnen is er alweer meer 

mogelijk. Ook wij gaan proberen om onze leden weer een beetje bij elkaar te 

brengen. 

 

Wat we al in de vorige nieuwsbrief hebben aan gekondigd is de 

 

Open Inloop Middag in het Schutterijmuseum op woensdag 29 juli 2020  

van 14:00 – 16:30 uur. 

Wij bieden onze leden graag de gelegenheid om weer eens een praatje te maken 

in een gezellige omgeving. Vanaf 1 juli mogen we zelfs met 100 personen in een 

ruimte verblijven, mits de afstand gegarandeerd kan worden. In het 

Schutterijmuseum is voldoende ruimte om tafels en stoelen op gepaste afstand 

van elkaar te zetten.  

Wij regelen voor u koffie of thee 

met een stukje vlaai en een drankje. 

Met een gezellig achtergrond 

muziekje. Deze middag wordt u door 

het bestuur aangeboden, u hoeft dus 

GEEN eigen bijdrage te betalen. We 

vragen u wel om zich hiervoor uiterlijk woensdag 22 juli aan te melden met het 

strookje achter in deze nieuwsbrief, of u belt even met Jo of Wilma. De 

telefoonnummers en adressen staan op het strookje. U kunt zich ook gemakkelijk 

aanmelden via het mailadres ledenadministratie@kbosteyl.nl We weten dan 

hoeveel vlaai er besteld moet worden en hoeveel stoelen we klaar moeten zetten. 

Mocht u ziekteverschijnselen hebben die kunnen wijzen op corona, dan mag u 

helaas niet komen. We gaan er van uit dat u uw gezonde verstand gebruikt! 

 

 

 

 

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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Wat betreft het chinees eten bij Rose Garden op woensdag 19 augustus:  

Dit was de afgelopen jaren een heel populair evenenement. Als er een mogelijkheid 

bestaat om dit ook dit jaar weer door te laten gaan dan gaan we dat beslist weer 

doen. Op dit moment is dat echter nog onzeker. Einde juli informeren wij u 

hierover via een extra Nieuwsbrief al dan niet voorzien van een aanmeldstrookje. 

Er verschijnt dan geen Magazine van de KBO, maar we zullen wel een aparte 

aankondiging verspreiden.  We houden u op de hoogte hierover. 
Bijdrage: Ine Beurskens 
 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Op 28 mei is de heer Sjraar Versleyen overleden, 4 dagen na zijn 92e verjaardag. 

Wegens langdurige ziekte was hij geen lid meer van onze KBO, maar zijn vrouw 

Resi is wel lid gebleven  Ze heeft ons zelfs jaren ondersteund als vrijwilligster. 

We wensen Resi en haar gezin heel veel sterkte. 

 

Op 11 juni is mevrouw Maria Olde Olthof van de Kenzenstraat overleden op 93 

jarige leeftijd. Ook haar familie wensen wij veel sterkte met dit verlies. 

 

Ouderen niets meer waard? 
 

Ouderen niets meer waard?  

Hoe zo? 

Wij zijn een fortuin waard!!!! 

Wij hebben ZILVER in onze 

haren, 

GOUD in onze tanden 

En GAS in onze darmen, 

STENEN in onze nieren, 

LOOD in onze schoenen, 

KALK aan onze nagels 

En PLASTIC in onze knieën. 

 

Vol met dure medicijnen 

Lijken wij een goudmijn. 

Een mens met zoveel mineralen 

Zal het jaar 3000 halen. 

Daarom gaan wij fier door het leven, 

Nemen kritiek op als een spons, 

Want door bovengenoemde rijkdom 

Drijft de economie op ons! 
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ANWBAutoMaatje  
Na een gedwongen pauze start het ANWB AutoMaatje Venlo vanaf 29 juni weer 

met het uitvoeren van ritten. 

Vanaf maandag 22 juni kan er weer gebeld worden om een rit te reserveren, met 

het telefoonnummer 06 - 834 541 69. Reserveren kan van maandag tot en met 

vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 

Er kan een rit aangevraagd worden voor 1 passagier. 

Tijdens de rit moet de passagier een mondkapje dragen net als in het Openbaar 

Vervoer. Ook de chauffeur draagt een mondkapje. 

Bij hulp bij het in- of uitstappen draagt de chauffeur handschoenen. 

Met ANWB Auto Maatje komt u weer onder de 

mensen. ANWB AutoMaatje is een vervoerservice, 

naast de Wensbus, waarbij vrijwilligers minder 

mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. 

Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen 

auto. 

De tijdstippen waarop een rit gereserveerd kan worden zijn uitgebreider dan van 

de Wensbus en ook op zaterdag en zondag mogelijk. 

Het vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan het ziekenhuis, dokter, 

fysiotherapeut of kapper, maar ook bijvoorbeeld voor familiebezoek. 

Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. 

U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer. 

 

 

Woord zoeken. 
Kay zet onze hersenen weer aan het werk met onderstaande woordzoeker.  

Het antwoord kunt u vinden door de letters die gegeven zijn in de goede volgorde 

te plaatsen. Als het echt niet lukt mag u de oplossingen op de laatste pagina 

opzoeken. 

 

1. Deze bloem is niet van de volle grond.    aeeeillrtw 

2. Alle resten op een hoop.     aabefglrv 

3. Zou je in dit bed wel kunnen slapen?    aaeflrtwij 

4. Door een handeling buiten werking stellen.                     aeeilhcknstu 

5. De vergoeding voor geleend geld.                                   eeinrstt 

6. Van armoede dalen.                                                        adgillnnoo 

7. Steeds maar blijven lopen.                                             aadgnoor 

8. Kort op een berg in de buurt.                                         eeeehlnuvv 

9. Een vertrek op afstand huren.                                        aaehlrruuvz 
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10. Weet dit beest nog hoe hij over het water komt?         beeeeggjlrstuz 

11. Leurt hij soms met schrijfgerei?                                   deelnoooprttv  

12. Draaiende persbeweging.                                               egiinnrtuw 

13. Dolende rommel.                                                            efilruvwz 

14. Is het nu water of grond                                               adeelnz 

15. Ga zo verder.                                                                 enooorstvz 

16. Schenking bij laatste wilsbeschikking.                           aaeglt 

17. Bolsters van gemalen graan.                                           eeelmnz 

18. Toneel in de buitenlucht.                                               ceehllnoppstu 

19. Groepsgewijs naar het werk rijden.                               acgilnoopr 

20. Rechterhand van een pastoor.                                       ddeehhnorrs 

21. Deze hof is het hart.                                                     ceimnnrttuu 

22. Speciale blauwe kleur.                                                   dgiino  

23. Dit loopt niet perfect.                                                   eelmnoprst 

24. Hij die een vogelsport beoefend.                                   deeeiklmnruv 

25. Niet voor herhaling geschikt.                                         aeegilmn 

26. Rekbaar rubber weefsel.                                                aeeiklst 

27. Met dit bestanddeel ben je thuis.                                  eeelmnt  

28. Hij dient nergens voor.                                                   einnsttu 

29. De test op bekwaamheid wordt gehaald.                         aeeehmnrx 

30. Gewichtige gebeurtenis.                                                  eeeemnntv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 augustus 2020 
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Oplossingen woord zoeken: 

1. waterlelie. 2. afvalberg. 3. twijfelaar. 4. uitschakelen. 5. interest. 6. loondaling.  

7. doorgaan. 8. veenheuvel. 9. zaalverhuur. 10. ezelsbruggetje. 11. potloodventer. 

12. uitwringen. 13. zwerfvuil. 14. zeeland. 15. enzovoorts. 16. legaat. 17. zemelen.  

18. openluchtspel. 19. carpooling. 20. herdershond. 21. tuincentrum. 22. indigo.  

23. strompelen. 24. duivenmelker. 25. eenmalig. 26. elastiek. 27. element.  

28. nietsnut. 29. herexamen. 30. evenement.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Aanmeldstrookje voor de Open Inloop Middag in  

Het Schutterijmuseum 
op woensdag 29 juli 2020 van 14:00 tot 16:30 uur.  

 

Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Wel aanmelden in verband met het doen van de bestellingen. 

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 22 juli het strookje 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   

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

