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    Nieuwsbrief 21 juli 2020 
Beste leden, 
 

Voor u ligt een extra nieuwsbrief, die gemaakt is om u op de hoogte te brengen 

van de veranderingen in onze programmering.  

We herinneren u nog even aan de Open Inloop Middag van volgende week woensdag 

29 juli tussen 14:00 en 16:30 uur in het Schutterijmuseum. Deze middag, alleen 

voor leden, stelt u in de gelegenheid om weer eens bij te babbelen met andere 

KBO leden die u misschien al heel lang niet meer gezien hebt. U kunt binnen komen 

wandelen wanneer het u uitkomt en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.  

U kunt zich nog tot uiterlijk zaterdag 25 juli aanmelden via het mailadres 

ledenadministratie@kbosteyl.nl  of u belt even met Jo of Wilma.  

De telefoonnummers en adressen staan op het strookje, dat nog 

een keer achter in deze nieuwsbrief staat. 

Wat betreft het chinees eten bij Rose Garden:  

Dit gaat niet door op woensdag 19 augustus, maar we zijn bezig 

om het te verplaatsen naar woensdag 4 november. In de 

nieuwsbrief van eind oktober informeren wij u hierover en 

plaatsen dan ook het aanmeldstrookje.  
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

Info leden KBO Steyl 
 

In juni is de heer Jacques Denessen van de Henri Hermansstraat overleden. 

We wensen zijn vrouw Mariet en verdere familie veel sterkte met dit verlies. 

 

Deze maand hebben Jac en Willy Janssen-Maesen van de Maasstraat hun 60-jarig 

huwelijk gevierd. 

Harry en Mia Koopmans van de Pastoor Windhausenlaan waren deze maand zelfs 

65 jaar getrouwd. 

We feliciteren beide echtparen met deze bijzondere trouwdagen. 

 

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
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Uw Wijkbus rijdt weer  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw verkeerskennis opfrissen? 
 

Bent u senior, inwoner van de gemeente Venlo en wilt u als ervaren 

verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste 

verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig Verkeer Nederland organiseert, in 

opdracht van RMO Noord Limburg, een opfriscursus verkeersregels. In drie 

bijeenkomsten van ieder 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde 

rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels 

die in de loop der jaren veranderd zijn.  

 

De cursus is op donderdag 17, 24 september en 1 oktober van 13.30 – 15.45 uur in 

Venlo. U wordt alle dagen verwacht!  

 

Is dit iets voor u? 

U kunt zich tot 1 week voor aanvang van de cursus aanmelden via onderstaande link 

of bel tijdens kantooruren naar 088-5248850. 

www.vvn.nl/opfrisvenlo.nl  

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de 

locatiegegevens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 augustus 2020 

http://www.vvn.nl/opfrisvenlo.nl
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Aanmeldstrookje voor de Open Inloop Middag in  

Het Schutterijmuseum 
op woensdag 29 juli 2020 tussen 14:00 en 16:30 uur.  

 

Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Wel aanmelden in verband met het doen van de bestellingen. 

 

ALLEEN VOOR LEDEN! 

 

 

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

 

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

 

Uiterlijk zaterdag 25 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   
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