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      Nieuwsbrief  

      25 augustus 2020 
Beste leden, 
 

Eindelijk kunnen wij u weer eens een terugblik aanbieden. De Open Inloop Middag 

van 29 juli in het Schutterijmuseum was een groot succes. We hebben 36 leden 

een groot plezier gedaan om weer eens onder de mensen te zijn en even bij te 

praten. Zenz Hortensius heeft aangeboden om een stukje voor ons te schrijven, 

dit treft u onderstaand aan bij de terugblik. 

Wat de toekomst betreft: het ziet er nog onzeker uit of we al onze activiteiten 

die later dit jaar gepland staan nog kunnen uitvoeren. Het jaarlijkse etentje bij 

Rose Garden is voorlopig verzet van 19 augustus naar woensdag 4 november. Op 

die dag zouden we eigenlijk onze schietkunsten kunnen testen bij Schutterij St. 

Martinus, maar deze activiteit is afgelast. U krijgt meer informatie over het 

chinees eten bij Rose Garden in de nieuwsbrief van 22 september. Daarin plaatsen 

we ook het aanmeldstrookje, mits deze activiteit doorgaat.   

Het herfstkienen  van 16 september kunnen we wel door laten gaan. Verderop in 

deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie en achterin 

het aanmeldstrookje. 

De excursie die op 7 oktober gepland stond bij de Riskfactory in 

Venlo gaat dit jaar niet door. Deze zeer interessante activiteit 

wordt verplaatst naar 2021. 

We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte over de 

al dan niet te organiseren activiteiten. 
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

 

 

Deze spreuk zal voor de meesten van ons  

wel heel toepasselijk zijn! 

 

 

 

 

 

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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Info leden KBO Steyl 
 

Afgelopen maand vierden Wim en Ger Bergmans van de 

Roermondseweg hun 60 jarig huwelijksfeest. We feliciteren 

beiden met deze mijlpaal en wensen hun nog veel geluk samen. 

 

 

 

 

Terugblik 
 

Open Inloop Middag op woensdag 29 juli 2020 in het Schutterijmuseum 

 

In keurige RIVM getale waren de leden ingegaan op de uitnodiging van het Bestuur 

om op 29 juli jl in het Schutterijmuseum met elkaar te komen bijpraten. 

We werden ontvangen door Hein Jacobs en Ine Beurskens, waar we gelijk op de 

grote fles handenprut werden gewezen. Allemaal volgens de regels. 

Ook de tafels waren op afstand van elkaar neergezet, maar wel zo dat het toch 

een gezellig geheel was. 

Even rondkijken wie er allemaal zijn en zo vond iedereen zijn plekje en daarna 

onder het genot van een kopje koffie of thee met een stuk vlaai, werd er 

behoorlijk bijgebabbeld. 

Uiteraard begon men meestal over de Corona perikelen. De een had daar meer last 

van gehad dan de ander, maar het is dan ook een nieuw 

fenomeen, dat we geen van allen kenden. 

Ook de persoonlijke zaken kwamen aan bod, trieste verhalen 

maar ook blijdschap ging over de tafel. 

Bestuur hiermee dan ook hartelijk dank voor deze 

gelegenheid, het was heel gezellig, het smaakte uitstekend, 

dus men was er duidelijk aan toe. Goed gezien en juiste timing. 

Graag tot een volgende keer. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 
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Vooruitblik 

 
Woensdag 16 september 2020 om 14:00 uur: Herfstkienen  

In Zaal De Vriendenkring.  

 

Na het succes van de  Open Inloop Middag gaan we nu ook 

het kienen weer oppakken. In overleg met De 

Vriendenkring kan er weer gekiend worden in de zaal. 

Maar u zult begrijpen dat we nu niet aan lange tafels 

kunnen zitten, maar in groepjes van vier. De tafels staan 

dan op voldoende afstand van elkaar. Bij de ingang kunt u 

uw handen ontsmetten. Hopelijk wordt het ondanks alle 

beperkingen toch weer een ouderwets gezellige 

kienmiddag. Daar gaan we met zijn allen zeker ons best voor doen.  

Voor deze middag vragen we een bijdrage van  € 2,50 voor de koffie met vlaai in 

de pauze. Bij corona gerelateerde klachten blijft u uiteraard thuis! 

U kunt zich aanmelden via de mail ledenadministratie@kbosteyl.nl en het geld 

overmaken op rekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. 

Rochus Steyl.  

Ook kunt u onderstaand strookje invullen en met het geld afgeven bij: 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, telefoon 3733018 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, telefoon 3736533 

Of u belt even met Jo of Wilma om u aan te melden. 

 

Steyl Kalender 2021 
 

De Steyl kalender 2021, een initiatief van een 

vrijwilligersgroep uit het Steyler Missiehuis, is weer 

verschenen. 

Deze kalender is geïllustreerd met dertien kleurenfoto’s 

van de hand van broeder Heinz Helf. De opbrengst komt 

ten goede  aan missieprojecten. 

Op het voorblad prijkt een luchtfoto van het missiehuis, 

genomen vanaf de overkant van de Maas. Het 

“steenmannetje” op de voorgrond is een soort van 

wegwijzer.  Vooral in de bergen wordt deze aanwijzing 

gebruikt om duidelijk te maken waar het pad loopt. 

KBO St. Rochus Steyl heeft besloten u deze kalender dit 

jaar cadeau te doen, zodat u een jaar lang van de mooie 

foto’s kunt genieten. U ontvangt één exemplaar per 

huishouden, samen met het Magazine en onze 

Nieuwsbrief, vandaag in uw brievenbus.  

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
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Culturele activiteiten in de regio 
 

 

Nieuws van Uw Wijkbus  

 

Vanaf nu is het mogelijk om te pinnen in de bussen van 

Uw Wijkbus. 

U kunt uw rit of strippenkaart nu betalen met uw bankpas. 

Gewoon de pas op de betaalautomaat houden. 

Veilig, snel en corona-proof! 

U hoeft dus niet meer contant te betalen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 22 september 2020 
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Aanmeldstrookje voor het Herfst Kienen in  

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

 

De eigen bijdrage is € 2,50 

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 9 september 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. 
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