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      Nieuwsbrief  

      22 september 2020 
Beste leden, 
 

Inmiddels hebben we u toch weer een activiteit kunnen aanbieden, namelijk het 

herfstkienen. Hierover leest u meer in de terugblik. Verderop in deze nieuwsbrief. 

De excursie naar de RiskFactory aan de Nijmeegseweg in Venlo is in overleg met 

de organisatie doorgeschoven naar volgend jaar. Hopelijk zijn er tegen die tijd 

niet meer zoveel beperkingen en kunnen we onze activiteiten wat gemakkelijker 

organiseren.  

Wat we wel heel graag door willen laten gaan is het gezamenlijk chinees eten. 

De afgelopen twee jaren gebeurde dat bij Rose Garden in het restaurant, waar 

zo’n 70 leden hebben genoten van het heerlijke eten in buffetvorm.  

Want wat is nu fijner dan samen te eten? 

Dit jaar zal het op een andere manier moeten gebeuren, maar we 

gaan er alles aan doen om dit voor u te organiseren op woensdag 

4 november. Hoe we dat gaan aanpakken kunt u lezen in de 

volgende nieuwsbrief die eind oktober uitkomt. Dat betekent wel, 

dat u dan nog maar enkele dagen de tijd hebt om u aan te melden 

voor deze activiteit.  

Dus: zet hem alvast op de kalender of in uw agenda! 
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Afgelopen maanden hebben we drie nieuwe leden mogen verwelkomen:  

In juli werd mv. Maria Janssen-Faassen van de Zilverplak in Tegelen lid van onze 

afdeling en in augustus mv. Annelies Timmermans-Jacobs van de Oude 

Marktstraat in Tegelen. In september kunnen we hier nog mv. Marij van Boekhold 

van de Potaerdstraat aan toevoegen.   

We heten deze nieuwe leden van harte welkom bij al onze activiteiten. 
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Helaas hebben we afscheid moeten nemen van oud-lid mevrouw Gerty Jacobs die 

op 31 augustus op 92 jarige leeftijd is overleden. We wensen haar familieleden 

veel sterkte. 

Ook op 31 augustus is mevrouw Nellie Ketels na een kort ziekbed overleden. Zij is 

83 jaar oud mogen worden. Nellie heeft de afgelopen jaren samen met nog drie 

dames met veel enthousiasme de kienprijzen voor ons verzorgd.   

We wensen haar familie  en met name haar zus Anne, die Nellie de laatste maanden 

heeft verzorgd, en Miep Janssen, haar vriendin, veel sterkte met dit verlies. 

 

Terugblik 
Herfstkienen in zaal De Vriendenkring op woensdag 16 september  

Voor de eerste keer dit jaar hebben we een kien middag 

georganiseerd. 34 leden wisten de weg weer te vinden naar De 

Vriendenkring, waar als vanouds weer gezellig gekiend werd. 

Weliswaar in corona-opstelling van de tafeltjes, niet meer dan 

twee personen per tafeltje. Bij binnenkomst moesten de 

handen worden gedesinfecteerd en de naam worden ingevuld op 

een lijst, zoals dat bij elke openbare gelegenheid verplicht is 

tegenwoordig.  

Maar dat alles mocht de pret niet drukken. Er werden weer 8 spannende rondes 

gespeeld, waarbij de hoofdprijs, een levensmiddelenpakket samengesteld door de 

Coöp, werd gewonnen door Mia Kremer. Toen aan het eind de verliezersronden 

waren gespeeld, bleek dat iedereen met een prijs naar huis is gegaan. 
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

Enquête van begin oktober 2020 op initiatief van de Werkgroep  

“Levensloop bestendig Steyl”  

Deze werkgroep probeert invulling te geven aan levensloop bestendig wonen voor 

ouderen op Steyl in het algemeen en in de kloostergebouwen van Stichting 

Kloosterdorp Steyl in het bijzonder. 

Zulks met medewerking van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) en de 

Stichting Kloosterdorp Steyl. 

In verband met een inventarisatie van woonwensen onder de oudere inwoners van 

Steyl zoekt de werkgroep nog naar enkele KBO leden uit Steyl, die mee willen doen 

aan dit onderzoek en die dan begin oktober 2020 gebeld zullen worden in verband 

met de te houden telefonische enquête door een functionaris van de Vereniging 

Kleine Kernen Limburg (VKKL).  

U kunt zich daarvoor opgeven en melden bij redactielid Theo Laumans, die ook deel 

uitmaakt van deze werkgroep. Zijn telefoonnummer is 077-3260420 of mobiel 06-

51383906. Mailadres: theolaumans@kpnmail.nl  
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