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      Nieuwsbrief  

      24 november 2020 
 

Beste leden, 
 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Al met al een jaar waarin we 

elkaar niet vaak hebben kunnen zien. Maar wel een jaar waarin wij, als bestuur, 

veel aan u gedacht hebben. We hebben geprobeerd om u blij te maken met diverse 

cadeautjes en we denken dat die best wel goed bij u zijn aangekomen.  

Maar het jaar is nog niet om. Het Sinterklaas kienen moeten we laten vervallen, 

omdat de regels nog steeds niet genoeg versoepeld zijn. Maar die lekkere boekman 

willen we u natuurlijk niet onthouden! We gaan die vanaf dinsdag 24 november huis 

aan huis bij u bezorgen, voor elk lid van onze afdeling een boekman. Dat zal 

gebeuren tussen 17.00 en 19.00 uur, een tijdstip waarop de meeste mensen thuis 

zijn. Als er onverhoopt toch niemand thuis is, krijgt u een briefje in de bus met 

het telefoonnummer van Wilma Lommers. U kunt haar dan bellen en zij spreekt 

met u af wanneer de boekman wordt bezorgd. Bij deze nieuwsbrief kunt u op een 

apart vel het ontstaan en de betekenis van de boekman in Limburg nalezen. 

Ook de Kerstviering, die gepland staat op 16 december, moeten we dit jaar helaas 

laten vervallen. Door alle beperkingen die nog steeds gelden vinden wij het niet 

verantwoord om deze door te laten gaan. Veel ouderen zijn er ook best huiverig 

voor om zich onder een grotere groep mensen te begeven nu deze tweede golf nog 

niet helemaal voorbij is.  

Verderop in deze nieuwsbrief treft u een artikel aan van onze gastschrijfster 

Zenz Hortensius, die op treffende wijze het afgelopen jaar heeft omschreven.  

Het programma voor 2021 is inmiddels in grote lijnen klaar. We nemen grotendeels 

het programma van 2020 over. De eerste weken van het nieuwe jaar hebben we 

bewust open gelaten, omdat de Corona regels naar alle 

waarschijnlijkheid in het begin van 2021 nog niet echt versoepeld 

zullen zijn. Zo hebben we de nieuwjaarsborrel met kienen 

doorgeschoven naar februari, en de Algemene Leden Vergadering 

zal pas in april plaatsvinden. Bij deze nieuwsbrief treft u een 

overzicht aan van de activiteiten, maar wel onder voorbehoud.  

U kunt de data alvast noteren op uw nieuwe kalender! 
Bijdrage: Ine Beurskens  
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Info leden KBO Steyl 
Op 24 oktober is oud-lid Piet Derks overleden. Piet en Toos zijn jarenlang beiden 

lid geweest en waren vaste bezoekers bij onze activiteiten. Na hun verhuizing naar 

’t Peske hebben ze zich afgemeld als lid. We wensen Toos en familie heel veel 

sterkte met dit verlies. 

 

Oproep nieuw kienteam 
In 2017 zijn vier dames vol goede moed begonnen met het verzorgen van de 

kienprijzen. Zij hebben dit altijd prima geregeld. Om diverse redenen zijn er nog 

maar twee dames over en na het overlijden van Nelly Ketels staat Miep Janssen 

er alleen voor. Dit is voor haar een te grote opgave en ze wil het stokje dan ook 

graag overdragen aan een nieuwe groep mensen.  

Bestuurslid Wilma Lommers wil hierin het voortouw nemen en zoekt enthousiaste 

dames of heren die samen met haar voor de kienmiddagen de prijzen willen 

verzorgen. Dit houdt in, dat er leuke, bruikbare artikelen worden ingekocht die 

dan ook mooi ingepakt worden. Hebt u interesse neem dan contact op met Wilma 

via telefoon nummer 077-3736533. 

 

Sponsors Website KBO Steyl 
Het is alweer twee jaar geleden dat onze afdeling een eigen website heeft laten 

maken. De kosten die hiermee gemoeid waren zijn betaald door 17 ondernemers 

uit Steyl, Tegelen en Belfeld. Als tegenprestatie hebben we het logo van het 

bedrijf op onze website geplaatst. Klik je op dat logo dan kom je ‘binnen’ op de 

website van dat bedrijf.  

Elk jaar in oktober vragen we de ondernemers of ze weer een 

jaar lang op onze website vermeld willen worden. Gelukkig is 

dat ook nu weer gelukt. Een enkeling viel af, maar gelukkig 

hebben we ook weer twee nieuwe sponsors gevonden. Het zijn 

Bakkerij Ewals-Smeets op de Muntstraat in Tegelen en op het 

Muldersplein in Belfeld. Ook bloemist “Alles in Huis” op de Kerkstraat is er dit 

jaar voor het eerst bij. Dank daarvoor.  

Met die bijdrage kunnen we voor onze leden gelukkig iets extra’s doen en in dit 

Corona tijdperk komt dat verrekte goed uit. 

Ken jij nog een bedrijf dat graag op onze website vermeld wil worden, laat het mij 

dan even weten. Ik neem daar dan zelf contact mee op. 
Hein Jacobs, voorzitter 
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Terugblik op het Jaar 2020 
 

Graag wil ik met u een beetje terugkijken op het jaar 2020. 

Niet voor iedereen een topjaar, om het mild uit te drukken. Velen van ons zijn ziek 

geworden van het Coronavirus. In milde mate of zelfs heviger, thuis of in het 

ziekenhuis beland. Er zijn zelfs personen aan overleden. Wij wensen  de 

nabestaanden dan ook heel veel sterkte. Diegenen die nu nog ziek zijn, Van Harte 

Beterschap, op naar betere tijden. Dat geldt trouwens voor iedereen. Velen van u 

waren eenzaam, toch voorzichtig met het krijgen 

van bezoek, de familie niet mogen knuffelen, in 

hoofdzaak toch de kleinkinderen. Wat hebben we 

dat gemist en nog steeds. Maar als we zo doorgaan 

gaat het toch de goeie kant weer uit en wie weet, 

wordt er weer van alles versoepeld, maar laten we 

wel opletten, ook op elkaar. 

Helaas geen bijeenkomsten op vier na. Nog net vóór het Coronatijdperk hebben 

we samen geproost op het nieuwe jaar en hebben we nog de Algemene 

Ledenvergadering kunnen houden. Daarna in het Schutterijmuseum een open inloop 

middag. Een leuke opkomst, Coronaproef, met koffie en vlaai en iedereen was weer 

even in zijn nopjes om bekenden weer te zien en bij te babbelen. In september 

een kienmiddag met twee personen aan een tafeltje, netjes op 1,5 meter afstand. 

Nu de sombere November maand. Maand van de prachtige herfstkleuren en 

overtrekkende vogels. We hebben nog geen klagen over het weer, ook typische 

Nederlands om daarover te klagen, toch? 

Dan gaan nu ook onze gedachten uit naar de “Gezellige” decembermaand. Wat zal 

dat worden. Sinterklaas, al dan niet met hele zwarte Pieten of roetveeg Pieten, 

zelfs grijze Pieten had ik al gehoord. Maar kunnen we het wel vieren? Het blijft 

nog even een vraagteken. Daarna de sfeervolle Kersttijd. Met wie mogen we het 

vieren? Bij de kinderen met z’n tweetjes erbij, of mogen het er een paar meer 

zijn? Allemaal onzekerheden, waar eigenlijk  niemand op zit te wachten. Maar laten 

we wel verstandig zijn en ons aan de regels houden, misschien ligt het vaccin tegen 

Corona al bijna op ons bordje. 

Diegenen die wat technischer zijn, hebben de mogelijkheid om te “beeld bellen”. 

Dan bel je iemand op en krijg je direct visueel contact met diegene. Nog steeds 

een beetje een Jules Verne verhaal. De jeugd vindt alles normaal, 

maar voor onze generatie is dit toch haast een wonder.  

Graag wil ik het Bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor haar 

werkzaamheden in dit moeizame jaar. 

Ze hebben ons toch maar met van alles op de hoogte houden. Zo 

hadden we dan toch nog contact met “onze club”. Nogmaals 

BEDANKT en petje af!! 
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Ik wil nu eindigen met u allen - ondanks Corona - Zalige Kerstdagen en een 

Voorspoedig en een vooral Gezond 2021 toe te wensen en dat alle wensen maar uit 

mogen komen. 

Vriendelijke eindejaars-groeten 

Zenz Hortensius 
 

 
WIST U DAT?   

KBO-PCOB Presenteert: Vera Verrast                                                                                                                                              

Sinds september verschijnt elke maand op de 

15e een nieuwe vlog van (oud)journaliste en 

presentatrice Vera van Brakel op ons Youtube 

kanaal. In deze filmpjes praat Vera met 

(bekende) senioren over wat hen verrast, de 

titel van de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. 

We wensen u veel kijkplezier!               

Op deze pagina zullen wij elke maand een link plaatsen naar de nieuwe vlog.  

Klik: Youtube Vera Verrast of  vlog 1 met Ronnie Tober 
 

 

 

Bijdrage: Kay Curfs 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 26 januari 2021 

https://youtu.be/ox5Jw9sqTd8

