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      Nieuwsbrief  

      26 januari 2021 
 

Beste leden, 
 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021. Eind 2020 heeft u van ons heel 

optimistisch het programma voor 2021 gekregen. Maar de pandemie houdt ons nog 

stevig in zijn greep. We zitten nu zelfs in een lockdown, die zeker nog tot 9 

februari gaat duren. Dat betekent voor ons als KBO, dat het nog tot ver in februari 

gaat duren voor we weer activiteiten voor u kunnen organiseren. Dus helaas geen 

nieuwjaarsborrel met kienen dit jaar. In de volgende nieuwsbrief van 23 februari 

kunnen we u hopelijk bericht geven of het voorjaarskienen op 3 maart wel door 

kan gaan.  

We doen in ieder geval ons uiterste best om onze activiteiten weer op te starten, 

zodra het op een verantwoorde manier mogelijk is. Maar de veiligheid van onze 

leden gaat nog steeds boven alles en uiteraard moeten we ons houden aan de 

vastgestelde regels. 

Dan wil ik nog even het volgende onder uw aandacht brengen. De heer Theo 

Laumans heeft verleden jaar te kennen gegeven dat hij gaat stoppen als 

redactielid. Hij schrijft zelf een stukje hierover verderop in deze nieuwsbrief. 

Zenz Hortensius heeft aangeboden om stukjes te schrijven zodra we weer in de 

gelegenheid zijn om een interessante middag voor u te 

organiseren. Ze geeft alvast een voorproefje. Ook dat kunt u in 

deze nieuwsbrief lezen. Als u zelf een idee hebt waarover we 

kunnen schrijven, of u hebt een leuke anekdote of gedicht, kunt 

u dit altijd inleveren bij de redactie. Dit kan via de mail 

redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl of bij Ine in de brievenbus op 

Aerdberg 1, Steyl. 
Bijdrage: Ine Beurskens  
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Info leden KBO Steyl 
Op 16 december 2020 is de heer Joep Nooijen op 94 jarige leeftijd overleden. 

Hij was vanwege zijn broze gezondheid al een tijdje geen lid meer, maar zijn vrouw 

Els en dochter Fridie bezochten onze middagen veelvuldig. We wensen de familie 

Nooijen veel sterkte. 

Op 29 december 2020 is mevrouw Sophie op ’t Veld-Schouwenberg in de leeftijd 

van 92 jaar overleden. Na jarenlang aan de Erkenkamp te hebben gewoond is ze 

eind vorig jaar verhuisd naar De Beerendonk in Venlo. Hier heeft ze maar enkele 

weken kunnen wonen. Ook de familie Op ’t Veld wensen we veel sterkte.  

De heer Wim Bergmans heeft na vele jaren te kennen gegeven dat hij stopt met 

het rondbrengen van het KBO Magazine, voorheen Nestor, waarbij u ook deze 

nieuwsbrief ontvangt. We bedanken Wim voor al het leesplezier wat hij ons 

bezorgd heeft. 

 

 

Vertrek Theo Laumans 
Al eerder in het afgelopen jaar heb ik aan Ine Beurskens en Kay Curfs laten weten 

rond mijn 80e verjaardag te willen stoppen met mijn werk als redactielid en het 

schrijven van bijdragen voor de Nieuwsbrief.  

Naar mijn oordeel is mijn tijd van gaan gekomen. Bij dit afscheid wil ik Ine en Kay 

bedanken voor de bijzonder prettige samenwerking  en de 

gezellige uurtjes, die wij samen doorbrachten op de veelal vaste 

vergaderlocatie aan de Bereklauw 3, waar Kay ons opwachtte 

met overheerlijke koffie en eigenhandig gebakken lekkernijen. 

Ik wens Ine en Kay en alle lezers van de Nieuwsbrief het 

allerbeste toe en een Coronavrije toekomst.  

Tot ziens op de bijeenkomsten van de KBO.  

     Theo Laumans 

Gastschrijver Zenz Hortensius schrijft onderstaand artikel. 

Hallo allemaal, 

Zat achter mijn orgel en dacht, ach laat ik eens wat uit de toetsen laten vloeien. 

Ik heb net gekeken naar de heren Rutte en de Jonge. 

Ik weet niet hoe het u allen vergaat, maar daar word je toch niet vrolijker van. 

Nu ook nog de avondklok. Niet dat wij nou zo nodig ’s avonds moeten buiten rennen, 

maar het idee dat het niet mag. Zal wel typisch Nederlands zijn, maar dan gaan 

toch lichtjes de hakken in het zand. Als iedereen zich nu eens aan de regels zou 

houden, waren we al een heel eind op streek. Ook nog maar één persoon op bezoek, 

daar is wel het voordeel van, dat die persoon alle aandacht kan krijgen. Da’s mooi 

meegenomen, toch? Valt het u ook op dat de mensen buiten niet meer zo vrolijk 

kijken? Zou dat alleen van Corona komen, of is dat het jaargetijde. Januari is  

altijd wel een wat saaie maand, na al die gezelligheid van Klaasavond en Kerst en 
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de voorbereidingen daarvan. Hoewel ook dat dit jaar wat uitgekleed was. Maar we 

zullen zeggen, na de vaccinatie, gaat het vast wel weer beter en tenslotte schijnt 

achter de wolken nog altijd de zon. Wat me ook is opgevallen, op TV en radio heeft 

men het steeds over de groep van 60 tot 75, die komen het snelst, na de 

verzorgenden, in aanmerking voor het vaccin. Maar waar blijft die groep, die nog 

fijn thuis woont, vanaf 76 tot en met over de 100 jaar?? Ik ben benieuwd. U ook?? 

Laten we wel op elkaar letten, een telefoontje zo hier en daar, 

kost niet veel tijd, maar is een welkome afleiding vooral voor 

diegenen die alleen zijn. 

We proberen allemaal buiten het virus om te gaan, maar voor 

diegenen die het wel hebben, of in de familie of vriendenkring, 

wens ik veel sterkte. 

Zo heb ik toch weer met veel mensen in één keer gebabbeld. 

Tot een volgende keer maar weer. Blijft allen gezond.  
Zenz Hortensius 

 

Afscheid Pater Tony Gelinck 
Aan het eind van 2020 ontvingen we het bericht dat Pater Tony Gelinck is verhuisd 

naar Teteringen, waar hij wordt verzorgd in het verpleeghuis van het Missiehuis. 

Vanwege zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid is dit de beste oplossing geweest.  

Pater Tony is de afgelopen jaren voor onze KBO afdeling voorganger geweest in 

de H. Missen ter gelegenheid van Pasen en Kerstmis. Met altijd een gedegen 

voorbereiding, al was de laatste jaren te merken dat het steeds zwaarder voor 

hem werd. Maar hij wilde dit zo graag voor ons doen, dat hij zijn eigen ongemakken 

hiervoor aan de kant heeft gezet. Hij kwam na afloop graag een broodje mee-eten 

om zich tussen de mensen te voegen. We wensen hem nog een prettig verblijf in 

Teteringen.  

Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan staat hieronder het adres.  

Pater Tony Gelinck,  

Arnold Janssenlaan 8, 4847 DK Teteringen.   

Hij zal het ongetwijfeld leuk vinden om post te ontvangen 

van KBO-leden uit Steyl. 

Wij gaan intussen op zoek naar een andere geestelijke 

die voor ons de Paas- en Kerstdiensten kan verzorgen.  
Bijdrage: Ine Beurskens 

 

 

Nieuw kienteam 
Vanaf 1 januari 2021 gaat Wilma Lommers samen met Toos Mirer voor de 

kienprijzen zorgen. Miep Janssen blijft op de achtergrond bereikbaar om 

eventueel tips te geven. Nu maar afwachten wanneer we weer mogen kienen!  
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Maak kennis met de seniorencoach van Incluzio! 
 

Vanaf 1 april 2020 is Incluzio gestart in Venlo onder de naam 

‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met zes teams geeft Incluzio 

vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, 

vrijwilligers, bewoners en partners vorm aan de sociale basis in 

Venlo. De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en 

informatie- en adviespunten. Voorheen de opstart van de WMO en later de 

participatiewet. 

Zij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te 

bereiken, ondersteunen ze mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf 

willen. Dat is hun doel. Ze staan midden in de buurt. Ze bieden hulp en 

dienstverlening in leven, werken en wonen. 

Contactpersoon voor de ouderen is seniorencoach Robin Achten.  

Zij stelt zich hier aan u voor. 

 

Mijn naam is Robin Achten. Ik ben vanaf 1 april 2020 werkzaam als seniorencoach 

in Tegelen, Steyl en Belfeld. 

Ik ben er voor alle senioren uit dit gebied. Heb je een leuk initiatief voor senioren 

en mantelzorgers uit de buurt? Laat het me weten, dan kan ik kijken of ik wellicht 

kan ondersteunen. 

Daarnaast ben ik er ook voor alle senioren met een hulpvraag. Heb je ergens een 

vraag over of heb je ergens hulp bij nodig? Ik kom graag langs om te kijken of ik 

kan helpen. 

Ik houd me naast de buurtinitiatieven en hulpvragen ook bezig 

met vrijwilligersinzet. Wil jij ook iets doen voor een bewoner uit 

de buurt of wil je meer informatie over bovenstaande, neem dan 

contact met me op.  

Ik hoop van jullie te horen. 

Groetjes, Robin 

Seniorencoach Incluzio Sociale basis  

TIP (Tegels Informatie Punt) Kerkstraat 2aTegelen 

rachten@incluzio.nl • 06-82804936 • www.incluziosocialebasis.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:rachten@incluzio.nl
http://www.incluziosocialebasis.nl/
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Limburg in Beweging 
KBO en L1 brengen Limburg opnieuw in beweging. 

Op 1 februari maakt het televisieprogramma ‘Limburg in Beweging’ een comeback 

op L1, met elke dag om 10.00 uur een uitzending. Dankzij een gezamenlijke 

inspanning van KBO Limburg en L1 kan iedereen de komende 3 maanden weer 

dagelijks verantwoord bewegen onder leiding van fysiotherapeut Erik Eurelings en 

neurowetenschapper Björn Crüts. Dat is goed nieuws voor alle senioren en alle 

andere mensen die tijdens deze coronacrisis grotendeels aan huis gekluisterd zijn. 

KBO en L1 steken hen daarmee graag een hart onder de riem. Samen zorgen we 

ervoor dat we deze ingewikkelde tijd zo goed en gezond mogelijk doorkomen.  

In deze nieuwe serie zal bovendien ook (gezonde) voeding uitgebreid aan bod 

komen. Naast bewegen eveneens een belangrijk aspect van een gezonde leefstijl. 

Er worden 30 uitzendingen gemaakt. Daarmee kunnen we 6 weken achter elkaar 

dit programma aanbieden. Daarna worden alle uitzendingen nog een keer herhaald. 

Ze zijn ook op een ander moment terug te kijken, beschikbaar op YouTube en via 

de website van KBO Limburg. 

Zo blijft Limburg de komende 3 maanden lekker én verantwoord in beweging! 

 

 

Zo reist u online de wereld door 
Op internet kunt u kunst en cultuur bewonderen, concerten bijwonen, verre reizen 

maken en de natuur bekijken alsof u er middenin staat.                       

Reizen. Maak een reis rond de wereld zonder de deur uit te gaan op Google Earth. 

U kijkt mee naar satellietbeelden van hoog in de lucht tot op straatniveau. U ziet 

landschappen en gebouwen niet alleen van bovenaf, maar ook driedimensionaal. Zo 

kunt u ook uw eigen huis van alle kanten bekijken. 

Google Arts & Culture is een online verzameling van afbeeldingen, kunstwerken en 

video’s uit de hele wereld. U kunt rondkijken in beroemde gebouwen zoals het 

Louvre in Parijs, Uffizi Gallery in Florence of het Acropolis museum in Athene. Of 

bekijk beroemde schilderijen van heel dichtbij, zoals de Toren van Babel van 

Pieter Bruegel.  

Musea in Nederland. Een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum kunt u 

op internet bewonderen. U kunt ongeveer achtduizend topstukken tot in de 

kleinste details bekijken. Ook vindt u veel achtergrondinformatie over 

schilderijen, zoals het Melkmeisje van Vermeer of Het vrolijke huisgezin van Jan 

Steen. Beluister bijvoorbeeld geluidsfragmenten uit de audiotour. 

Ook andere musea in Nederland hebben hun collecties of delen hiervan online 

gezet en bieden virtuele rondleidingen aan. Neem daarvoor een kijkje op 

het Thuismuseum. U vindt hier filmpjes van rondleidingen door Nederlandse musea 

zoals Museon, het Spoorwegmuseum, het Anne Frank Huis, het Nederlands 

Volksbuurtmuseum en nog veel meer. U ziet de meesterwerken en hoort de 

https://www.google.nl/intl/nl/earth/
https://artsandculture.google.com/
https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.thuismuseum.nl/rondleidingen
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verhalen erachter. Of bezoek de zes mooiste hunebedden in Drenthe. Het is alsof 

u er met uw neus bovenop staat. 

Voor natuurliefhebbers. Bent u een natuurliefhebber, kijk dan mee met de webcam 

van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. U kunt er zomaar vanuit uw stoel een 

everzwijn of een hert zien. Ook Natuurmonumenten brengt de natuur thuis en 

heeft negentien verschillende natuurgebieden digitaal toegankelijk gemaakt via 

Google Streetview. Met de 360-graden beelden vanaf uw computer, tablet of 

smartphone is het alsof u er zelf loopt. Van het noordelijke onbewoonde eiland 

Griend tot op de Sint-Pietersberg in het zuiden. 

Muziek, ballet, opera. Op de website van 

het Concertgebouworkest kunt u gratis concerten meebeleven. 

Ook voor de voorstellingen van het Nationaal Ballet en de 

Nationale Opera hoeft u de deur niet meer uit. U kunt een paar 

gratis voorstellingen bekijken en u kunt voor een redelijk bedrag 

kaarten bestellen voor andere online voorstellingen. Ook voor de 

online dansvoorstellingen van het Nederlands Danstheater kunt u 

kaarten kopen. 
Bijdrage: Kay Curfs 

 
 

 

 

 

 

 De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 23 februari 2021 

https://ditisdrenthe.nl/centrum/nl/groot/Grote%20Tour.html
https://hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/live-wildcam-het-nationale-park-de-hoge-veluwe
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlands-mooiste-natuurgebieden
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/kijk-en-luister
https://operaballet.nl/online
https://operaballet.nl/online
https://www.ndt.nl/livestreams/

