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      Nieuwsbrief  

       23 maart 2021 
 

Beste leden, 
 

Tante Corona blijft de zaak ‘verzieken’. 

Al een jaar lang maakt ze het ons wel heel erg lastig. We zijn met z’n allen in een 

nieuw tijdperk gestapt. Een heel andere wereld waarin we terecht zijn gekomen. 

Voor niemand was dat uit vrije wil en dat heeft iedereen in de wereld geraakt. Een 

jaar later kent bijna iedereen wel iemand, direct of indirect, die slachtoffer is 

geworden van het virus. Onder hen ook enkele van onze leden. Dat is een hard gelag 

en ik wens iedereen toe dat je je overleden dierbaren een mooi plekje in je hart 

kunt geven en de herinnering levend houdt.  

Waar ieders gezondheid het belangrijkste is, stemt het toch verdrietig dat we al 

een jaar lang niets voor onze leden hebben kunnen organiseren. En wat we allemaal 

wilden doen, zal ik maar niet met naam noemen, dat maakt het namelijk extra 

pijnlijk. 

Voor dit jaar was ook weer een interessant en leuk programma bedacht. Maar 

helaas, alles hetgeen tot nu op de kalender stond is geschrapt, met dank en de 

groeten van tante Corona. 

De Paasviering die gepland staat op 31 maart gaat niet door. Ook lukt het niet om 

de al eerder uitgestelde Algemene Ledenvergadering op 14 april, op een 

verantwoorde manier te organiseren.  

Het bestuur heeft echter niet stil gezeten. We zijn meer digitaal gaan doen. Dat 

is natuurlijk nu noodgedwongen te ver doorgeslagen en we missen allemaal het 

persoonlijke contact, het échte contact. 

Kortom, terwijl een jaar geleden nog alles 

‘op slot’ ging, wordt er nu weer volop 

gedacht in kansen en mogelijkheden. En 

met de langzame versoepelingen die er nu 

doorgevoerd worden, heb ik goede hoop 

dat we binnenkort steeds meer de 

vertrouwde activiteiten kunnen oppakken. 

Laat het voorjaar maar komen!  

Met die hoop in gedachte en de verwachting dat over twee maanden al onze leden 

hun tweede prik hebben gehad is er dan het moment om tante Corona, gewoon een 

heks, buiten te schoppen.  Ja ik word er een beetje agressief van, sorry hoor. 
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Ook namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar 

ontmoeten op woensdagmiddag 26 mei om 14:00 uur in het 

Schutterijmuseum.  

Zet het alvast in je agenda, we maken er dan een speciaal 

feestje van, dat beloof ik. 
Hein Jacobs, voorzitter  

 

 

Voorjaar 
Komend weekend gaan we de klok weer een uur vooruit zetten. 

Het is dan een uurtje langer licht en het voorjaar doet zijn 

intrede. Dat zorgt weer voor wat licht en lucht na alle 

duisternis. We krijgen weer meer energie en die kunnen we nu 

goed gebruiken. We kunnen weer een stukje wandelen of 

fietsen, want vooral dat bewegen is zo ontzettend belangrijk. 

In deze nieuwsbrief heeft Kay weer twee interessante artikelen geschreven waar 

u uw voordeel mee kunt doen.  

Op onze website www.kbosteyl.nl kunt u alle nieuwsbrieven nog eens terug lezen.  

Verder staat er op deze site allerlei informatie over onze afdeling en staan er 

diverse links op die weer verder leiden naar nog meer informatie. 

Kijk ook eens op de website van KBO Limburg, www.kbolimburg.nl. 

Daar is veel te lezen over de belangenbehartiging van onze leden. 

Achter aan deze nieuwsbrief is een bijlage gehecht waarin u 

uitleg krijgt over de paasattentie die u ontvangt. Dit omdat we 

voor de tweede keer de Paasviering hebben moeten afzeggen in 

verband met corona. Laat het u smaken! 
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

Info leden KBO Steyl 
Overleden: 

Op 12 maart is Ronald Hortensius op 83jarige leeftijd overleden. Zijn echtgenote 

Zenz schrijft na het vertrek van Theo Laumans uit de redactie, geregeld stukjes 

voor deze nieuwsbrief. U begrijpt wel dat dat voor deze nieuwsbrief niet gelukt 

is. Ronald en Zenz waren altijd trouwe bezoekers van al onze activiteiten.  

We wensen de familie Hortensius heel veel sterkte met dit grote verlies. 

 

Incluzio 
In de vorige maand heb ik persoonlijk ook kennis gemaakt met Robin Achten. We 

hebben afgesproken in TIP, in Tegelen op Kerkstraat 2a, op 26 februari. Het was 

een geanimeerde bijeenkomst. Robin heeft al een aantal jaren gewerkt met 

senioren. Ze kan goed luisteren en ze kan zich inleven in de behoeften van senioren. 

Waar ze voor staat is om uw leven een stukje leuker en gemakkelijker te maken. 

Ze heeft veel contact met inwoners dus kan u in contact brengen met anderen 
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(leeftijdsgenoten) voor een activiteit of gezelschap. Ze kijkt wat uw behoefte is 

en probeert u hiermee te helpen. Of dit nu voor een stukje dag 

invulling is, een goed gesprek of een zoektocht naar 

hulpmiddelen, zij kan u hierin wegwijs maken. Ook als u tegen 

financiële problemen aanloopt, niet weet hoe u iets moet regelen 

of geen familie in de buurt hebt, is het fijn dat er mensen zijn 

als Robin waar u bij terecht kunt, die met u meedenken. Heeft u 

zelf een goed idee voor de buurt? Laat het dan ook zeker weten!  
Bijdrage: Kay Curfs en Robin Achten 

 

 

Onze gezondheid in de toekomst!                                                                                                   
Positieve aandacht voor onze gezondheid wordt belangrijker, zeker nu tijdens de 

corona pandemie. Het behandelen van gezondheidsklachten staat voorop.  

In Nederland bestaan vijf zorgwetten, namelijk:                                                  

1. de zorgverzekeringswet,                                                                                                    

2. de wet langdurige zorg,                                                                                               

3. de wet maatschappelijke ondersteuning,                                                             

4. de jeugdwet, en                                                                                                                

5. de wet publieke gezondheid.                                                                                      

De zorgverzekeraar (1) is verantwoordelijk voor betaalbare 

en toegankelijke zorg van goede kwaliteit. De zorgverzekeraar vergeet uit te gaan 

van de klant.  Bij het wijzigen van de zorgvraag ontstaan vooral bij ouderen 

tegenwoordig al grote problemen. Bijvoorbeeld bij het overstappen van 

zorgverzekeringswet naar de wet langdurige zorg (2).                                                                                                             

De gemeenten zorgen dat mensen met beperkingen kunnen meedoen (3).                                                                                                          

Problemen als slechte huisvesting, stress, leefstijl en schulden zijn niet duidelijk  

in dit stelsel opgenomen.    

De wet publieke gezondheid (5) bestaat sinds 2018. Deze wet is bedoeld om 

gezondheid beschermende en gezondheid bevorderende maatregelen te 

verwezenlijken voor de bevolking of specifieke groepen daaruit. Het gaat onder 

meer over leefstijl. Daarbij komt voorkómen en vroegtijdig opsporen van ziekten. 

Ook vaccinaties, bevolkingsonderzoeken via de GGD en de 

gemeenten vallen onder deze wet. 

Een van de zorgverzekeraars heeft met de ziekenhuizen in 

Limburg afgesproken dat men de komende tien jaar minder zorg 

gaat verlenen om plaats te maken  voor aandacht voor voorkόmen 

van ziekte. De zorgverzekeraar laat ruimte open aan artsen en 

verpleegkundigen om de doelen te bereiken.  
Bijdrage Kay Curfs                                     
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Vervoer naar vaccinatielocatie voor Covid 19  
Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid-19 van 

het RIVM maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie 

komen? ANWB Automaatje helpt u hier mee!  

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de 

vaccinatielocatie belt u op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur 

naar ANWB Automaatje. Telefoonnummer 06 – 834 541 69. 

Ook Uw Wijkbus regelt ritten naar het kazerneterrein in 

Blerick. 

Hiervoor belt u van maandag t/m vrijdag, van 9:00 – 12:00 uur 

en van 18:00 – 20:00 uur met 06 – 15 24 62 17. 

 

 

Passiespelen weer uitgesteld 
Na een eerder uitstel van de Passiespelen Tegelen van 2020 naar 2021 wegens 

COVID-19 heeft het bestuur van de stichting noodgedwongen moeten besluiten 

om óók de première op zondag 18 april 2021 uit te stellen – en daarmee de hele 

speelreeks – naar een later moment dit jaar. 

Het is niet realistisch om te verwachten, dat op 18 april een Coronaproof 

voorstelling kan plaatsvinden. Momenteel kan er bijvoorbeeld niet gerepeteerd 

worden, een essentiële voorwaarde om een volwaardige en artistiek verantwoorde 

voorstelling te kunnen spelen. Al het andere – decor, kostuums, muziek – is klaar 

en de medewerkers staan te trappelen om aan de slag te kunnen. 

In de loop van de komende weken volgt meer informatie over de aangepaste 

speelperiode van de Passiespelen Tegelen 2021. 

 

 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 20 april 2021 


