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      Nieuwsbrief  

       25 mei 2021 
 

Beste leden, 
 

En weer kunnen onze plannen niet doorgaan. De ledenvergadering was op 26 mei 

toch nog te optimistisch gepland. We hebben een nieuwe datum voor u: woensdag 

30 juni om 14:00 uur in het Schutterijmuseum. Er is natuurlijk nooit 100% 

zekerheid, maar we hopen toch dat we dan weer met een groot aantal mensen bij 

elkaar kunnen zitten. Als het door gaat krijgt u rond 15 juni de definitieve 

uitnodiging met het aanmeldstrookje. Het aanmelden is noodzakelijk vanwege de 

catering. U hoeft voor deze bijeenkomst geen eigen bijdrage te betalen.  

Ook de barbecue hebben we uitgesteld. Die staat nu op woensdag 28 juli vanaf 

16:00 uur bij Schutterij St. Martinus langs de Streekweg. Ook 

dit is nog onder voorbehoud. Hierover krijgt u definitief bericht 

in de volgende nieuwsbrief. Daar zit dan ook het aanmeldstrookje 

bij. 

We gaan er wel voor zorgen dat we de rest van dit jaar alleen nog 

maar gezellige bijeenkomsten gaan houden, de serieuze zaken 

komen later wel weer aan bod. 
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Overleden:  

Op 4 mei is Truus Kuijpers-Van der Zanden van de Gasthuisstraat plotseling 

overleden op 75 jarige leeftijd. Truus en haar man Hay zijn lang lid geweest van 

onze KBO.  De reden van afmelden was dat Hay’s gezondheid erg achteruit ging .  

We wensen de familie Kuijpers heel veel sterkte. 
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Een terrasje pakken 
 

Ik zal u niet vervelen met het over het Corona-virus te hebben, dat weten we nu 

wel. Wel hoop ik dat u allen zo’n beetje de 2de prik heeft gekregen. Dat geeft toch, 

terecht of onterecht, een veiliger gevoel. Nu nog de mondkapjes, dat zou helemaal 

fijn zijn. 
Afgelopen zondag was ik met een vriendin gaan 

lunchen op een terras in Arcen.  

Helaas het weer was zozo, maar we mogen, dus 

we gaan. Haha. Trui aan, dikke jas met sjaal, wij 

op het terras. We hadden een fijn plekje, vlak 

bij een kachel, kregen ook nog een dekentje. Ja 

normaal zou je zeggen: die zijn niet wijs met 

deze wind en kou op een terras. Maar de nood 

was hoog, na ruim een jaar binnen zitten was 

zelfs dit nog erg lekker. Het eten smaakte dan 

toch ook weer voortreffelijk en het was 

gezellig bij babbelen. Dan kijk je in de rondte, vol terras, allemaal Corona-proof, 

veel auto’s, veel wandelend publiek. Hele gezinnen die slenterend door Arcen liepen 

te likken aan een ijsje, de ijsbloemen stonden op je buik!! Maar zo zie je, waar een 

wil is een weg. Allemaal een frisse neus halen. Dit hadden ze al veel eerder kunnen 

doen, die terrassen open. Alles loopt gesmeerd, dus geen volle parken met  bij 

elkaar kluitende mensen, met of zonder mondkapje. Ja, dat is ook nog zo’n 

dingetje. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb een bril, dus twee 

brillenpoten, een gehoorapparaat in stereo, dus twee gehoorapparaten en dan ook 

nog een elastiekje van mijn mondkapje. Nu heb ik geen olifantsoren, dus het wordt 

dringen achter mijn oorschelp. Je moet ook opletten met het 

afzetten, je neemt zo het gehoorapparaat mee. Dan bungelt dat 

op je wang, maar bij pech ligt het op de grond. Wat een gedoe en 

dat allemaal dankzij Tante Corona.  

Laten we hopen dat het nu snel voorbij is en dat het in deze maand 

mei weer wat warmer wordt. We zijn er aan toe. 

Blijft allen gezond. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 
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Veilig onderweg met de e-bike 
 

Met een elektrische fiets is de kans op ernstige verwondingen bij een ongeluk 

groter dan bij een gewone fiets. Wat kunt u doen om een valpartij te voorkomen? 

Een elektrische tweewieler is sneller en comfortabeler dan een gewone fiets. Een 

uitkomst als u moeite heeft om lange stukken te trappen. Een e-bike gaat sneller 

dan u denkt en is zwaarder dan een gewone fiets. Als u valt, is de kans op schade 

groter. De meeste ongelukken gebeuren bij mensen van 60 jaar en ouder. Dan maar 

niet op de e-bike? Als u zich bewust bent van 

de risico’s,  is de e-bike een handig 

vervoermiddel. 

Pas uw snelheid aan 

Een e-bike kán 25 km per uur rijden, maar dat 

is op drukke fietspaden of onoverzichtelijke 

wegen niet veilig. Pas uw snelheid daarom aan. 

Doe dat ook bij regen, bij vuil op de weg en bij 

winters weer. De e-bike heeft meerdere 

niveaus van trapondersteuning. Start altijd 

rustig op en gebruik de turbostand pas als u 

zich zeker voelt en de ruimte hebt. 

Stel uw fiets goed in                                                                            

Op een e-bike die goed is afgesteld, en die vooral niet te groot is, zit u stabieler. 

Om makkelijk op- en af te stappen kunnen mannen kiezen voor een damesframe. 

Er zijn ook e-bikes te koop met een extra lage instap.   
Een helm?                                                                                            

De overheid wil daar niet aan omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel 

Nederlanders de fiets laten staan als ze een helm op moeten. En dat is weer slecht 

voor de volksgezondheid. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen vrijwillig een helm te 

dragen Zeker als je wat ouder bent. Je kunt er ernstig hoofdletsel mee 

voorkomen.  
Een spiegel                                                                                             

In een goede spiegel kunt u al het verkeer achter u zien. Houd rekening met uw 

favoriete fietshouding. Daarnaast kan het handig zijn als de spiegel makkelijk te 

verstellen is en u de spiegel kunt inklappen. Het materiaal waarvan de spiegels is 

gemaakt, is daarnaast ook belangrijk. Laat u dus goed voorlichten. 
Veilig op- en afstappen                                                  

Veel ongelukken gebeuren tijdens het op- en afstappen. Door het motorblok kan 

het zwaartepunt van de fiets op een onhandige plek zitten. Stap daarom altijd 

rustig op en af en zet het zadel wat lager dan u gewend bent, zodat uw voeten de 

grond raken als u stilstaat. 

 

https://www.plusonline.nl/lekker-fietsen/nieuwe-cijfers-e-bike-dodelijker-dan-bromfiets
https://www.plusonline.nl/lekker-fietsen/nieuwe-cijfers-e-bike-dodelijker-dan-bromfiets
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Verzekering? 

Een gewone e-bike met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur is meestal 

meeverzekerd bij uw aansprakelijkheidsverzekering. 

Een speed-pedelec met ondersteuning tot 45 kilometer per uur is dat niet. 
 

Uit: Ik woon, leef en zorg.  

Bijdrage Kay Curfs 

 

 

 

 

 

 
 

PASSIESPELEN 2021 GAAN DOOR! 

Première op zaterdag 3 juli 2021 

Driemaal is scheepsrecht! Na twee keer uitstel. Eindelijk! De Passiespelen 2021 

gaan door! De eerste voorstelling staat gepland op zaterdag 3 juli 2021 om 17.00 

uur in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. In de periode van 3 juli t/m 5 

september 2021 kunnen wij u toch nog in totaal 36 voorstellingen aanbieden. 

Coronaproof! We hebben er ontzettend veel zin in! 

De nieuwe data 

▪️ zaterdag 3, 10, 17 en 24 juli 2021 

▪️ zondag 4, 11, 18 en 25 juli 2021 

▪️ zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus 2021 

▪️ zondag 8, 15, 22 en 29 augustus 2021 

▪️ zaterdag 4 september 2021 

▪️ zondag 5 september 2021 

Presentje 

Om te vieren dat de Passiespelen in Tegelen toch doorgaan, bieden wij onze 

bezoekers een attentie aan. Omdat de horeca, volgens de nu geldende 

coronamaatregelen, helaas niet geopend kan zijn, ontvangt elke bezoeker (in plaats 

van een consumptie) als aandenken een fraaie Passiespelen-draagtas met daarin 

een flesje water, een Limburgs vlaaitje én een gratis programmaboek. 

 

 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 29 juni 2021 

https://www.interpolis.nl/verzekeren/scooterverzekering/e-bike
https://www.interpolis.nl/verzekeren/scooterverzekering/e-bike

