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      Nieuwsbrief  

       24 augustus 2021 
 

 

Beste leden, 
 

We zijn weer op gang gekomen! Na de goed bezochte ledenvergadering van 30 juni 

waarover Zenz Hortensius een leuk stukje heeft geschreven bij de terugblik in 

deze nieuwsbrief hebben we de lijn voort kunnen zetten met een zeer geslaagde 

bijeenkomst, de barbecue, in het gebouw van Schutterij St. Martinus aan de 

Streekweg op 28 juli. Maar liefst 40 leden waren hiervoor aangemeld, waarvan er 

38 zijn gekomen. Hierover schrijft Kay Curfs een artikel in deze nieuwsbrief. 

Wat betreft het chinees eten bij Rose Garden, dat gepland stond op 25 augustus: 

dat kan helaas niet doorgaan. De directie van Rose garden is van mening dat ze 

niet in staat zijn om grote groepen op gepaste afstand te plaatsen. We houden in 

de gaten of het later dit jaar wel mogelijk is om bij Rose Garden te eten. 

Op 22 september gaan we eindelijk weer kienen in Zaal De Vriendenkring!  

Ik wil u ook alvast attent maken op het bezoek dat we gaan 

brengen aan de Risk Factory in Venlo op woensdag 6 oktober. 

Hier kunt u op een interactieve manier kennis maken met allerlei 

aspecten van veiligheid. We gaan er gezamenlijk met een bus naar 

toe.  

Meer informatie over deze twee activiteiten vindt u in de 

Vooruitblik in deze nieuwsbrief. 
 

Bijdrage: Ine Beurskens  

 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Als nieuwe leden verwelkomen we:  

José Nieuwenhuis uit Belfeld en Cees Lommers uit Steyl. 

We heten beiden van harte welkom bij onze vereniging. 

 

 

 

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Ine Beurskens en Kay Curfs  

Gastschrijver: Zenz Hortensius 

redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl 

Adres secretariaat:  

Aerdberg 1, 5935 VR Steyl 

Telefoon: 06-30082345 

Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62 

tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus 

Steyl 

mailto:redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl
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Terugblik 

 

Woensdag 30 juni 2021: Algemene Leden Vergadering  

in het Schutterijmuseum 
Over de ledenvergadering schreef Zenz Hortensius onderstaand stukje: 

Even een kleine nababbel over de algemene ledenvergadering. 

Het was een drukke boel, en na deze Coronatijd ook wel weer even wennen aan 

zoveel mensen in één keer. 

Na de opening door onze voorzitter werd er stil gestaan bij het overlijden van 

diverse van onze leden. Ook werden zij met naam benoemd. Het waren er toch wel  

veel. Da’s dan best weer schrikken. Wij wensen alle nabestaanden dan ook veel 

sterkte met hun verlies.  

Ook werden er wat cijfers verklaard over het aantal leden. Tja, daar mag wel weer 

wat bijkomen. Graag wat jonger, want 75+ heeft nu de hoofdtoon. Een begrip werd 

geuit over het KBO = Kom Bij Ons. Blijft origineel, houden we erin. 

Van het bestuur kregen we deze keer de koffie of thee met vlaai en twee 

consumpties aangeboden, dat werd zeer gewaardeerd. De heer Jacobs 

refereerde, na uitdrukkelijk in de zaal gekeken te hebben, dat hem opviel dat er 

bij diverse mensen toch ook wat Corona kilootjes aan waren blijven hangen. 

De volgende spreker was Piet van Dooren. Hier kwamen de financiële cijfers aan 

bod, er was weinig te vertellen, ook vanwege de rustige periode. 

De kascommissie, Sjef Curfs en Mariet Siebgens, gaven Piet alle credits (om in 

stijl te blijven) Wat ook vermeld werd, dat als je als commissie binnen komt bij 

Piet, je in een gespreid bedje komt, alles keurig in orde is en je alles correct kunt 

controleren en afsluiten. Er wordt dan ook decharge verleend en dank voor het 

vele werk. De nieuwe kascommissie bestaat uit Sjef Curfs en Pierre Coolen. 

Er werd ook een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers, tenslotte maken vele 

handen licht werk. 

Ook werd er aandacht gevraagd voor de 2e helft van dit jaar. Houdt u aub de 

nieuwsbrief in de gaten, er komen allerlei leuke activiteiten. Dus graag ook 

hiervoor massaal komen. 

Bij de rondvraag werd door Kay Curfs nog een oproep gedaan voor de gymclub, om 

van de extra kilootjes af te komen en lekker bezig te zijn, lid te worden van het 

gymclubje. Altijd gezond en fijn om in beweging te kunnen zijn. 

Er was ook een tentoonstelling ingericht van de Passiespelen, speciaal voor deze 

vergadering in elkaar gezet, zodat iedereen de foto’s, aanplak affiches, en vooral 

de mooie tweedelige maquette kon bekijken. Deze zaten  knap in elkaar. Een mooi 

overzicht. 

Ik begreep dat er in juli geen nieuwsbrief zou komen, dus u kunt deze bijdrage  in 

augustus lezen. Ik hoop aan diegenen die niet aanwezig waren zo een beetje een 

indruk te hebben gegeven van deze twee keer uitgestelde Algemene 

Ledenvergadering. 

Het was fijn dat men weer bij kon babbelen na zo’n lange tijd. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 
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Woensdag 28 juli 2021 vanaf 16.00 uur: Barbecue bij Schutterij 

St. Martinus langs de Streekweg 
Ontmoeting tijdens de BBQ.  

Aanwezig zijn 38 leden van onze KBO 

op de Barbecue in het gebouw van 

Schutterij St. Martinus langs de 

Streekweg. De vrijwilligers van de 

Schutterij verzorgen de bediening. 

Slager Rudy Heinen van de 

Spoorstraat levert de vlees 

gerechten, 3 stuks p.p., de koude 

schotels, één soort met aardappelen 

en éen soort met pasta en de 

groentesalade. Alles is vers  bereid. Oud-slager Paul Dings braadt het vlees voor 

ons. 

Het is mooi weer maar te fris om buiten te zitten. Gezellig om met zovelen weer 

een keer samen te zijn! ( Plaats voor 1,5 meter is er helaas niet). 

Hein Jacobs, de voorzitter, opent de middag. Hij wenst ons 

smakelijk eten na een gezamenlijke toost te hebben uitgebracht. 

We genieten allemaal van de twee consumpties die in de prijs zijn 

inbegrepen. Er wordt gepraat, gelachen en gedronken en we eten 

naar hartenlust. Om ongeveer 18.00 uur is dan het einde van het 

gezellig samen zijn. 
Bijdrage Kay Curfs. 

 

 

Vooruitblik 
 

Eten bij Rose Garden aan de Kerkstraat in Tegelen op woensdag 

25 augustus 2021 om 16.00 uur 
Deze activiteit kan helaas niet doorgaan wegens eerdergenoemde redenen. 

 

Herfstkienen op woensdag 22 september 2021 om 14:00 uur  

bij De Vriendenkring 
 

Eindelijk kunnen we weer eens samen kienen en die gelegenheid grijpen we dan ook 

met beide handen aan. Het herfst kienen gaat beslist weer een gezellige worden. 

Zoals gewoonlijk betaalt u € 2,50 eigen bijdrage per persoon voor deze spannende 

middag. Daarvoor krijgt u koffie/thee en een heerlijk stukje vlaai. Vanaf 2021 

gaan Wilma Lommers en Toos Mirer samen voor de kienprijzen zorgen.  Voor deze 

activiteit moet u zich wel even aanmelden door onderstaand aanmeldingsstrookje 

met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:  
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Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 0773733018 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533 

Ook kunt u meldt zich aanmelden via het volgende mailadres: 

ledenadministratie@kbosteyl.nl 

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening 

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St.Rochus Steyl. 

 

 

Risk Factory Venlo op woensdag 6 oktober 2021 
 

De Risk Factory biedt u de mogelijkheid om de risico’s op het gebied van 

gezondheid en veiligheid actief te beleven. Met realistische en interactieve 

scenario’s, zoals brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met 

hulpdiensten en het belang van positieve gezondheid, ervaart u (on)gezondheid en 

(on)veiligheid én leert u hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de 

kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aan komt – de 

juiste beslissingen te nemen. 

Als u aan deze interessante excursie deel wilt nemen wordt u met een bus vanuit 

Steyl naar Venlo gebracht en ook weer na afloop terug gebracht naar de 

opstapplek. Vertrektijd in Steyl is 13:35 uur bij het Schutterijmuseum.  

We vertrekken weer bij de Risk Factory om 17:00 uur. 

Deelname aan deze leerzame activiteit bedraagt € 12,50 per persoon.  

Dit is inclusief de busreis en koffie/thee met wat lekkers. 

Wilt u meer weten over de Risk Factory?  

Bekijk dan de website: www.riskfactorylimburgnoord.nl, 

of bekijk het volgende filmpje op YouTube via onderstaande link 

https://www.youtube.com/watch?v=1jok3i1vKgE&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
http://www.riskfactorylimburgnoord.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=1jok3i1vKgE&feature=emb_logo
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Hoogwater in Tegelen 
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat we hoog water 

hebben gehad in juli 2021. En wel in de zomer. Nu woon 

ik hier 22 jaar in Tegelen maar in de zomer is het nooit 

hoogwater, eerder water tekort, laag grondwater. 

Nou dit jaar hadden we daar geen last van.  

Ik heb vanaf mijn terras wat foto’s gemaakt om u een 

indruk te geven hoe snel het water kwam, maar ook 

dat het weer snel verdween.  

Als een van de weinigen heb ik “genoten” van het 

water. Wat een 

geweld  en wat er 

niet allemaal 

voorbijkwam.  

Een caravan, een Dixie toilet huisje, een 

motorbootje zonder personeel, 

boomstronken, halve bomen met groen en leuk 

met veel vogels erop. Die vlogen dus in die boom 

over het water, dat kostte geen inspanning. En 

dan de vaart in het water, wat een snelheid en 

wat een geweld. Maar heel triest voor de mensen die wel getroffen zijn en eigenlijk 

overvallen zijn door ditzelfde geweld. Velen van hen met o.a. bedrijfjes zijn eerst 

getroffen door Tante Corona en dan nu dit er 

overheen. Om nog maar niet te denken aan de 

vele huizen die ondergelopen zijn. Al dat 

modderwater, wat dat was wel opvallend, in de 

winter hebben we ook regelmatig hoogwater, 

maar dan is de rivier helder, nu was het een 

bruine modderstroom. Je zal het in je huis 

krijgen!! Eerst ruimen en schoonmaken, dan 

drogen en dat duurt lang, dan eindelijk weer 

opbouwen. Op het water was 

het vreemd stil, geen 

scheepsverkeer, dat kwam wat 

onnatuurlijk over.  

Maar het water is weer terug 

in zijn bedding, waar het hoort, 

vooral in de zomer.  
Bijdrage: Zenz Hortensius 
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Positieve Gezondheid en Mantelzorg 
Samen in gesprek over Positieve Gezondheid en Mantelzorg op woensdag 22 

september 2021 19:00 tot 20:30 uur Stadsbibliotheek, Begijnengang 2 Venlo 

Kosten: GRATIS (aanmelden verplicht) Ga samen in gesprek over Positieve 

gezondheid en mantelzorg. De meeste mantelzorgers voelen zichzelf geen 

mantelzorger. Ze vinden de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend, want je zorgt 

toch met alle liefde voor een ander? Toch is deze zorg nobel, maar ook erg 

intensief. Het is belangrijk om goed voor jezelf te (blijven) zorgen als je 

mantelzorg verleent. Tijdens deze bijeenkomst geven gastsprekers van ZorgMies 

en Groene Kruis ledenadviseur Angelique Stevens je hier handvaten bij. Ook 

ontdekken we hoe Positieve Gezondheid van invloed kan zijn op je leven en je 

algehele gevoel van welzijn. Deze editie is deel 2 van een reeks van 4 

bijeenkomsten, georganiseerd door de Initiatiefgroep Positieve Gezondheid 

Venlo, bestaande uit de Gezondste regio 2025, GGD Limburg-Noord, Stichting 

Burgerkracht Limburg en de Bibliotheek Venlo. Elke editie heeft een eigen thema. 

Deelname is gratis maar aanmelding is verplicht (let op, er zijn maar beperkt 

plaatsen beschikbaar). Aanmelden kan via: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-samen-in-gesprek-over-mantelzorg-en-

positieve-gezondheid-163854335729?aff=ebdsoporgprofile  

 

Mantelzorgwaardering 
Graag attenderen wij u erop dat mantelzorgers nog tot 31 oktober 2021  

de mantelzorgwaardering kunnen aanvragen. 

Je bent een mantelzorger als… 

je meer dan 4 uur per week, langer dan 3 maanden zorgt voor een naaste, die woont 

in de gemeente Venlo. 

Voor een nieuwe aanvraag kunt u een e-mail sturen naar:  

isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl 

Kijk ook eens op de website van https://www.incluziosocialebasis.nl/ voor hulp en 

ondersteuning bij u in de buurt 

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van 

KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook 

informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij 

hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. KBO-PCOB 

Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar. 

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle 

leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief.  

U kunt zich als lid van de afdeling Steyl aanmelden voor KBO-PCOB 

Verenigingsnieuws via  www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 

 

 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 28 september 2021 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-samen-in-gesprek-over-mantelzorg-en-positieve-gezondheid-163854335729?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-samen-in-gesprek-over-mantelzorg-en-positieve-gezondheid-163854335729?aff=ebdsoporgprofile
mailto:isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl
https://www.incluziosocialebasis.nl/?fbclid=IwAR155Zc1L1NDuPIOaXLDpOeyLg8jYNRV7Atmwq88KAFuwBg8i_cCOdmdazs
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
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Aanmeldingsstrookje voor het Herfst kienen in De Vriendenkring 

op woensdag 22 september 2021 om 14.00 uur. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon 

 

naam................................................................... adres............................................................... 

 

aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 

 

Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk woensdag 15 september het strookje met geld inleveren bij of even 

bellen met:  

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 

 

Of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl en dan het geld overmaken op 

rekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus 

Steyl. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanmeldingsstrookje voor het bezoek aan de Risk Factory Venlo 

op woensdag 6 oktober 2021. De bus vertrekt om 13:35 uur. 
 

De bijdrage is € 12,50 per persoon 

 

naam................................................................... adres............................................................... 

 

aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 

 

Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk woensdag 22 september het strookje met geld inleveren bij of even 

bellen met:  

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 

 

Of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl en dan het geld overmaken op 

rekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus 

Steyl. 
 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

