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      Nieuwsbrief  

       30 november 2021 
 

 

Beste leden,  
 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Weer een jaar waarin Corona 

een belangrijke rol heeft gespeeld en dat nog steeds doet!. Pas op 30 juni konden 

we onze algemene ledenvergadering houden, gevolgd door de barbecue op 28 juli 

en het herfstkienen op 22 september. En daar hield het mee op.  

Want in verband met het groeiend aantal Corona besmettingen hebben we moeten 

besluiten om het luchtbuks schieten op 10 november niet door te laten gaan. Heel 

jammer voor de leden die zich hiervoor hadden ingeschreven.  

Ook om dezelfde reden moeten we helaas besluiten ook het Sinterklaas kienen op 

1 december af te zeggen. Wij vinden het niet meer verantwoord om dit door te 

laten gaan, uw veiligheid blijft voorop staan. Het bleek al uit het lage aantal 

aanmeldingen voor het kienen dat u zelf heel terughoudend bent en liever niet met 

een grote groep mensen bij elkaar wilt zitten. Inmiddels zijn alle leden die zich 

voor het luchtbuks schieten en/of het Sinterklaas kienen hebben aangemeld 

telefonisch benaderd en hebben zij hun eigen bijdrage weer terug ontvangen. 

Omdat we nu geen boekmannen kunnen uitdelen bij het kienen heeft het bestuur 

besloten om bij al onze leden een boekman te bezorgen, tegelijk met het KBO 

Magazine en deze nieuwsbrief. 

Dat brengt me meteen ook op de 

Kerstviering. Pastoor Anu Antony en het 

koor Zang en Vriendschap zouden samen 

deze viering verzorgen in het 

Schutterijmuseum.  Maar gezien de laatste 

ontwikkelingen moeten we met pijn in het 

hart ook de Kerstviering annuleren. Dat is 

een moeilijke beslissing, want we weten 

hoeveel belang onze leden hechten aan deze bijeenkomst.  

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ook het programma voor 2022. Dat zit 

vol met leuke activiteiten, maar ook een aantal interessante themamiddagen. Zet 

deze alvast in uw agenda of op de kalender, zodat u iets hebt om naar uit te kijken. 

Hopelijk zijn we volgend jaar wel in staat om het programma af te werken, maar 

zoals u wel zult begrijpen is het allemaal onder voorbehoud. 

 

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 
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De eerste activiteit in 2022 is de Nieuwsjaarsborrel met kienen. 

Die staat gepland op woensdag 12 januari 2022. Omdat er in 

december geen Magazine verschijnt en de volgende nieuwsbrief 

dus pas uitkomt op 25 januari 2022 komt in deze nieuwsbrief al 

de aankondiging met het aanmeldstrookje.  

Rest mij nog om u een leuk sinterklaasfeest, een sfeervolle kerst 

en een gezond 2022 te wensen. 
Bijdrage: Ine Beurskens  

 

 

Info leden KBO Steyl 
 

Ben van der Sterren overleden 

 

Op 18 november 2021 is Ben van der Sterren na een 

jarenlang gevecht tegen kanker op 85 jarige leeftijd 

overleden. Ben heeft jarenlang de functie van 

penningmeester van onze afdeling vervuld. 

Na het overlijden van Toos Bessems is hij afwisselend met 

Jos Houben ook vicevoorzitter geweest. Eveneens was hij 

met zijn melodieuze stem de vaste “oplezer” van de 

kiennummers. Hij deed dat altijd luid en duidelijk met de 

nodige kwinkslagen. Ook heeft hij samen met zijn vrouw 

Gerda een lange tijd gezorgd voor de kienprijzen. Daar 

waren ze het hele jaar door mee bezig.  Tevens waren Ben en Gerda de drijvende  

krachten van de gymclub Meer Bewegen voor Ouderen.  

Ook tijdens de Paas- en Kerstvieringen was hij altijd bereid om in de kerk een 

tekst voor te lezen. Ben zal door velen  gemist worden. 

We wensen de families Van der Sterren en Jacobs heel veel sterkte met dit grote 

verlies. 

 

Els Nooijen overleden  

 

Een dag later, op 19 november is Els Nooijen van 

de Maasstraat overleden, nog geen jaar na het 

overlijden van haar man Joep. Zelf had ze 

gehoopt nog een paar mooie jaren te krijgen, maar 

dat was haar helaas niet gegeven. Els was een 

trouwe bezoekster van onze activiteiten, vooral 

de kienmiddagen sloeg ze nooit over. In 

september is ze nog bij het kienen geweest, hoewel ze toen al erg ziek was. 

We wensen de familie Nooijen veel sterkte, vooral dochter Fridie, ook lid van onze 

KBO,  die tot het laatst voor haar vader en moeder heeft gezorgd. 
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Vrijwillig Ouder Adviseur/ cliëntondersteuner 

 

Kay Curfs heeft aangegeven te gaan stoppen met haar 

werk als vrijwillig ouder adviseur. Ze blijft wel 

beschikbaar voor onze KBO afdeling als redactielid. Ze zal 

mensen met een hulpvraag altijd te woord staan. Als dank 

voor al haar activiteiten kreeg ze een bloemetje 

aangeboden. 

In onderstaand stukje schrijft Kay hoe ze er toe gekomen 

is om ouderen adviseur te worden en haar reden om er 

mee te stoppen. 

 

Beste leden van KBO Steyl, 

Sinds waarschijnlijk 2006 ben ik lid van de KBO Steyl. Graag wilde ik een zinvolle 

functie. Aanvankelijk werd ik notulist voor de vergaderingen van het bestuur. 

Daarmee gaf ik me zelf de mogelijkheid om de mensen te leren kennen. Al snel 

kwam de mogelijkheid van scholing tot Ouder Adviseur. Met veel plezier heb ik die 

scholing gevolgd. Afijn, ik had al snel in de gaten dat vrijwilligers binnen onze 

organisatie investeren met tijd, interesse en liefde voor de zaak, zonder geldelijke 

tegemoetkomingen. Oké dat heb ik ook geleerd. Met veel plezier heb ik regelmatig 

leden van onze vereniging kunnen helpen met hun hulpvragen. In die tijd was er nog 

de AWBZ met financiële vergoedingen voor  wandelstokken, rollators en 

scootmobielen. Inmiddels leren we met de regels van de WMO( wet 

maatschappelijke ondersteuning) om te gaan. Hierbij is het ook mogelijk om 

huishoudelijke hulp en hulp bij gezondheidsproblemen te vragen en te krijgen. De 

gemeente Venlo doet steeds weer nieuwe pogingen om met inzet van professionals 

en vrijwilligers iedereen in onze gemeente mee te laten doen. Dat lukt tot nu toe 

iedere keer maar deels, helaas. In 2016 heb ik opnieuw een aangeboden scholing 

gevolgd in Venlo en werd ik cliëntondersteuner voor ons deel van de gemeente, 

Tegelen, Steyl en Belfeld. 

Nu vijftien jaar later, sinds het begin van mijn lidmaatschap bij de KBO Steyl, is 

er in de aanpak en tegemoettreding naar cliënten heel wat 

veranderd.  

Naar mijn mening kan ik mensen met een hulpvraag niet meer naar 

tevredenheid helpen. Daarbij wil ik mijn leeftijd in acht nemen en 

besluiten mijn loopbaan als Ouder Adviseur/ cliëntondersteuner  

te beëindigen. Hopelijk blijf ik nog lang fit om actief lid  van onze 

vereniging te blijven. 
Bijdrage Kay Curfs 
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Vooruitblik  
 

Woensdag 12 januari 2022 om 14:00 uur:  

Nieuwjaarsborrel met kienen in Zaal De Vriendenkring  

 

De eerste activiteit van 2022 is zoals gewoonlijk de nieuwjaarsborrel met kienen. 

We gaan met prosecco of jus proosten op het nieuwe jaar in de hoop dat we u in 

het nieuwe jaar het volledig programma kunnen aanbieden. Aansluitend gaan we 

weer gezellig kienen met zijn allen.  

We vragen u om zich gewoon aan te melden en de eigen bijdrage te betalen als u 

graag deze activiteit wilt bijwonen. Mocht het vanwege de aanhoudende corona 

maatregelen toch niet mogelijk zijn om de Nieuwjaarsborrel te vieren dan krijgt 

u tijdig bericht hierover en wordt uw eigen bijdrage terugbetaald. 

Eigen bijdrage € 2,50, introducees mogen mee voor € 3.50. 

Uiterlijk woensdag 5 januari  

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.  

Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar ook even aanmelden. 

 

 

Veel te zien in de omgeving 

 
Het is alweer november, de zomer is echt voorbij, dus 

tijd voor andere bezigheden. 

Ik ben van de week in een museum geweest, waar ik 

wel van gehoord had,  maar nog nooit was geweest. Je 

kan daar alleen heen met een groepje mensen, en op 

afspraak, dit is vanwege de uitleg. 

Het gaat hier om het museum van “Wasrol tot DVD”,  

Egerbosweg 233, Venlo-Boekend. Tel.: 077-38 21 223. 

Ben zo vrij het er maar bij te zetten voor de liefhebbers. Je moet het ook maar 

weten.  

We werden verwelkomd met koffie en vlaai, toen een twee uur durende uitleg 

ronde. Die vloog voorbij. Interessante uitleg van Harmonium en Pianola tot 

hedendaagse geluidsweergave.  

De oudste muziekkast die er stond dateert uit 1740!! 

De jongste is van 2021. Dus het museum is helemaal up to date. 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
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Je kijkt je ogen uit, in mijn gezelschap waren ook wat geluids-techneuten, die de 

achterkant van de kasten interessanter vonden dan de voorkant (haha).  Maar wat 

een verscheidenheid. Ik kan u verzekeren, ik ben helemaal niet technisch, voor mij 

zeiden die achterkanten niets, maar de kasten op zich, pure pronkstukken, en dan 

dat geluid en de uitleg daarbij, en alles werkte, ik keek mijn ogen uit. Dat het 

gelukkig allemaal bewaard is gebleven. De man, de heer Marcel Lenders,  verzamelt 

deze attributen dan ook al vanaf zijn 9de jaar. Het museum op zich bestaat nu 11 

jaar. 

Dan denk je, poeh poeh, twee uur luisteren naar oude muziek en uitleg. Ouwe koek!! 

Maar bij de eerste klanken veer je vanzelf op en bij de muziek zag je ook iedereen 

meedeinen, heel herkenbaar en vooral gezellig. Dit is een aanrader om eens op een 

saaie dag naar toe te gaan. Je knapt er helemaal van op.  

Die twee uur is maar een schijntje die zijn zo voorbij, helaas. 

De heer Lenders kiest zelf de kasten die hij wil laten horen, en hij vertelt zo 

boeiend, had op alle vragen dan ook een antwoord, geweldig.  Je 

vergat zomaar de tijd.  Wij zijn alleen op de parterre geweest en 

houden het boven gebeuren voor een volgende keer. Want dat we 

teruggaan is een ding wat zeker is.  

Weer een museum in de buurt wat de moeite waard is, we hebben 

hier toch wel erg veel bezienswaardigheden, en allemaal binnen een 

kleine straal van Tegelen/Steyl. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 

 

 

Wist u dat… 
Het mogelijk is, om in sombere dagen zoals deze maand met opnieuw 

aangescherpte regels, weinig contactmomenten en zo voort, de dag prettig gevuld 

door te brengen? 

Vier leuke manieren om te beginnen met schilderen. 
Er zijn veel manieren om op een makkelijke manier mooie schilderijen te maken 

met verf en penseel of met gekleurde steentjes. Dat kan ook met hulp via internet 

of een kant-en-klaar-pakket uit de winkel. Welke schilderhobby past bij u? 

1. Op Youtube staan veel Nederlandstalige lessen over schilderen. Handige 

zoektermen zijn: “schilderen met olieverf” of “schilderen met acrylverf”, 

“schilderles”, “schilderen voor beginners” of “schilderen makkelijk”. 

2.  Mee schilderen met een schilder. Het kan via Youtube in de stijl van Bob 

Ross en anderen bijvoorbeeld Grace J Art 

3. Paint by numbers. Bij de meeste hobbywinkels, in warenhuizen of op internet 

kunt u voorbeelden kopen waarin het schilderij met behulp van cijfer de 

kleuren aangeeft. Lekker gemakkelijk. De benodigde kwasten en verf moet 

u daarbij nog aanschaffen. 

4. Diamond painting. Lijkt op het hierboven genoemde met dit verschil dat  u 

bij diamond painting gebruik maakt van gekleurde steentjes in plaats van 
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verf. U maakt het kunstwerk op zelfklevend canvas waarop een schilderij 

afgebeeld staat. Op het canvas staat aangegeven welke kleur steentjes u 

op welke plek moet leggen. Te koop bij de meeste hobbywinkels, in 

warenhuizen of op internet. 

Als u net begint met schilderen en u wilt proberen of het iets voor u is, kunt u 

ook voor weinig geld schilderspullen kopen bij een warenhuis of huishoudwinkel.  
      Bijdrage: Kay Curfs 

      Uit IkWoonLeefZorg  

 

Steyler Hoeskamer in Café Quatre Bras 
Vanaf 1 november is Café Quatre Bras aan de Roermondseweg 64 in Steyl gestart 

met de Steyler Hoeskamer (voorheen in De Vriendenkring). 

De Hoeskamer is elke maandagmiddag geopend vanaf 14.00 uur. 

Wijkbewoners kunnen hier terecht voor allerlei activiteiten, zoals: kienen, 

biljarten, handwerken, spellen. Of u loopt gewoon binnen voor een kop koffie en 

een praatje. Ook is hier het infopunt Steyl gevestigd. 

Denk wel aan uw QR code! 

Meer informatie geeft u Maria van Winsen, telefoonnummer 06-4411202018. 

 

 

TIP – Tegels Informatie Punt 
Het Tegels Informatie Punt (TIP) aan de Kerkstraat 2a  in Tegelen is op 6 

september weer open gegaan. Bezoekers kunnen met en zonder afspraak terecht 

bij onder meer het Informatie- en Adviespunt en bij Incluzio. Kijk ook eens op de 

website van Incluzio:  www.incluziosocialebasis.nl   voor hulp en ondersteuning bij 

u in de buurt. 

Op woensdag helpen vrijwilligers van SeniorWeb met vragen over computergebruik 

en in de even weken is het Buurtteam op donderdagmiddag aanwezig.  

Op de laatste zaterdag van de maand is het Repair Café open. Hier kunt u kleine 

apparaten laten repareren. 

  

 

Algemene Hulpdienst Tegelen – Steyl - Belfeld 
-Voor hulpverlening en klussendienst:  

Meldpunt 06-49341479, Barbara Evenhuis 

-Voor alle andere zaken:  

Secretariaat: W. Bongaerts-Ottenheim 

Groenstraat 6, 5951 BC Belfeld, tel. 077-3733427, 

e-mail: info@ahdtegelensteylbelfeld.nl 

Website: www.ahdtegelensteylbelfeld.nl 

 
 

 

 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 januari 2022  

http://www.incluziosocialebasis.nl/
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aanmeldingsstrookje voor de Nieuwjaarsborrel met kienen op 

woensdag 12 januari 2022 om 14.00 uur  

in zaal De Vriendenkring 
 

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

 

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

 

wil graag deelnemen aan de nieuwjaarsborrel en betaalt € 2,50 p.p.  

Introducees betalen € 3.50. 

 

Ik betaal contant / maak het geld over op rekening nr. 

NL82 INGB 000 959 1262 t.n.v. KBO St. Rochus Steyl. 
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk woensdag 5 januari 2022 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. 
 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

