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      Nieuwsbrief  

       25 januari 2022 
 

 

Beste leden,  
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. 

Hopelijk bent u de oud- en nieuwfestiviteiten goed 

doorgekomen en kunt u in goede gezondheid het jaar 

2022 tegemoet treden. Helaas hebben wij vorig jaar 

het Sinterklaas kienen moeten afzeggen. In plaats 

hiervan hebben we al onze leden verblijd met een heerlijke boekman van Bakkerij 

Ewals. Ook de Kerstviering behoorde niet tot de mogelijkheden. We konden niet 

voldoende afstand garanderen en het koor had al lange tijd niet meer op volle 

sterkte gerepeteerd en heeft daarom afgezegd.  

Heel optimistisch hadden we de nieuwjaarsborrel met kienen gepland op 12 januari, 

maar moesten ook die annuleren. We zaten toen nog in een volledige lockdown! 

Hoewel het er nu op lijkt dat er steeds meer versoepelingen aankomen, hebben we 

de stap toch niet durven zetten om de themamiddag rond de documentaire “WEI” 

met als thema dementie op 2 februari door te laten gaan. In overleg met Ruud 

Lenssen, de maker van de film die er zelf ook bij aanwezig is, hebben we deze 

middag doorgeschoven naar 30 maart.  

De eerste activiteit van dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 23 februari in het Schutterijmuseum. Hierover leest u meer informatie 

in de Vooruitblik van deze nieuwsbrief.   

Bij de laatste nieuwsbrief van vorig jaar hebt u het programma 

voor 2022 ontvangen in hoopvol groen! Als het even kan maken we 

er voor u een mooi en afwisselend jaar van. Naast de 

ledenvergadering en de vaste kienmiddagen, hebben we  een 

aantal interessante themamiddagen vastgelegd. Natuurlijk komen 

de gezellige uitjes zoals samen eten en een middagreis ook weer 

aan bod. We kijken vol goede moed vooruit! 
Bijdrage: Ine Beurskens  
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Vooruitblik  
 

 

Woensdag 23 februari 2022 om 14:00 uur: 

Algemene Leden Vergadering in het Schutterijmuseum 
 

Onderstaand treft u de verkorte agenda aan 

voor onze ledenvergadering. We ondersteunen  

deze bijeenkomst, waarin we verantwoording 

afleggen over het afgelopen jaar, met een 

PowerPoint presentatie, waarin we overzichten, 

teksten en niet te vergeten vooral ook foto’s laten zien die betrekking hebben op 

het afgelopen jaar. Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee met een stukje 

vlaai. Na het formele gedeelte is er een gezellig samenzijn met een drankje en wat 

te knabbelen.  

Voor de Ledenvergadering hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.  

In verband met de catering WEL graag uiterlijk woensdag 16 februari 

aanmelden via het mailadres ledenadministratie@kbosteyl.nl of door onderstaand 

strookje in te leveren bij of even te bellen met:  

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

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, 077-3736533 

 

Verkorte agenda: 

-Welkomstwoord en mededelingen voorzitter 

-Verslagen secretaris en penningmeester 

-Bestuursverkiezing 

-Aftreden en aanstellen kascontrolecommissie 

-Rondvraag 

-Gedetailleerde informatie wordt gepresenteerd op een  groot scherm  

 

De Algemene Leden Vergadering is dè gelegenheid voor alle leden om invloed 

uit te oefenen en mee te praten.  

We nodigen u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.  
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Nieuwjaar, nieuwe kansen 
Om te beginnen wens ik u allen een heel gezond en gezellig 2022. 

Tja, 2021 is geweest, voor velen een fijn jaar, maar voor anderen een jaar wat niet 

snel genoeg voorbij kon gaan. Ook de drukke decembermaand zit er weer op. Een 

tijd van drukte, gezelligheid,  herinneringen en bezinning. Ook nieuwsgierigheid, 

wat zal het nieuwe jaar gaan brengen. Van één gast hebben we allemaal meer dan 

genoeg, dat is Tante Corona. Wat een vervelend mens, die maar blijft hangen en 

van geen wijken weet. Wij, de senioren, zijn hopelijk allemaal voor de 3de keer 

gevaccineerd, die derde heet dan een booster. Leuk woord, maar het blijft een 

vaccinatie. Zo moeten we er weer een tijdje zonder die Tante mee door kunnen 

gaan. We doen ons best, zou ik zeggen.  

Wat zal het nieuwe jaar weer gaan brengen. De 

Kerstboom weg, even wennen, maar het staat weer 

opgeruimd. Weer naar de normale gang van zaken, 

althans voor zover we kunnen, met de regeltjes. Een 

nieuw Kabinet, werd trouwens ook wel tijd, vind u niet?! 

Gewoon gaan werken aan belangrijke zaken. Hopen dat 

de regels versoepeld worden, zodat een ieder weer 

gewoon kan beginnen met de opbouw van een leven van 

voor Corona. Voor velen is dit een ware ramp geweest. 

Je probeert zoveel mogelijk de lokale middenstand te 

helpen, en niet alleen de grote supermarkten, die halen 

genoeg binnen, maar juist de lokale slager, bakker enz. 

die hebben alle hulp nodig. Niet te vergeten de 

restaurants, wat gingen we toch graag buiten de deur eten. Helaas ook voor de 

senioren zijn de diverse gelegenheden om met elkaar te eten, ook gesloten. Dat 

was toch een zware tegenvaller, zoveel gezelligheid, tafel keurig gedekt, bordje 

voor je neergezet, heerlijke maaltijd en babbelen met elkaar. Zo leer je ook weer 

andere mensen kennen, maar misschien kan dat binnenkort wel weer. We blijven 

duimen en hopen. Ben wel benieuwd wat er terecht komt van die 

strenge winter die voorspeld is. Het enige was op 21 december, 

een beetje sneeuw. Maar ook daar: we blijven hopen. 

Veel nieuws is er nog niet te melden, ik eindig dan ook met de wens 

dat wij allemaal gezond mogen blijven en de regels snel versoepeld 

worden. 

Tot een volgende babbel. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 
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Wist u dat…? 
  

Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger gratis mee. Gaat u als mantelzorger wel 

eens mee met de persoon voor wie u zorgt? Dan hoeft u de reis- of parkeerkosten 

niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden. 

OV-begeleiderskaart 

Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke begeleiding met het 

openbaar vervoer kan reizen, kunt u een OV-begeleiderskaart aanvragen. Dat kan 

bijvoorbeeld als iemand slecht ziet, in een rolstoel zit of door een psychische 

aandoening niet zelf kan reizen. Met de OV-begeleiderskaart reist u gratis mee in 

de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi.  

Op de website Argonaut.nl vindt u informatie en een aanvraagformulier. 

Regiotaxi of deeltaxi 

Heeft de persoon met wie u reist een WMO-vervoerspas? Dan kunt u samen 

gebruik maken van de Regiotaxi of deeltaxi tot 25 km. U kunt gratis meereizen als 

de persoon voor wie u zorgt een WMO-vervoerspas heeft met gratis ‘medische 

begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in aanmerking komt. Anders 

betaalt u een klein bedrag, meestal hetzelfde lage WMO-tarief als  de houder van 

de WMO-vervoerspas. 

Valys 

Voor langere ritten is er Valys, taxivervoer voor de langere afstand. Iemand die 

reist met Valys mag één begeleider gratis meenemen. 

Gehandicaptenparkeerkaart 

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen parkeren, zodat 

u minder ver hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het 

ziekenhuis. Als iemand vanwege een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij 

een Passagierskaart aanvragen. U kunt dan als mantelzorger op een 

gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in uw auto meereist. De 

persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij de gemeente. 

Vergoeding via de verzekering 

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten, als de persoon voor 

wie u zorgt niet zonder begeleiding kan reizen. Vraag ernaar bij de 

zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt. 

Bijstand 

Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt 

u dat u sommige uitstapjes niet maakt, omdat de kosten van trein, 

bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u in 

aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering 

waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. 
Bijdrage: Kay Curfs 

   

https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-een-wmo-vervoerspas
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-de-gehandicaptenparkeerkaart
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/weinig-inkomen-soms-helpt-de-gemeente
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Veranderingen rond mantelzorgwaardering 2022 
  

Graag wil het team Mantelzorg u kort informeren over de veranderingen rondom 

de mantelzorgwaardering van 2022. 

Mantelzorgers kunnen van 1 februari t/m 31 oktober 2022 een aanvraag doen. 

·       Verlengen 

Is een mantelzorger al in het bezit van een Stadspas Venlo vanuit de 

mantelzorgwaardering van 2020 of 2021? Dan kan hij/zij de waardering voor 

2022 online verlengen in hun persoonlijke omgeving 

op www.stadspasvenlo.nl/inloggen 

·       Nieuwe aanvraag 

Vraagt de mantelzorger voor de eerste keer de mantelzorgwaardering aan? Dan 

kan hij/ zij een aanvraagformulier invullen via onze 

website: www.incluziosocialebasis.nl/aanvraag-mantelzorgwaardering/ 

·       Stadspas vanuit de minimaregeling 

Mantelzorgers die al in het bezit zijn van een Stadspas Venlo vanuit de 

minimaregeling, moet de procedure volgen volgens ‘nieuwe aanvraag’. Het bedrag 

van de waardering komt wel op dezelfde Stadspas te staan. 

  

Meer informatie over de mantelzorgwaardering is te vinden 

op: https://www.incluziosocialebasis.nl/onderwerpen/mantelzorgondersteuning/ 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Team Mantelzorg Venlo | Incluzio Sociale Basis 

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick 

T 088-298 76 53 | E ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl 

I www.incluziosocialebasis.nl | FB  www.facebook.com/mantelzorg.incluzio.venlo    

 
 

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. 

 

http://www.stadspasvenlo.nl/inloggen
http://www.incluziosocialebasis.nl/aanvraag-mantelzorgwaardering/
https://www.incluziosocialebasis.nl/onderwerpen/mantelzorgondersteuning/
mailto:ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
http://www.incluziosocialebasis.nl/
http://www.facebook.com/mantelzorg.incluzio.venlo
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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 22 februari 2022  

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

 

 

Aanmeldingsstrookje voor de Algemene Leden Vergadering 

op woensdag 23 februari 2022 om 14.00 uur  

in het Schutterijmuseum 
 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 16 februari 2022 het strookje 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  
 

 

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl

