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      Nieuwsbrief  

       22 maart 2022 
 

 

Beste leden,  
We dachten dat we de Corona perikelen inmiddels wel achter ons hadden gelaten, 

maar niets is minder waar. Door het vrijgeven van de carnavalsactiviteiten is er 

een grote golf van besmettingen over Limburg neergedaald. Dit was nog niet aan 

de orde bij de Algemene Ledenvergadering van 23 

februari. Daar hadden zich maar liefst 60 leden voor 

aangemeld. Hier waren wij als bestuur erg blij mee. 

Het was weer een gezellige middag als vanouds. Ik 

mocht een bronzen plaquette, gemaakt door Sjer 

Jacobs, ontvangen na het aftreden als bestuurslid. 

Hiermee voel ik me zeer vereerd en dankbaar. 

Uiteraard heb ik weer voor vier jaar bijgetekend, 

waarin ik me zo goed als mogelijk ga inzetten voor deze mooie club. 

Maar toen speelde Corona weer op en dat was goed te merken aan het zeer lage 

aantal aanmeldingen voor de kienmiddag op 16 maart. Voor zo’n 15 personen 

konden we die echt niet door laten gaan.   

Dat zette ons ook aan het nadenken over de themamiddag over dementie op 30 

maart. We durven het niet aan om deze door te laten gaan. Wij vinden dit 

onderwerp erg belangrijk en zouden het heel jammer vinden als er maar een 

handjevol mensen bij aanwezig is. Ook het financiële aspect speelt hierin mee. 

Ruud Lenssen, de maker van de film “WEI”, kan pas later dit jaar aanwezig zijn op 

de woensdagmiddag. Het wordt dus dit najaar eer we deze middag weer kunnen 

inplannen. We houden u op de hoogte zodra de nieuwe datum is vastgelegd.  

Deze keer ontvangt u het Magazine en onze nieuwsbrief in een tasje. We doen 

er ook twee flyers bij. Die kunt u bijvoorbeeld geven aan iemand waarvan u denkt 

dat hij of zij ook  lid wil worden van onze KBO. Dit in het kader 

van een ledenwerf actie die is opgezet door KBO Limburg. Het 

wordt hoog tijd dat er meer “jongere ouderen” bij gaan komen.  

Denk er aan dat de klok weer verzet gaat worden komend 

weekend. Dan is het weer een uur langer licht. Moet die klok nou 

vooruit of achteruit? Een handig ezelsbruggetje is: Voorjaar → 

Vooruit. Dus van 2.00 naar 3.00 uur deze keer. 
Bijdrage: Ine Beurskens  
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Info leden KBO Steyl 
Nieuw lid 

Bij de ledenvergadering was mevrouw Nathalie Leenen van de Keramiekstraat 

aanwezig. Zij heeft zich inmiddels aangemeld als nieuw lid. We wensen mevrouw 

Leenen veel plezier bij al onze activiteiten. 

 

 

Terugblik 
 

Woensdag 23 februari 2022: Algemene Ledenvergadering  

in het Schutterijmuseum 
Tussen 13.45 uur en 14.00 uur lopen veel mensen richting het Schutterijmuseum 

in Steyl. De bijna 60 leden van KBO Steyl druppelen binnen en worden begroet 

door de voorzitter, Hein Jacobs. We worden ontvangen met koffie/ thee en een 

stuk vlaai. Heerlijk om aan tafel aan te schuiven bij bekende mensen en even bij 

te praten. Later worden ook nog voor ieder twee consumptiebonnen aangereikt. 

Om 14.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan de 

aanwezigen en stelt hij de zes tegenwoordige bestuursleden aan ons voor. Dan 

vertelt hij blij te zijn dat de laatste coronamaatregelen achter ons zijn gelaten. 

Geen mondkapjes, geen 1.5 meter afstand, gewoon samenzijn. Helaas zijn er leden 

die afscheid hebben moeten nemen van familie en /of  vrienden vanwege corona of 

anderszins. De voorzitter noemt de namen van de leden die zijn overleden in het 

voorbije jaar. Bovendien vraagt hij een minuut stilte.   

Ons bestuur probeert vooruit te kijken en op onze oude dag plezierige activiteiten 

te organiseren met een goed programma. Dat was niet gemakkelijk de afgelopen 

twee jaar vanwege het verbod op samenscholen. Tijdens de pandemie werden veel 

activiteiten afgelast.  Aan de hand van sheets op het bord laat de voorzitter nog 

eens zien hoe de leeftijdsopbouw van onze vereniging er op dit moment uitziet. De 

meeste leden zijn 75+. Hopelijk valt het programma het komende seizoen in de 

smaak met BBQ’en, Chinezen en kienen. Ook serieuze thema middagen zullen 

afwisselend aan bod komen. Er staan elf vergaderpunten op de agenda vandaag en 

dit was nummer één.                             

Het verslag van de ALV (algemene leden 

vergadering) op 30 juni 2021 wordt voorgelezen door 

de secretaris Ine Beurskens.                                                                                         

Op  22 februari jongstleden heeft de gym club 

MBvO (meer bewegen voor ouderen) te Steyl 

afscheid genomen van de trainster Bertha Houwen. 

Ze was er voor ons sinds 2014. De gym club snakt 

naar nieuwe leden. Dus hebt u interesse in bewegen op muziek kom dan op 

dinsdagmorgen om 10.30 uur vrijblijvend kijken, meedoen in de gymzaal aan de 

Sint Sebastianusstraat te Steyl. Contact adres Kay Curfs, telefoon 077-3260200.   

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x500290056&id=YN8000x500290056&q=De+Schalm&name=De+Schalm&cp=51.332359313964844%7e6.123274803161621&ppois=51.332359313964844_6.123274803161621_De+Schalm
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De penningmeester Piet van Dooren laat weten dat we jaarlijks meer uitgeven dan 

dat we ontvangen. Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door het teruglopend 

aantal leden. Daarbij komt dat de gemeentelijke subsidie ieder jaar vermindert. 

Het bedrag dat moet worden afgedragen aan KBO Limburg is ook een dingetje. 

Echter we kunnen de KBO Limburg niet missen. De gelden worden besteed aan het 

maandblad KBO/PCOB magazine, promotie betreffende ouderen bij de overheid, 

we gebruiken een computerprogramma voor de ledenadministratie dat veel gemak 

en tijdwinst in het werk oplevert.  

Dan is de kascontrole aan het woord. Mevrouw Mariet Siebgens houdt een mooie 

uiteenzetting over hun werkzaamheden en conclusie. Decharge wordt verleend aan 

het bestuur. De heer Pierre Coolen geeft nog een korte toelichting namelijk dat 

40% van de contributie wordt afgedragen aan KBO Limburg. Hij is van mening dat 

er een grens gesteld moet worden aan het interen van de reserves en dat het nodig 

wordt de contributie te verhogen. Afgesproken wordt dat met ingang van januari 

2023 de  jaarlijkse contributie € 30,-  wordt. De nieuwe leden voor de volgende 

kascontrole zijn: de heer Pierre Coolen  en de heer Frans Tuithof.  

Jos Houben vraagt aandacht in verband met de jaarlijkse gemeentelijke subsidie 

die destijds op  € 1000,- per afdeling was toegezegd. Inmiddels is er veel 

veranderd in het subsidiebeleid van de gemeente Venlo. We mogen dit jaar wel      

€ 700,- ontvangen om de Paasactiviteit te vieren. Dat weer wel. Verleden week was 

er een bijeenkomst van de KBO’s Groot Venlo. Daar is overeengekomen dat de drie 

KBO’s van Tegelen gelijktijdig hun contributie gaan verhogen. Op die bijeenkomst 

is ook gesproken over de hoogte van de  AOW en de koppeling aan de Bijstandswet  

waar de landelijke KBO zich sterk voor maakt.  

Dan zijn de verkiezingen van de bestuursleden aan de beurt. Jo Jacobs en Ine 

Beurskens zijn aftredend en stellen zich opnieuw herkiesbaar. Ine is al 12 jaar 

bestuurslid en ontvangt uit handen van de voorzitter een plaquette. Applaus voor 

Ine. Ook wordt er een beroep gedaan om toch zeker actief te willen zijn als 

vrijwilliger en je op te geven of zelfs je aan te melden als toekomstig bestuurslid.   

Dan volgt nog een toelichting op het jaarprogramma 2022 door de secretaris Ine 

Beurskens. Over de aanstaande Paasviering wordt nog nagedacht. Pater Gelinck is 

er niet meer. Hij is naar een verpleeghuis gegaan.                                                         

Tot slot is de Rondvraag aan de beurt. Kay Curfs attendeert op de mogelijkheid 

om voor iedereen die niet bij een sport is aangesloten toch lid te worden van het 

SOB ( senioren ontmoeten en bewegen). De contributie bedraagt 

slechts € 5,- per jaar en het levert op veel plaatsen voordeel op 

en informeert over activiteiten in Venlo met maandelijks een 

Nieuwsbrief. In onze Nieuwsbrief zullen we een extra 

informatief artikel plaatsen. Het einde van de vergadering is om 

15.05 uur. Daarna is er nog ruim een uur van gezellig samen zijn.  
Bijdrage: Kay Curfs 
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Woensdag 16 maart 2022 om 14:00 uur: 

Voorjaarskienen bij De Vriendenkring 
De kienmiddag hebben we helaas moeten afzeggen vanwege het geringe aantal 

aanmeldingen. De leden die zich wel hadden aangemeld zijn telefonisch op de 

hoogte gesteld en hebben inmiddels hun eigen bijdrage terugontvangen.  
 

Vooruitblik  
 

Woensdag 30 maart om 14:00 uur: 

Themamiddag dementie met documentaire “WEI” 

in het Schutterijmuseum  

Deze themamiddag wordt wegens de vele Corona besmettingen uitgesteld. We 

brengen u tijdig op de hoogte wanneer er een mogelijkheid is om de documentaire 

“WEI” te vertonen. Dat is afhankelijk van de maker van de documentaire Ruud 

Lenssen, wanneer hij beschikbaar is op de woensdagmiddag.  
 

Woensdag 13 april 2022 om 14.30 uur:  

Paasviering in het Schutterijmuseum  
In 2020 hebben we de laatste Paasviering gehouden. Maar 

nu kan het gelukkig weer. In de hoop dat de Corona golf 

dan weer is afgezwakt komen er weer veel aanmeldingen 

binnen. We houden deze viering op een andere manier dan 

u gewend bent. Om te beginnen blijven we op één locatie, dat is het 

Schutterijmuseum. 

We hebben via “Venlo Mien Hert” een subsidie ontvangen die bedoeld is om mensen 

bij elkaar te brengen. Dus wat is er dan geschikter dan een gezamenlijke 

Paasviering. Daarom kunnen we u iets extra’s aanbieden in de vorm van een buffet 

van belegde broodjes, maar ook met warm vlees. 

Daarom beginnen we ook iets later dan normaal, zodat u het avondeten kunt 

overslaan. Om half drie is de open inloop waarbij u wordt ontvangen met koffie of 

thee. Om drie uur begint de viering, waarin Pastoor Antony Anu tot u zal spreken. 

Tussendoor wordt deze viering opgeluisterd door het u welbekende koor “Zang en 

Vriendschap”.  Om half vijf is het buffet geopend en we verwachten dat  rond half 

zes alles is afgelopen.  

Vanwege de subsidie vragen we aan onze leden slechts een kleine eigen bijdrage 

van € 5,00,  introducees mogen mee voor € 12,50. Alles inbegrepen! 

Graag uiterlijk 6 april aanmelden door onderstaand aanmeldingsstrookje met de 

eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:  

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

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

Of u meldt zich aan via: 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. 

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

mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
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Stichting S.O.B. Venlo: Senioren Ontmoeten en Bewegen 
Wil u lid worden? Het gemakkelijkst is het om via de website in te schrijven.  

Het bespaart veel tijd en moeite. 

https://www.sobvenlo.nl  

Contact. Secretariaat: Postbus 366 

5900 AJ Venlo.                                                

Tel. 06 - 82 17 35 25.                

E-mail info@sobvenlo.nl.                                                                                             

SOB Venlo kan veel voor u betekenen: 

-Senioren 55+ Bewaargids 

-S.O.B.-pas 

-Activiteiten voor senioren 

-Faciliteren van verenigingen 

Aanmelden als lid 

• Het lidmaatschap (individueel aangesloten lid) kost € 5.00 per kalenderjaar. 

De voordelen daaraan verbonden zijn PERSOONLIJK. 

• Indien u zich aanmeldt na september, bent u vanaf inschrijving tot het 

einde van het volgend jaar lid, voor € 5.00. 

• U kunt uw contributie voldoen met uw 'Stadspas voor minima', als u die 

heeft. Bel 06-82173525 (secretaris) als u deze mogelijkheid wilt benutten.  

• Alleen inwoners van de Gemeente Venlo kunnen zich individueel als lid 

aansluiten bij Stichting S.O.B. Venlo. 

• Alleen senioren (55+) kunnen zich individueel als lid aansluiten bij Stichting 

S.O.B. Venlo. 

• Als u zich aanmeldt als lid van Stichting S.O.B. Venlo hebben wij enkele 

gegevens nodig. 

De gegevens die wij registreren van onze aangesloten senioren zijn uitsluitend 

voor gebruik door SOB en worden nooit aan anderen ter beschikking gesteld! 

Info die het SOB bij inschrijving nodig heeft, alleen bij ontbreken van een p.c. 

Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode, Woonplaats, tel.nummer. 

Een machtiging voor de jaarlijkse contributie met uw banknummer en 

handtekening. 
Bijdrage: Kay Curfs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sobvenlo.nl/?id
https://www.sobvenlo.nl/
https://www.sobvenlo.nl/Ons-aanbod/Senioren-55-Bewaargids
https://www.sobvenlo.nl/?Ons-aanbod-SOB-pas
https://www.sobvenlo.nl/Ons-aanbod/Activiteiten-voor-senioren
https://www.sobvenlo.nl/Ons-aanbod/Facilliteren-van-verenigingen
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SOV Senioren Omroep Venlo 
Daar ben ik weer. Het valt me op dat de tijd wel 

erg hard gaat. Alweer een stukje voor de 

nieuwsbrief. Maar ik heb weer wat gevonden. Het 

was wel fijn om weer zoveel leden te zien op de 

Algemene Ledenvergadering en werd ook heel wat 

bij gepraat, onder het genot van een kopje koffie 

met vlaai en een drankje toe. Heel gezellig. 

Misschien weet u het al, maar ik ben al jaren 

vrijwilliger bij de Ziekenomroep, vroeger de TZBO, heden de Senioren Omroep 

Venlo. Was wel even wennen aan de naam, maar het is nu een betere naam om te 

omschrijven waar wij voor staan. Waar staan wij dan voor: Om filmpjes te brengen, 

nog steeds voor de minder validen onder ons, maar ook voor mensen met een brede 

interesse voor Natuur, Kunst, dus ook Musea, Reizen, en nog veel meer. Wij 

brengen dat dan tegenwoordig uit op Internet onder de naam:  

www.seniorenomroepvenlo.nl Daar kunt u ons vinden door op de knop video te 

klikken. Er staan als laatste de diverse Carnavals-optochten van de laatste jaren, 

maar scrolled u verder dan ziet u natuurgebieden in de regio, van de Wittsee tot 

de steilrand van de Aalsbeek en het natuurgebied in Grashoek. Interviews met 

diverse kunstenaars, uit de omgeving hier, verre reizen, Zuid 

Afrika, Peru, maar ook Europa waaronder Sevilla, Boedapest, 

Londen etc. En dichterbij, van fietstochten in ïegelen tot 

boottochtjes op de Maas. Misschien een leuk idee om eens rond 

te kijken op onze site. Misschien zit er een ideetje bij voor de 

komende maanden, we mogen weer van alles, tenslotte. Rest mij 

nog, u allen een prettig voorjaar te wensen, en volgende keer 

meer. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 

 

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. Seniorencoach is Robin Achten, tel. 06-82804936, haar mailadres 

is rachten@incluzio.nl  

Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur helpen vrijwilligers van SeniorWeb met 

vragen over computergebruik en in de even weken is het Buurtteam op 

donderdagmiddag aanwezig.  

 

 

 

 

 

http://www.seniorenomroepvenlo.nl/
http://www.incluziosocialebasis.nl/
mailto:rachten@incluzio.nl
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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 weer 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. 

Meer informatie geeft u Maria van Winsen, telefoonnummer 06-44112018. 

 

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 
 

 

 

 

 

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

 

Aanmeldingsstrookje voor de Paasviering in het Schutterijmuseum  

op woensdag 13 april 2022 om 14.30 uur. 
 

De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon, introducees betalen € 12,50 

 

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

 

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

 

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

 

Uiterlijk woensdag 6 april 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 verschuldigde 

bedrag overmaken op rekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, 

afdeling St. Rochus Steyl. 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 26 april 2022  

http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/

