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       Nieuwsbrief  
      29 november 2022 
 

 
Beste leden,  
Een week later dan de eigenlijke datum is dit dan toch echt de laatste nieuwsbrief 
van dit jaar, maar tevens ook het laatste Magazine dat u ontvangt.  
KBO Limburg, waar wij als afdeling bij zijn aangesloten, heeft op 9 november een 
extra ledenvergadering ingelast en in deze vergadering is er door de afdelingen 
gestemd over het uittreden uit de overkoepelende organisatie, de Unie 
KBO/PCOB. Met 89% werd vóór deze uittreding gestemd. Dat wil dus zeggen dat 
er in deze vergadering officieel besloten is dat de uittreding per 1 januari 2023 
een feit is. Deze uittreding gebeurt ook bij de provincies Noord-Holland, 
Gelderland en Overijssel, en is al eerder gedaan door de provincie Noord-Brabant. 
Voorzitter Marcel Ballas en directeur Hans Hollanders van KBO Limburg hebben 
een brief geschreven om dit proces uit te leggen. Deze brief treft u aan als een 
aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. 
In plaats van het Magazine verschijnt er vanaf 2023 een nieuw blad, Ons Limburg. 
Dat gaat u vanaf volgend jaar maandelijks ontvangen samen met de nieuwsbrief. 
In onze eigen ledenvergadering van 23 februari 2023 is het besluit genomen om 
de jaarlijkse contributie te verhogen van € 25,00 naar € 30,00 per jaar. 
Dus even opletten voor degenen die geen gebruik maken van de automatische 
incasso en zelf het bedrag uiterlijk 15 januari 2023 moeten overmaken. 
Het Sinterklaas kienen heeft inmiddels plaats gevonden. De terugblik op deze 

middag kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.  
De Kerstviering houden we op 21 december 2022 in het 
Schutterijmuseum evenals  de Nieuwjaarsborrel met kienen op 4 
januari 2023. Voor deze activiteiten treft u achteraan in deze 
nieuwsbrief de aanmeldstrookjes aan. 
Het bestuur van KBO St. Rochus Steyl wenst u sfeervolle 
kerstdagen met uw familie, en een nieuw jaar waarin u in goede 

gezondheid kunt genieten van alle activiteiten die wij u aanbieden. 
Bijdrage: Ine Beurskens  
 
Wijziging locatie activiteiten 
Met ingang van 1 januari 2023 zullen al onze activiteiten plaats vinden in het 
Schutterijmuseum. 
Het programma voor 2023 ontvangt u bij deze nieuwsbrief. 

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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Info leden KBO Steyl 
Overleden: 
Op 24 oktober is Els Lommen-Probst op 96 jarige leeftijd overleden. Els had een 
enorm brede belangstelling voor allerlei onderwerpen. Ze genoot van het leven en 
de mensen om haar heen. Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog altijd zeer 
geinteresseerd in al onze activiteiten, die ze dan ook zoveel mogelijk bezocht. De 
geest wilde nog wel, maar het lichaam was op. We wensen de families Lommen en 
Probst heel veel sterkte met dit verlies. 
 
Terugblik 
 
Woensdag 9 november 2022:  
Uitstapje naar het Edah Museum in Helmond 
We gaan naar het Edah-museum in Helmond. We zijn erg benieuwd wat dat inhoudt. 
31 leden en 3 introducees nemen plaats in de bus van Munckhof. Chauffeur Jan 
heet ons welkom. Hij brengt ons naar Helmond en weer terug naar Steyl via 
Grathem. 
Keurig op tijd vertrekken wij. Het is prachtig weer, je zit hoog in zo’n bus, dus er 
is veel te zien. We komen netjes op tijd in Helmond bij het museum en worden 
daar verwelkomt met koffie/thee en diverse soorten vlaai. Voor de excursie 
worden we opgesplitst in drie groepen. 
De EDAH is opgericht in 1917, door de heren Ebben, Dames, Aukes en Hettema. 
De zaken die zij hebben opgezet bestonden hoofdzakelijk in Brabant, Limburg en 
Gelderland. 
Teresa is onze gids door het museum, ze blijkt een grote 
kennis te hebben over het museum. Ze vertelt allerlei 
anekdotes met een dosis humor, dus het wordt een gezellige 
nostalgische reis. We beginnen bij de koffie afdeling,  er 
wordt van alles uitgelegd, van het groeien van de koffieboon 
tot en met het maken van ons hedendaagse kopje koffie. 
Wist u dat onze bekende Buisman eigenlijk een smaakmaker 
was en bestond uit gebrande suiker?? Chicorei, ook bekend 
als surrogaat koffie, is van de wortel van de witlof gemaakt.  
Zo zijn we via de thee, limonades, bier, zepen en wasmiddelen, naar de toetjes, 
gebaksafdeling en zo verder naar het “kantoor” gegaan. Grote hoge boekenkasten 
met allerlei administratie waaronder de “pauwenboeken”. Deze hadden een 
pauwachtig gekleurde zijkant, want bij het inleveren bij de Belastingdienst, kon 
men aan de kleuren zien, of er gesjoemeld was met de boeken, want dan klopten 
de kleurtje van de bladen niet meer (slim bedacht). Toen reeds, nog steeds, haha. 
Er is zelfs een totale bedieningswinkel in het museum aangebracht. Deze behoorde 
aan een mevrouw Van Tilburg en toen zij stopte met de winkel is deze gesloopt. 
Maar toen ze daarmee bezig waren, kwamen er toevallig mensen langs, die ideeën 
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hadden een EDAH-museum op te zetten. Zij vroegen wat er met die 
spullen zou worden gedaan. Het antwoord was: naar de stort. Zodoende 
is de hele inboedel van mevrouw Van Tilburg verhuisd naar het museum. 
Dat was een geluk, het is nu een prachtig geheel en pure nostalgie. Na 
nog een versnapering, koffie/thee, glaasje fris en zelfs een glaasje 
advocaat met slagroom zijn we weer zeer tevreden naar de bus gegaan. 
Iedereen was echt onder de indruk, er werd dan ook veel opgehaald 
van vroeger. In de trant van: weet je nog wel…. Heel leuk. Nu op naar Grathem 
alwaar het diner op ons staat te wachten, Chauffeur Jan rijdt ons er binnendoor 
naar toe. Ook hier keurig op tijd aangekomen, kon het diner beginnen. Dit bestond 
uit een heerlijke soep met ballen, Wiener Schnitzel met champignonsaus, 
aardappels met sju, friet, doppertjes met worteltjes/boontjes. Het toetje was 
vanille-ijs met of zonder vruchtensaus en slagroom. De voorzitter Hein bood 
namens de afdeling de eerste consumptie aan, een mooi gebaar. 

Dit was weer een zeer geslaagde dag en ik mag vast namens 
iedereen spreken als ik zeg: “Hartelijk dank voor diegenen die 
hier allemaal aan meegewerkt hebben, heel goed geslaagd”.  
We hebben er dank zij Corona even op moeten wachten, maar dit 
was zeer de moeite waard. We laten ons voor een volgende keer 
weer verrassen. Dit was een nostalgische babbel, tot een volgende 
keer. 

Bijdrage: Zenz Hortensius 
 
Vooruitblik  
 

Woensdag 21 december 2022 om 14:00 uur:  
Kerstviering in het Schutterijmuseum 
We organiseren voor u een sfeervolle Kerstviering op 
woensdag 21 december 2023 om 14:00 uur in het 
Schutterijmuseum.  
Pastoor Anu Anthony gaat de dienst verzorgen die 
wordt opgeluisterd door het ons welbekende koor Zang en Vriendschap uit Belfeld. 
Na afloop van de dienst kunt u genieten van een heerlijke koffietafel. Het koor 
zal dan nog enkele kerstliedjes voor ons zingen. 
Voor deze Kerstviering vragen wij een eigen bijdrage van € 10,00 per persoon, 
introducees zijn ook van harte welkom, zij betalen een eigen bijdrage van € 12,50.   
Graag uiterlijk 14 december 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. 
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Woensdag 4 januari 2023 om 14:00 uur 
Nieuwjaarsborrel met kienen in het Schutterijmuseum 
De eerste activiteit van 2023 komt er als snel aan. 
We houden onze nieuwjaarsborrel met kienen op woensdag 4 januari om 14:00 uur 
in het Schutterijmuseum. Dan kunnen we met zijn allen proosten op het nieuwe 
jaar, dat ons hopelijk veel goeds gaat brengen. 
De eigen bijdrage is € 2,50, voor introducees € 3,50.  
Graag uiterlijk woensdag 28 december aanmelden zoals bovenstaand vermeld 
staat bij de Kerstviering. 
 
 
 Steyler Hoeskamer in Café Quatre Bras 
De Steyler Hoeskamer vindt u in Café Quatre Bras aan de Roermondseweg 64 in 
Steyl (voorheen in De Vriendenkring). 
De Hoeskamer is elke maandagmiddag geopend van 14.00 – 16.30 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. 
Belt u voor meer informatie met Maria van Winsen, telefoonnummer 06-44112018. 
 
 
“Samen aan tafel” 
Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal  
Enkele vrijwilligers hebben het initiatief voor een gezellig 
eetpunt voor Steylenaren weer nieuw leven in geblazen. Het 
eetpunt heeft een sociaal doel: om elkaar te ontmoeten bij 
een gezonde en lekkere maaltijd, samen gezellig aan tafel. 
Elke inwoner van Steyl is welkom. 
De kosten bedragen  € 8,50 voor een drie-gangen menu.  
Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van te voren op te geven en tevens 
vooraf te betalen bij Maria van Winsen in de Steyler Hoeskamer in Quatre Bras, 
op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur. 
Deze activiteit is bedoeld voor alle inwoners van Steyl en is niet leeftijdgebonden. 
De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag in de maand om 17.30 uur 
in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen  
De eerstvolgende maaltijd is op maandag 19 december 2022 om 17.30 uur. 
Er kunnen maximaal 20 mensen per keer deelnemen.  
Bij opgave geldt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt(ijd)”. 
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 “Meer Bewegen voor Ouderen”  
De gymclub van KBO St. Rochus Steyl 
“Meer Bewegen voor Ouderen” 
Na vele jaren met veel “plezier en 
schwung” bewegen op muziek onder 
leiding van meerdere trainsters is nu 
het moment van beëindigen gekomen. 
We zijn met te weinig senioren om verantwoord de kosten te dragen die gepaard 
gaan aan huur en training één keer per week een uur. Het mogelijk definitief 
wegvallen van leden is een te groot risico geworden.                                                                        

We hebben een nieuwe plek gevonden op dezelfde dag, 
dinsdagmorgen, bij Body Movement aan de Hulsterweg in Tegelen.  
Jammer dat we de zaal aan de St. Sebastianusstraat in Steyl 
moeten verlaten. De gymzaal wordt door de gemeente Venlo 
verhuurd. Een keer per maand konden we in B.S. De Schalm koffie 
drinken voor een zacht prijsje. De genoten gastvrijheid hebben 
we zeer gewaardeerd.  

Bijdrage: Kay Curfs 
 
Nieuwjaarsconcert Reüne Orkest Limburgse Jagers 
In De Haandert 
KBO St. Martinus/St. Jozef uit Tegelen organiseert op zondag 8 januari 2023 
een nieuwjaarsconcert met het Reünie Orkest Limburgse Jagers in De Haandert 
in Tegelen.  
Aanvang 14:30 uur, de zaal is open vanaf 14:00 uur. De entree is € 7,50. 
U kunt zich aanmelden bij Gé Vervoort door een mail te sturen naar: 
g.vervoort1@ziggo.nl of u belt met telefoon nummer 06-12282837. 
Vanaf medio december kunt u ook kaarten kopen bij:  
Brasserie Rach, Kerkstraat 52, Tegelen. 
 
Uitstapjes Uw Wijkbus 
Deze zijn worden georganiseerd in samenwerking met Wensauto De Bekkerie voor 
de inwoners uit ons eigen rijgebied. 
Zaterdag 17 december  KERST muziekmiddag in restaurant Uhlingsheide.                                                                  
De muziek wordt deze middag verzorgt door  
Stemmingsmuziek Jacobs en Dave Blezer 
Heenreis: 12.00 uur Terug: 16.00 uur 
Kosten: € 10,00 per persoon, inclusief lunch en vervoer, en inclusief 2 consumpties 
Reserveren maandag – vrijdag tel. 077-20 66 495 tussen 09.00 - 12.00 uur. 
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Wist u dat? 
Een VERPLEEGHUIS LIGHT anno 2022 de nieuwe trend is? Meestal presenteert 
zo’n verpleeghuis zich als kleinschalige zorg voor ouderen. De toegang tot een 
traditioneel verpleeghuis is alleen nog voor mensen die permanente en intensieve 
zorg nodig hebben. Men biedt er wonen en 24 uurs zorg in één prijs. Het aantal 
bedden is echter wegbezuinigd waardoor nu 19.000 ouderen wachten op een plek 
in een verpleeghuis. Huisartsen en wijkverpleegkundigen trekken aan de bel. Zij 
zijn overbelast. De nieuwe vorm verpleeghuis/woonzorgcentrum houdt in dat 
bewoners zorg en wonen apart betalen. Er wordt gesproken van een doelmatiger 
en een efficiëntere wijze van verzorgen en wonen. Bewoners en hun familie zijn 
over het algemeen tevreden. Bewoners hebben meer eigen regie. “Met de 
gemoedelijkheid van thuis” zo prijzen de nieuwkomers  hun zorgconcepten aan. 
Voor het Rijk blijft het op de nieuwe wijze betaalbaar met de eigentijdse 
benaming VPT ( Volledig Pakket Thuis). In de praktijk van alledag is dat een 
uitgebreid arrangement van zorg, maaltijden en schoonmaak door een en dezelfde 
instelling. Nu kunnen ouderen met een indicatie VPT naar een verpleeghuis light. 
Voor de zorgaanbieder is dit concept meer winstgevend. Het verschil zit in de 
wijze waarop zorg wordt aangeboden. Een geriater, een arts met specialisatie 
ouderenzorg is afwezig en de huisarts uit de wijk neemt die verantwoordelijkheid 
over. Er is geen 24 uur per dag medische toezicht van een verpleegkundige. De 
woonbegeleiders zijn lager gekwalificeerd. Dagbesteding is meestal niet 
inbegrepen. Voor medicijngebruik geldt een eigen risico net als thuis. Het kan 
gebeuren dat toch nog een keer verhuisd moet worden, bij ernstig bijkomende 
complicaties. Mantelzorgers blijven van groot belang voor het geven van aandacht 
en dagbesteding. 
Bijdrage Kay Curfs: uit NRC 05-11-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt eind januari 2023  
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Aanmeldingsstrookje voor de Kerstviering in het Schutterijmuseum 
op woensdag 21 december 2022 om 14.00 uur 
 
De eigen bijdrage is € 10.00 per persoon, introducees betalen € 12,50  
 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 
Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk woensdag 14 december 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  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmeldingsstrookje voor de Nieuwjaarsborrel met kienen in  
het Schutterijmuseum op woensdag 4 januari 2023 om 14.00 uur 
 
De eigen bijdrage is € 2.50 per persoon, introducees betalen € 3.50 
 
naam................................................................... adres............................................................... 
 
aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 
Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Uiterlijk woensdag 28 december 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  


