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 Heitser Burenhulp:  

 ook als u geen klusje heeft  

 bel 06-39614478 

 
“Ik ben Rick Compeer, een student van 20 jaar uit Heythuy-
sen. Ik vind het fijn om mensen een glimlach op het gezicht 
te geven. Ik ben een ‘mensenmens’, wil mensen helpen en 
sta open voor alle hulp die ik kan bieden.  
Ik heb een border collie, Puk, waarmee ik graag ga wande-
len. Misschien zijn er mensen die het leuk vinden met Puk 
en mij mee te wandelen.  
 
Bij interesse, bel burenhulp: 06-39614478.  
U krijgt de  contactpersoon van Heitser  
Burenhulp aan de lijn.  
Die maakt met mij een afspraak. 

Aangemeld als lid: 

 

Mw. L. Plantinga  Sportlaan 40 
  
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. 
Wij hopen u, zodra we onze activiteiten weer kunnen hervat-
ten, vaak te mogen begroeten. 

E-mail adressen 

 

Indien u uw mailadres nog niet heeft doorgegeven of het is 
veranderd kunt u dit sturen naar  
Ad Heesemans: ad.heesemans@senioren-heythuysen.nl   
of 
Kees van der Heijde: heyde292@gmail.com 
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           Mei 2021 

voor het laatste nieuws: 

www.senioren-heythuysen.nl 

Secretariaat: Hooghveld 18 6093 DB Heythuysen, tel. 0475-492773 

INNING CONTRIBUTIE 2021 

 
Zoals al eerder aangekondigd wordt in de maand mei door het 
bestuur de contributie voor 2021 geïnd.  
Let wel: het gaat hier alleen om de jaarlijkse contributie.  
De bijdrage voor Meer Bewegen voor Ouderen volgt pas wanneer 
hierover meer duidelijkheid is. 
Voor de leden die een machtiging tot incasso hebben afgegeven 
volgt de automatische incasso op 24 mei 2021. 
 
Voor de  leden die niet via automatische incasso betalen wordt de 
nota komende week thuis bezorgd. Wij verzoeken u om de nota 
vóór 25 mei te voldoen en  bij betaling het lidmaatschapsnummer 
als betalingsinformatie mee te geven. 

Het voelt wat ongemakkelijk om het nu over de inning van contri-
butie te hebben in een tijd waarin onze recreatieve en voorlichten-
de activiteiten nagenoeg stil liggen.  
Lokaal is dat ook zo. 
Echter op gemeentelijk, provinciaal en vooral ook landelijk niveau 
wordt er hard gewerkt aan de belangenbehartiging voor ouderen. 
Wekelijks zitten vertegenwoordigers van de ouderenbonden op 
het ministerie aan tafel om uw belangen te behartigen. 
En ook maandelijks blijft u het Magazine KBO-PCOB ontvangen. 
Lokaal hopen wij weer geleidelijk aan in de 2

e
 helft van dit jaar 

onze activiteiten te kunnen herstarten. 
Hopelijk komt er dan ook een gelegenheid om aandacht te geven 
aan de viering van het 60-jarig bestaan van onze vereniging die 
op 11 juli 1961 formeel is opgericht als  
“Bejaardenvereniging Heythuysen”. 

 
Blijf gezond en zie om naar elkaar!       


