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Aangemeld als lid  

Mw. H. Beelen-Smedts   Meerkamp 2M 
T. Hanssen-Brouns   Wingerdstraat 9 
Mw. A. Derks-Renet    Belenbroeklaan 38 
Mw. N. van Munster-Beurskens  Schuttersdreef 20 
Dhr. P. Meijer    Not. Ruttenlaan 19 
  
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. 
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen begroeten. 

 

Overleden leden 

Dhr. J. Heerschap    Vlasstraat  29 
Mw. M. Grooten-de Boer   Biesstraat 16 
Dhr. H. van Ratingen   Vlasrootsingel 1 
Mw. A. Rijks-Claessen   In het Veld 2 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Jubilea in onze vereniging 

  

Onze vereniging kent en kende heel veel verschillende activiteiten. 
Sommige zijn al begonnen kort na de oprichting 60 jaar geleden,  
andere zijn later ontstaan. 
Ongeveer 10 jaar geleden kwam ineens de behoefte het zoveel jarig 
bestaan van de tientallen groepen te gaan vieren. De een wilde dat bij 
het 5 jarig bestaan, een ander bij 10, 12½, 15 of 20 jarig bestaan. 
In enkele gevallen heeft het bestuur dat destijds ondersteund met een 
traktatie uit de verenigingskas. 
De vraag deed zich echter voor: wat is een jubileum dat we officieel 
zouden moeten vieren? 
Een andere vraag was: wanneer zijn al onze activiteiten begonnen? 
De onduidelijkheden die er ontstonden hebben er in 2016 toe geleid dat 
het bestuur besloot te stoppen met het financieren van de jubilea bin-
nen de vereniging uit de verenigingskas. Het bestuur wilde geen  
onderscheid maken binnen de grote verscheidenheid aan groepen  
In de vereniging. 
Recent was deze discussie weer aan de orde en het bestuur wil de 
beweegredenen nog een keer onder de aandacht brengen. 
 
Voor de vele vrijwilligers die ons ondersteunen bij het begeleiden van 
allerlei groepen hebben we sinds enkele jaren een vrijwilligersmiddag 
om hen te bedanken voor hun werk. 
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   Oktober  2021 

voor het laatste nieuws: 
www.senioren-heythuysen.nl 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING  - FEESTVERGADERING 

 

Op vrijdagmiddag 15 oktober 2021, aanvang 14.00 uur, 
vindt de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging 
plaats in De Bombardon. 
 
Na de jaarvergadering volgt een feestvergadering in  
verband met het 60-jarig bestaan van onze vereniging. 
 
Meer informatie op pagina 2 en 3. 
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JAARVERGADERING  - FEESTVERGADERING 

 

Op vrijdagmiddag 15 oktober 2021, aanvang 14.00 uur,  
vindt de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging plaats  
in De Bombardon.  
De vergaderstukken zijn bijgevoegd in dit KBO-PCOB blad. 
 
De jaarvergadering is gepland tot ca. 15.00 uur. 
 
Hierna volgt een pauze waar u een kop koffie/thee met gebak wordt 
aangeboden.  
 
Om 15.30 uur volgt een feestvergadering in verband met het  
60-jarig bestaan van onze vereniging. Hiervoor zijn een aantal  
gasten en sprekers uitgenodigd.  
 
Er is naar aanleiding van het 60-jarig bestaan een jubileumboekje 
samengesteld over 60 jaar Seniorenvereniging Heythuysen.  
Het boekje wordt tijdens de feestvergadering officieel aangeboden 
aan een aantal gasten. 
In de weken na de vergadering wordt het huis aan huis bezorgd  
in Heythuysen.  
Als verrassing treft u achter in dit boekje een tweetal wandelingen 
aan waaraan een prijsvraag is verbonden.  
Tijdens de feestvergadering is er een muzikaal intermezzo.  
 
Na afloop van het officiële gedeelte kunt u nog genieten van een 
hapje en een drankje, ondersteund door muzikale klanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wijzen u erop dat in De Bombardon de geldende coronamaat-
regelen van toepassing zijn. Verder dient u de QR-code, een geldig 
vaccinatiebewijs of een negatieve test te kunnen tonen. 
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Alzheimer Café Leudal  

Het Alzheimer Café Leudal houdt elke vierde dinsdag van de 
maand bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken 
heeft. Een bijeenkomst die op een feestdag valt wordt  
verschoven.  
De zaal is open vanaf 19:00 uur.  
Het programma start om 19:30 en eindigt om 21:30.  
De toegang en ook koffie en thee zijn gratis. Voor de overige  
consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. 
 
De volgende bijeenkomsten worden dit jaar nog gehouden. 
 
26 oktober 2021, 19.30 uur  
Slaapproblemen  
 
23 november 2021, 19.30 uur  
Diagnose dementie: wat nu ?  
 
14 december 2021, 19.30 uur  
Diagnose en behandeling  
 
De bijeenkomsten vinden allemaal plaats in Zorgcentrum  
Beek en Bos. 
 
Contact: alzheimercafeleudal@gmail.com of telefoon 
0475- 494059 (Marja Deckers). 
 
De complete folder staat op onze website: 
www.senioren-heythuysen.nl 

http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg/slaapproblemen
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg/diagnose-dementie-wat-nu
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg/diagnose-en-behandeling
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  Buren 
   Hulp  
  Nodig?                                                      
 

Bel: 06-39614478      DOEN!  
  
De contactpersoon van Heitser Burenhulp die u aan de lijn krijgt 
weet welke vrijwilliger ingezet kan worden om u te helpen.  
  
Heitser Buren Hulp organiseert hulp voor alle inwoners van  
Heythuysen. Kijk eens om u heen, misschien kunt u iemand  
attenderen op Heitser Burenhulp 

Kienen 

 

Eindelijk!  
Ook het kienen mag weer georganiseerd worden. 
We gaan zoals vanouds kienen op de laatste vrijdag van de 
maand.  
Er is één verandering. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 
50 personen. Dit betekent dat u kunt komen kienen maar dat de 
kans bestaat dat het maximum aantal bereikt is als u aankomt.  
In dat geval worden uw gegevens genoteerd en bent u een 
maand later aan de beurt om mee te kienen. 
 
Op vrijdagmiddag 29 oktober aanstaande wordt de eerste  
kienmiddag na de lockdown georganiseerd in Ouderencentrum 
Huize Beek en Bos. Het kienen begint om 14.30 uur. 
U mag om 14.20 uur naar binnen. 
Bent u nog nooit geweest, kom eens langs; het is gezellig, span-
nend en zoals u gewend bent zijn er voor weinig geld mooie  
prijzen te winnen. 
 
Graag tot ziens op vrijdag 29 
oktober om 14.30 uur in  
Ouderencentrum Beek en Bos. 
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Aanmelden voor de  

jaarvergadering—feestvergadering 

 
In verband met de catering is het fijn als u zich van te voren  
aanmeldt voor het bijwonen van de jaarvergadering en  
feestvergadering.  
Dit kan tot uiterlijk10 oktober door inlevering van het  
aanmeldingsformulier bij: 
Ine Cranen, Roosveldsingel 5 of bij Tonnie Horstermans,  
Schuttersdreef 43, of u meldt zich aan per mail of telefonisch: 
  
Ine Cranen:   mailadres: ine.cranen@outlook.com,  
    telefoon 493416 

Tonnie Horstermans mailadres: horstermanst@msn.com,   
    telefoon 494650  
  
Uiteraard bent u ook welkom als u op het laatste moment besluit 
te komen. 
  

Graag verwelkomen wij velen van u op:  
vrijdag 15 oktober om 14.00 uur in De Bombardon  

Aanmelding jaarvergadering en feestvergadering op 15 oktober  

2021 om 14.00 uur in De Bombardon 

Naam 1 ……………………………………………………………………… 

Naam 2 ……………………………………………………………………… 

Adres    ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………………………… 

 

Meld(t)(en) zich aan voor deelname aan de jaar- en feestvergadering 

 

Inleveren uiterlijk 10 oktober  

mailto:ine.cranen@outlook.com
mailto:horstermanst@msn.com
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DONDERDAGSE INLOOPMIDDAG  
 

    
  
 
De wekelijkse ontmoetingsmiddag op donderdag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur in de Bombardon is erg gezellig. Er wordt gekaart, 
(kruisjassen, jokeren, rikken), gehandwerkt (er wordt onder  
andere gebreid voor een goed doel) en ook de biljarters zijn trouw 
aanwezig.  
 
Heeft u zin in een van bovengenoemde activiteiten,  
heeft u andere ideeën, (er is bijvoorbeeld al eens 
gevraagd om te scrabbelen), of komt u graag om 
alleen aan te schuiven voor een praatje, kopje kof-
fie of thee, loop gerust binnen in De Bombardon 
op de donderdagmiddag of geef uw interesse door  
aan onze contatcpersoon. 
 
Kaarters gevraagd. 
Kruisjassen en rikken wordt met 4 spelers gespeeld. Mocht u  
belangstelling hebben voor een van deze kaartspellen dan kunt u 
dit aangeven bij de contactpersoon. Zodra er vier belangstellen-
den zijn kan dan een nieuwe groep gaan kaarten. We kunnen op 
deze manier ook een reservelijst maken. U kunt dan als reserve 
gebeld worden als een van de huidige kaarters afwezig is. 
 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar Ine Cranen, contact-
persoon voor deze middag, telefoon 493416 

 

 5 

Herfstwandeling dinsdag 12 oktober 

 

Op dinsdag 12 oktober staat een wandeling gepland op de  
Beegderhei met als gids Leo Verschueren. 
 
We gaan kijken naar de veranderingen van het vennen en hei-
degebied. Dit gebied was door aanleg van onder andere wegen  
zodanig verdroogd dat de natuur moeite had met overleven. 
De gemeente heeft hier voor verandering gezorgd.  
Leo kan ons daar alles over vertellen.. 
 
We vertrekken om 9.30 uur bij de Bombardon.  
Zoveel mogelijk met eigen auto. Omstreeks 13.00 uur zijn we 
weer terug.  
Wandelschoenen zijn aan te bevelen. 
 
Aanmelden voor deze wandeling bij Tonnie Horstermans tot  
uiterlijk 8 oktober, per mail: horstermanst@msn.com 
of telefonisch: 494650  

Foto’s op onze website 

 

Op de website zijn een aantal foto’s geplaatst die vrijdagmiddag 
17 september gemaakt zijn tijdens de lezing van Frits Criens. 

mailto:horstermanst@msn.com

