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Aangemeld als lid  

 
Dhr. R. Joris    Horionstraat 15 
Mw. M. Joris-Cloudt   Horionstraat 15 
H. Boonen     Roosveldsingel 4 
E. Boonen-Tinnemans    Roosveldsingel 4  
Dhr. H. Westermann    Molenaarslaan 7 
Dhr. A. Thijssen     Tuulshoek 51 
Dhr.  H. Reijnders    St Janlaan 28  
Mw. M. Reijnders-Verstappen  St Janlaan 28  
Mw. E. Cuijpers    Van der Meerstraat 14 
Mw. H. Groeneweg   Kloosterstraat 24a 
Dhr. H. Hunnekens   Kloosterstraat 24a 
Dhr. R. Jespers    Vlasstraat 36 
Mw. Th. Snijders    Gildelaan 30 
Dhr. G. Janssen    St. Antoniusstraat 30 
Mw. M. Peulen-Peters   St. Antoniusstraat 30 
 
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. Wij hopen u 
vaak bij een van onze activiteiten te mogen begroeten. 
 

 

Overleden leden 

 
Dhr. M. Rijks    Mezenstraat 9 
Dhr. H. Schoofs    Bosscherkampweg 2 
Mw. N. Stevens-Berkers  Dr. Smitslaan 3 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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   November 2021 

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

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

Beste leden 

 
  Op 11 augustus 1961 werd onze vereniging officieel    
  opgericht, nu 60 jaar geleden. Vrijdag 15 oktober jl.   
  hebben wij dit op een feestelijke wijze gevierd. 
  Na onze huishoudelijk ledenvergadering waren er    
  een drietal gastsprekers (wethouder Mart Janssen,  
  KBO Regiovoorzitter Midden-Limburg Jan Brouns en       
  als hoofdgastspreker Prof. Dr. Tinie Kardol die een  
  onderhoudende lezing gaf onder de titel:  

                       ‘Oud worden is niet voor watjes’. 
Er bleek een grote belangstelling te zijn voor deze feestvergadering 
waar wij ongeveer 200 leden mochten begroeten. 
Bij gelegenheid van dit jubileum hebben wij naspeuringen gedaan 
in onze geschiedenis en hoewel er van de eerste periode weinig 
informatie is overgebleven hebben we er toch een boekje over  
kunnen samenstellen, rijk voorzien van foto’s uit de oude archieven 
en van de laatste jaren. 
Dit jubileumboekje hebben wij officieel aangeboden aan de drie 
sprekers en pastoor M. Vankan. Inmiddels is dit boekje door veel 
vrijwilligers huis aan huis in Heythuysen verspreid. 
Daarmee willen wij bereiken dat ook niet leden kennis kunnen ne-
men van de vele activiteiten die onze vereniging verricht. 
Wij kijken terug op een mooie viering van ons jubileum. Het heeft 
het bestuur gesterkt om samen met anderen vol energie de komen-
de jaren activiteiten voor onze leden te organiseren en uw belangen 
te bepleiten bij de gemeente, provincie en ook op landelijk niveau. 
Ik wil graag mijn dank uitspreken aan alle bestuursleden en vele 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze 
jubileumviering. 
 
Namens het bestuur, Joos Jenniskens, voorzitter 
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Bestuursverkiezing  

  

In de algemene ledenvergadering van vrijdag 15 oktober 2021 werd  
unaniem ingestemd met de herbenoeming van Cocki Westerburgen-van 
Hest en Jan Biemans als bestuurslid.  
  
Het bestuur heeft op de jaarvergadering van 15 oktober 2021 de leden 
voorgesteld Bert van Tilburg en Adrie van Bruggen te benoemen in het 
bestuur. Met dit voorstel werd unaniem ingestemd.  
De nieuwe bestuursleden 
Bert van Tilburg Adrie van Bruggen  

       
 
Het bestuur is zo weer op volle sterkte om met enthousiasme en vol  
energie de belangen van onze vereniging te behartigen. 

Kerstviering  2021 

  

Een bijzondere viering. De commissie wijkt af van de invulling  
van de kerstviering van voorgaande jaren.  
  
Eén verandering geven we prijs: de gehele viering wordt  
gehouden in De Bombardon.  
De kerstgedachte blijft voorop staan. 
  

Noteer alvast vrijdagmiddag 17 december  
zodat u zeker van de partij kunt zijn.  

  
Deze mooie, sfeervolle viering wilt u  
vast niet missen!! 
  

CONTRIBUTIE  SENIORENVERENIGING 

  
De ledenvergadering van 15 oktober 2021 is ermee akkoord gegaan dat 
de contributie voor 2022 blijft gehandhaafd op € 22,50 per persoon per 
jaar. 

 

 7 

Kienen 26 november 

 

Op vrijdagmiddag 26 november aanstaande organiseert de  
seniorenvereniging Heythuysen haar traditionele kienmiddag in  
Ouderencentrum Huize Beek en Bos.  
Het maximum aantal deelnemers is 50.  
 
Het kienen begint om 14.30 uur. U mag 
om 14.20 uur naar binnen. 
 
Bent u er nog nooit geweest, kom eens 
langs; het is gezellig, spannend en u dingt voor weinig geld mee 
naar mooie prijzen! 
 
Denk aan de coronamaatregelen zoals hierboven omschreven. 
U dient de QR-code, een geldig vaccinatiebewijs of een negatie-
ve test te kunnen tonen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

Kienen 29 oktober 

 

Let op voor het kienen van aanstaande vrijdag! 
 
Wij wijzen u erop dat in Zorgcentrum Beek en Bos bij het kienen 
de geldende coronamaatregelen van toepassing zijn.  
 
Ook dient u de QR-code, een geldig vaccinatiebewijs of een 
negatieve test te kunnen tonen.  
Bij verkoudheidsklachten thuis blijven. 

Feestvergadering 15 oktober 2021 

 

De lokale omroep ML5 heeft opnames gemaakt van de  
feestvergadering die te zien zijn bij ML5.  
De opnames zijn ook te zien via YouTubekanaal:  
https://youtu.be/iYK8tAp8yfU 
 
Zie ook onze website voor de mooie foto’s van de vergadering. 
www.senioren-heythuysen.nl 

https://youtu.be/iYK8tAp8yfU


 

6  

Senioren en Veiligheid 

  

U kent ongetwijfeld de berichten: 
maak het oplichters niet te gemakkelijk, maak nooit zomaar geld 
over, laat niemand zomaar binnen, laat niemand meekijken bij 
het pinnen, pas op voor phishing en smishing. 
 
Wij wijzen hier nogmaals op omdat een aantal leden van onze 
vereniging door pinpasfraude ernstig zijn gedupeerd. Hoe gaat 
men te werk? 
U krijgt een telefoontje van uw ‘bank’ met het bericht dat er iets 
mis is met uw bankpas. U wordt gevraagd om uw pas door te 
knippen (zonder de chip te beschadigen) en de pas wordt per 
omgaande ‘door de bank’ bij u thuis opgehaald. Dat gebeurt 
inderdaad erg snel en de ophalers slagen erin zeer vertrouwen-
wekkend over te komen. 
Al eerder is men erin geslaagd uw pincode ergens af te lezen of 
met een truc die in handen te krijgen (soms telefonisch). 
Met uw pasje en pincode is het plunderen van uw rekening een 
koud kunstje!  
Geef nooit een pasje (ook geen doorgeknipt pasje) of pinco-
de uit handen. De bank zal dat nooit vragen. 
 
Dit zijn een paar onderwerpen over de vele manieren van oplich-
ting waarover u informatie vindt in de brochure over ‘Senioren en 
Veiligheid’ die het ministerie van Justitie en Veiligheid in samen-
werking met onder andere KBO-PCOB heeft uitgebracht.  
  
Deze brochure is op onze website geplaatst. U kunt uitgebreid 
lezen wat u kunt doen om oplichting te herkennen en wat u kunt 
doen om het te voorkomen. Zeer de moeite waard!  
Zie onze website:  
www.senioren-heythuysen.nl 
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Eetpunt Heythuysen 

 
 
 
 

De Commissie Eetpunt heeft de organisatie voor de start in  
januari 2022 klaar. De eetgelegenheden in Heythuysen hebben 
allemaal positief gereageerd en doen graag weer mee in 2022. 
In het Infoblad van december staat de verdere informatie. 
 
Har Boonen, Burg. Geurtslaan 41    492578  
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43   494650  
Nanny Heffels, De Zwong 14     494423 

    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, jong en oud. U kunt al uw hulpvragen stellen.  
De contactpersoon laat u weten of bij Heitser Burenhulp aan het 
juiste adres bent voor uw hulpvraag en of zij u kan helpen. 

VERZOEK VAN DE H. NICOLAAS PAROCHIE 

 

Twee keer per jaar wordt het koperwerk van de kerk gepoetst. 
Het kerkbestuur vraagt of ongeveer 8 leden van onze vereniging 
bereid zijn om voor de “winterbeurt” een halve dag mee te helpen 
bij het poetsen van het kerkkoper. Deze staat gepland op  
dinsdagmorgen 23 november om 9.00 uur in het Credozaaltje 
bij de kerk. 
Wilt u meehelpen geef u dan op bij Annie Prinssen,  494964. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

http://www.senioren-heythuysen.nl
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Orchideeën in Limburg.  

 

Op vrijdagmiddag 19 november aanstaande  
verzorgen de heren Jean Claessens en Jacques 
Kleynen een lezing over Limburgse natuur, met een 
sterke nadruk op hun favorieten, de orchideeën.                                                                           
 
Dit fascinerende onderwerp wordt op aanstekelijke en deskundige 
wijze door beide heren uitgelegd, waarbij veel prachtige foto’s en 
verhelderende video`s de lezing ondersteunen en voor een  
visueel spektakel zorgen.  
De duo-presentatie zorgt voor een afwisselende, gevarieerde  
lezing die niet snel vergeten zal worden, vooral door het  
enthousiasme waarmee alles gepresenteerd wordt.  
 
Wij nodigen jullie graag uit voor deze unieke voordracht. 
De presentatie begint om 14.00 uur en wordt gehouden worden 
in De Bombardon. 
 
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. 
 
In verband met het op orde brengen van de zaal, graag  
uiterlijk 13 november doorgeven of u komt.  
Dit kan bij Ton Moonen, mailadres: ahmoonen@xs4all.nl  
of telefonisch 0475-491591   
 

Onze website: www.senioren-heythuysen.nl 

  
Bezoekt u wel eens onze website? Doen! Het is de moeite waard. 
U vindt er bijvoorbeeld foto’s van de feestvergadering van vrijdag  
15 oktober jl.  
Vaak is er uitgebreidere informatie te vinden over de onderwerpen die in 
het Infoblad staan. Alle Infobladen worden ook op de website geplaatst 
zodat u altijd terug kunt kijken . 
Verder: het laatste nieuws het eerst op de website. 
 
Dus: klik op www.senioren-heythuysen.nl en laat u verrassen. 
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Meer Bewegen voor Ouderen 

(MBvO)  

Koersbal 

 

De groep voor koersbal is op zoek naar  
mensen die graag een balletje mee willen 
‘koersen’.  
In september is het koersbal van start gegaan in De Bombardon 
op dinsdagmiddag van14.00 uur tot 16.00 uur.  
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u een keer meespelen 
om te kijken of deze sport iets voor u is: u bent van harte welkom. 
 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Tonnie Horstermans, tel. 494650 
 

Inning contributie MBvO 

  

Van degenen die een volmacht hebben afgegeven voor automati-
sche incasso van de contributie voor het MBvO wordt deze, voor 
de periode september 2021 tot en met januari 2022, afgeschre-
ven van de door u opgegeven bankrekening.  
De incasso wordt op 23 november aanstaande uitgevoerd. 
  
Mocht u het niet eens zijn met een incasso dan heeft u altijd de 
mogelijkheid, een geïncasseerd bedrag  binnen 8 weken terug te 
laten boeken bij uw eigen bank. 

mailto:ahmoonen@xs4all.nl
http://www.senioren-heythuysen.nl

