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Nieuwe website 

 
Onze seniorenvereniging heeft al een aantal jaren een website 
waar leden uitgebreid informatie kunnen vinden over onze  
vereniging. 
U vond deze informatie op onze website:  
www.senioren-heythuysen.nl 
 
KBO Limburg heeft nu een uniforme website ontwikkeld met voor 
iedere vereniging een eigen inbreng. De website is gebruiksvrien-
delijk en u vindt veel informatie onder de ‘koppen’ die verschijnen 
bij het aanklikken van de site. 
 

Gebruik vanaf nu de website: kbolimburg.nl/heythuysen 
 
Bovenaan ziet u een duidelijke blauwe band met daarop als kop: 
 
HOME   BESTUUR    FOTO’S   BEHARTIGING   ONTSPANNING    INFOBLADEN   CONTACT 

 
Als u hierop klikt wijst de weg zich vanzelf. 
Een kind kan de was doen!! 
 
Scrolt u naar beneden dan ziet u het laatste nieuws en meer  
informatie over KBO Heythuysen. 
 
Voortaan wordt in het Infoblad de nieuwe website vermeld.  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Ga naar kbolimburg.nl/heythuysen en laat u verrassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze websitebeheerder is Kees van der Heijde, tel. 0475-492708 
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           Mei 2022 

voor het laatste nieuws:  
kbolimburg.nl/heythuysen 

Secretariaat: Biesstraat 10  6093 AD Heythuysen, tel. 0475-496124 

Hulp van onze vrijwillige  ouderenadviseurs 

  
U wordt ouder, maar woont nog zelfstandig. U zou best eens  
willen praten met iemand die luistert naar de vragen en proble-
men die het ouder worden met zich meebrengt. Vragen over  
wonen, veiligheid, maaltijdvoorziening en thuiszorg, maar ook 
over financiën, gezondheid en eenzaamheid. Praten met iemand 
die u vervolgens de weg kan wijzen omdat deze persoon weet bij 
welke instantie u waarvoor moet zijn. Maar ook iemand die  
gewoon op de hoogte is van leuke activiteiten waar u naartoe 
kunt gaan. Zo iemand is de ouderenadviseur van de Seniorenver-
eniging. De ouderenadviseur komt bij u thuis, zodat u uw vragen 
aan hem of haar kunt voorleggen. De ouderenadviseur kent het 
brede terrein van zorg en welzijn, de regelingen, de activiteiten en 
de voorzieningen. Hij/zij zoekt vervolgens samen met u naar ant-
woorden op uw vragen. Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij 
het contact leggen met verschillende instanties, verzorgers en 
voorzieningen. Hij/zij gaat vertrouwelijk en integer te werk en 
heeft daarbij altijd uw belang voor ogen. 
 
Ook kan het wenselijk en fijn zijn dat een eigen vertrouwensper-
soon aanwezig is bij de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ 
met de gemeente. Een deskundige ouderenadviseur van onze 
verenging kan u hierbij steunen. 
Om de hulp van een ouderenadviseur in te roepen kunt u contact 
opnemen met Cocki Westerburgen, tel. 06.21221405 
  
Voor onze leden hebben wij belastinginvullers beschikbaar om 
hulp te verlenen bij belastingaangifte en toeslagen. Ook valt wel 
eens de naam HUBA, de afkorting van: hulp bij belastingaangifte. 
De voorwaarden staan in het Infoblad van februari. Is dit niet 
meer in uw bezit dan kunt u dit vinden op onze website:  

kbolimburg.nl/heythuysen 
Of u belt Cocki. Zij heeft alle informatie voor u. 

http://www.senioren-heythuysen.nl
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   Buren 
   Hulp  
   Nodig?                                                       
   Bel: 06-39614478  

 
Even hulp nodig voor: 
- vervoer 
- administratie 
- PC / TV 
- kleine klus 
- of wilt u bijvoorbeeld samen wandelen etc. 
Bel: 06-39614478  
De contactpersoon schakelt een vrijwilliger voor u in. 
Heitser Burenhulp: Gewoon Doen! 

 
Vrijwilliger worden? Geef u op per mail: info@heitserburenhulp.nl 
 

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 “zomerbeurt” een halve dag mee te helpen bij het  
poetsen van het kerkkoper.  
Het koper poetsen staat gepland op maandagmiddag 16 mei om 
13.30 uur in het Credozaaltje bij de kerk. 
Wilt u hieraan meedoen geef u dan op bij Annie Prinssen,   494964  
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
  

Wist u dat Heitser Burenhulp samen met de Seniorenvereniging elke 
maand een Eetpunt organiseert? 
 
De komende maanden zijn we te gast bij: 
De Tump  dinsdag 17 mei 
De Gouverneur dinsdag 21 juni 
China Garden dinsdag 19 juli 
Porto Maurizio  dinsdag 16 augustus 
De Busjop  dinsdag 20 september 
Koffiefans  donderdag 20 oktober 
Het Hoofdkantoor maandag 14 november 
 
U bent allen van harte welkom. Voor meer informatie zie het eetpunt van 
mei op de volgende pagina. 
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Aanmelding voor de rondleiding in Kasteel de Keverberg 
op dinsdagmiddag 24 mei a.s. om 14.00 uur 
 
Na(a)m(en) :  .................................................................................. 
 
Adres:            .................................................................................. 
 
Tel.nr.:            ................................................................................. 
 
Mailadres:     …………………………………………………………… 
 
Meld(t)(en) zich aan voor deelname aan de rondleiding. 
 

□ Wil rijden naar Kessel en kan wel/geen deelnemers meenemen. 

 

□ Wil meerijden naar Kessel en betaalt  € 2,50 aan de chauffeur. 

Aangemeld als lid: 

 

Mw. H. Evers-Palmen  Distelstraat 13 
Dhr.  V.  Evers   Distelstraat 13 
Mw.  R. Driessen-Steegh Aldenhoven 8 
Dhr. H. Driessen   Aldenhoven 8 
  
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. 
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen  
begroeten. 
 

Overleden leden: 

 

Dhr. G. Verstappen Arevenlaan 22 
Mw. M. Gorissen-Bex Het Carillon 8 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Excursie Kasteel de Keverberg  

 

Hoog boven de historische kern van Kessel torent het dak van 
Kasteel de Keverberg uit. Een modern ontwerp met aan alle  
kanten glas. Vanuit het hoogste punt op 30 meter boven de Maas 
is het uitzicht weergaloos. In het hart van dit moderne monument 
ligt De Binnenplaats, met haar mergelstenen muren en futuristisch 
glazen dak. 
 
Op dinsdagmiddag 24 mei aanstaande brengen wij een bezoek 
aan Kasteel de Keverberg, Kasteelhof 4 in Kessel. Onder leiding 
van een gids krijgen we een rondleiding in en om het kasteel.  
 
Deze boeiende en informatieve tocht begint om 14.00 uur en 
duurt ongeveer anderhalf uur. We sluiten de middag af met koffie/
thee of een glaasje fris. 
U gaat toch ook mee? 
Voor hen die moeilijker ter been zijn is er een lift, zodat u comfor-
tabel op alle verdiepingen kunt komen. 
 
De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt  € 10,--  per  
persoon. Dit bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken 
op rekeningnummer NL84RABO0122297598 ten name van de 
Seniorenvereniging Heythuysen onder vermelding van naam en 
adres. 
 
We vertrekken met auto’s om 13.00 uur vanaf De Bombardon. 
Graag doen wij een beroep op de chauffeurs om deelnemers mee 
te nemen, zodat iedereen mee kan gaan naar Kessel. 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 13 mei bij: 
Ton Moonen, Kloosterstraat 84a 
Naantje van de Nobelen, Eduard van Wegbergplein 22 
 
(Zie aanmeldstrook volgend blad). 

 

 3 

Eetpunt Heythuysen 

 
Het volgende eetpunt voor senioren uit Heythuysen is 
op dinsdag 17 mei bij De Tump. 
We beginnen om 12.00 uur en sluiten omstreeks 13.30 uur de 
maaltijd af. Kosten € 12,50 p.p. excl. drank, te voldoen bij opgave. 
  
U kunt briefje met naam, adres, telefoonnummer en bijgesloten  
€ 12,50 tot uiterlijk 13 mei inleveren bij: 
Har Boonen             Burg. Geurtslaan 41   492578 
Tonnie Horstermans    Schuttersdreef 43   494650 
Nanny Heffels              De Zwong 14             494423 

Donderdagse inloopmiddag  

  

Bij de wekelijkse ontmoetingsmiddag op donderdag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur in de Bombardon staat het ongedwongen samenzijn 
voorop. 
Het leggen van een kaartje, handwerken, biljarten, samen een 
kopje koffie drinken, kan allemaal. 
 
Op dit moment is er één tafel waar gerikt wordt.  
De rikkers kunnen nog wel een kaartmaatje  
gebruiken. Heeft u hier zin in? Kom op donderdag om 
13.30 uur naar de Bombardon en u kunt zo mee doen. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ine Cranen,  
 493416 

Kienen 

 Op vrijdagmiddag 27 mei organiseert de senioren- 
 vereniging Heythuysen haar traditionele kienmiddag 
 in Ouderencentrum Huize Beek en Bos.  
 Het kienen begint om 14.30 uur. 

                      Bent u er nog nooit geweest, kom eens langs;  
                      het is gezellig, spannend en u dingt voor weinig                  
                      geld mee naar mooie prijzen! 
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Fietsen op dinsdag en donderdag 

 

Het wordt weer fietsweer, dus is het bestuur bezig om de 
dinsdag- en donderdagmiddag fietstochten nieuw leven in te blazen na 
de corona-periode. De mensen die voorheen mooie routes uitzetten  
hebben aangegeven dit nu graag over te laten aan jongere fietsers. Wel 
hebben ze meegedacht over de opstart van het nieuwe fietsseizoen. 
 
Voor de eerste dinsdag en donderdag van mei hebben Ina de Mooij en 
Annie Mertens zich bereid verklaard de route te begeleiden.  
We vragen de deelnemers zich per mail aan te melden voor de dinsdag 
bij Ina de Mooij: cjdemooij@kpnplanet.nl.  
Voor de donderdag kunt u zich aanmelden bij Annie Mertens. 

(zie aanmeldstrook volgend blad). 
Hierbij ook graag aangeven of u bereid bent om een route te begeleiden 
op dinsdag of donderdag. 
De groepen mogen vanwege verkeersveiligheid niet te groot worden. 
Indien nodig worden er 2 groepen gevormd. 
Iedereen dient een verklaring te tekenen dat men op eigen verantwoor-
ding meefietst op de middagen. 
Geadviseerd wordt om een helm te dragen en natuurlijk de gele hesjes. 
Fiets je mee en heb je nog geen hesje dan kan dit opgehaald worden na 
afspraak bij Tonnie Horstermans tel. 494650. De hesjes blijven eigen-
dom van de seniorenvereniging. 

 

Voor degenen, die niet op de hoogte zijn van het verloop van deze  
toertochten en hiervoor belangstelling hebben het volgende: 
 
*    Bij voldoende belangstelling wordt op de dinsdag- en donderdag- 
      middag gefietst. 
* De afstand van een toertocht bedraagt gemiddeld 40 kilometer 

(donderdagmiddag) en 30 km. (dinsdagmiddag). 
* Precies om 13.30 uur wordt gestart bij de molen aan de St. Antonius-

straat met thuiskomst omstreeks 18.00 uur (donderdag) 
*  Precies om 13.45 uur wordt gestart bij het witte paard (Maurizio) met 

thuiskomst omstreeks 17.00 uur (dinsdag) 
* Er worden rustpauzes gehouden waarvan een langere met een stop 

bij een horecagelegenheid voor een kopje koffie. 
*   Deelname aan de tochten is vrijblijvend en (behalve het verteer)  
     geheel gratis. 
*   Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor mogelijke aanspraken 
     wegens schade in welke vorm dan ook.  
*   Er zijn gele hesjes van de Seniorenvereniging beschikbaar voor uw  
     veiligheid  
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Wilt u op donderdag meefietsen dan graag uiterlijk 1 mei aanmelden bij 
Annie Mertens, Vlasstraat 13 via onderstaande aanmeldstrook. 

 
Naam         ………………………………………………………….. 

Adres  …………………………………………………………… 

Tel.nr.  …………………………………………………………... 

Mailadres …………………………………………………………... 

□   Meldt zich aan voor de fietstocht op donderdag 5 mei 

□  Meldt zich aan als routebegeleider op dinsdag / donderdag 

Ideeën voor een themamiddag/avond  

of een activiteit. 

 
Voor het samenstellen van het jaarprogramma 2023 willen de diverse 
werkgroepen graag weten wat jullie leuk vinden. Zij gaan dan kijken wat 
de mogelijkheden zijn om een middag of avond hiervoor te organiseren.  
De werkgroepen spreken de hoop uit dat zowel de oudere senior, maar 
zeker ook de jongere senior op onze oproep gaat reageren. 
 
Heeft u ideeën of suggesties, neem contact op met Ine Cranen.  
Mailadres ine.cranen@outlook.com of  telefoonnummer 493416  
 
We zijn benieuwd naar jullie reacties en ideeën. 

mailto:cjdemooij@kpnplanet.nl
mailto:ine.cranen@outlook.com

