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Kienen 

  
Op vrijdagmiddag 24 juni organiseert 
de seniorenvereniging 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 meedoen.  
Het is gezellig, spannend en u dingt voor weinig geld mee naar 
mooie prijzen! 

Aangemeld als lid  

 
Dhr. T. Geenen    Pastoor van Crugtenlaan 7 
Mw. H.  Schroën-Keunen  Stationsstraat 29G 
Mw. L. Geelen-van de Broek  Stationsstraat 29T 
 
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen.  
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen  
begroeten. 
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          Juni 2022 

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

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

Introductiebijeenkomst  

nieuwe KBO leden 

 

Nagenoeg elke maand kunnen wij nieuwe leden welkom 
heten. Door dit lidmaatschap kunnen leden gebruik maken 
van een groot scala aan activiteiten en diensten van onze 
vereniging en in het verlengde daarvan kunnen leden ook 
gebruik maken van de diensten van KBO Limburg en de 
landelijke organisatie KBO-PCOB. 
 
Graag willen wij nieuwe leden en belangstellenden wegwijs 
maken in de mogelijkheden die onze vereniging biedt. 
Door middel van een PowerPointpresentatie worden de  
activiteiten van de Seniorenvereniging Heythuysen toege-
licht door de leden van de commissies binnen het bestuur. 
Wij willen u graag informeren en zeker ook willen wij van 
onze nieuwe en potentiële leden horen wat zij van onze  
vereniging verwachten. Daartoe zult u ruim de gelegenheid 
krijgen. 
Wij nodigen onze nieuwe leden, en zeker ook alle belang-
stellenden uit voor een Introductiebijeenkomst op donder-
dag 16 juni 2022 om 19.30 uur in De Bombardon. 
 
Om organisatorische redenen willen wij graag weten op 
hoeveel personen wij mogen rekenen. 
Daarom vragen wij u zich aan te melden bij het secretariaat 
van onze vereniging op Biesstraat 10, tel. 06-53877984  
e-mail: bvantilburg@live.nl of bij onze voorzitter,  
e-mail: joosjenniskens@planet.nl  
tel. 06-30406353. 

mailto:bvantilburg@live.nl
mailto:joosjenniskens@planet.nl
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CONTRIBUTIE  HERINNERING 

 

Voor de  leden die niet via automatische incasso de contributie  
betalen is de nota voor 2022 thuis bezorgd met het verzoek deze vóór 
25 april te voldoen. Mocht u nog niet betaald hebben dan verzoeken wij 
u de nota zo spoedig mogelijk te voldoen. 
Bij betaling graag het lidmaatschapsnummer als betalingsinformatie 
meegeven. 

Vrijwilligersmiddag 

 
Na 2,5 jaar corona kon het bestuur eindelijk weer een vrijwilligersmiddag 
organiseren. Zaterdag 14 mei werden ca. 45 vrijwilligers samen met hun 
partners, verwelkomd bij de Sjottehook van Schutterij St. Nicolaas.  
 
Voor het bestuur een gelegenheid om de ca. 50 vrijwilligers van onze 
vereniging te bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze vereni-
ging en voor onze leden. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een vereniging als de onze. 
Zij zijn het bestuur behulpzaam bij de vele activiteiten zoals MBvO,  
fitness, koersballen, wandelen, fietsen; ontspanning zoals de zomerva-
kantieweek, kienen, kerstviering, ontmoetingsmiddag in de Bombardon 
op donderdag, maandelijks verspreiding van ledenmagazine en het lo-
kale infoblad, vrijwilliger bij eetpunt en Eetcafé Lekker en Gezellig,  
ledenadministratie, redactie infoblad etc. etc. 
Onze vrijwilligers konden onder een prachtige zonnige hemel  
genieten van een hapje en een drankje. Onder de schietboom van de 
Schutterij werd geschoten. Uiteindelijk kwam Harrie 
Horstermans als winnaar uit de bus. 
Voor al onze vrijwilligers  “eine dieke merci” 
 
Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen 
 

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING  

 

De  jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging staat  
gepland op vrijdagmiddag 16 september 2022.  
Wilt u de vergadering bijwonen dan kunt u deze  
datum alvast noteren. 
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Senioren vakantieweek 2022 

 
 Het  mooie lenteweer waarvan iedereen kon    
 genieten afgelopen meimaand inspireerde  
 velen om alvast vooruit te kijken naar een  
  mooie zomer met allerlei activiteiten.  
 Zo is ook Seniorenvereniging Heythuysen  
 volop bezig met het maken van plannen en  
 hierin past natuurlijk de inmiddels bekende  

       SENIOREN VAKANTIEWEEK.  
 
De vakantieweek is dit jaar gepland van zondag 24 juli tot en 
met zaterdag 30 juli. 
 
Er is door een enthousiaste werkgroep weer een boeiend  
programma samengesteld met voor iedereen wat wils.  
Het is een ultieme gelegenheid om de "stille vakantieweken " te 
doorbreken en samen met vrienden en kennissen op een leuke 
manier erop uit te trekken. Dit geldt voor de oudere, maar zeker 
ook voor de jongere senior. 
Om U alvast een inkijkje te geven: 
 
We starten op zondag weer in het Pesthuisje. Hier doen we veel 
mensen een plezier mee.  
 
Op dinsdagmiddag staat een leuk tochtje door de regio gepland. 
Zo dichtbij maar u komt dit keer op plaatsen die u nog niet kent.  
 
Op donderdag een zeer avontuurlijke busreis. Niet te lang in de 
bus dit jaar, maar volop genieten van het reisje en af en toe een 
leuk terrasje. We gaan tenslotte voor mooi zomerweer.  
 
Op zaterdag sluiten we in stijl af op een mooie locatie met een 
mix aan activiteiten. Laat u verrassen!  
Meer informatie volgt in de volgende editie van ons Infoblad.  
Krijgt er nu ook al zo'n zin in? Wij in ieder geval wel! 
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Optreden For Ever Young Leudal in De 

Bombardon 

  

Na een succesvol optreden in een afgeladen Bombardon in  
september 2019 kwam ook voor Pop en Rockpodium Forever 
Young Leudal een periode van stilte.  
Geplande concerten moesten worden afgezegd.  
Corona kon echter niet voorkomen dat deze enthousiaste groep 
zangers en zangeressen een weg vond om toch samen te  
repeteren. Iedereen ging aan de ‘zoom’. Via het beeldscherm 
werd in de eigen huiskamer volop gezongen onder leiding van de 
inspirerende dirigente Anya Straatman. 
Zo is For Ever Young er helemaal klaar voor om een spetterend 
concert te verzorgen, samen met de eigen muziekband.  
For Ever Young treedt voor u op in de Bombardon op  
zondagmiddag 12 juni aanstaande, aanvang 14.00 uur.  
U zingt zeker allemaal mee en beleeft een geweldige middag.  
Na het concert is er in de foyer van de Bombardon vrijblijvend 
een Afterparty met de band FROM USA. Sluiting 17.00 uur. 
 
Kaartjes zijn in Heythuysen te krijgen bij De Bombardon of  
Primera Plantinga. Kosten € 7,-- 
  
Het motto van Forever Young: 
“Een valse noot zingen is onbelangrijk,  
 maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.” 
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Eetpunt Heythuysen 

 
Het volgende eetpunt voor senioren uit Heythuysen 
is op dinsdag 21 juni bij De Gouverneur. 
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 vrijdag 17 juni inleveren bij: 
Har Boonen             Burg. Geurtslaan 41   492578 
Tonnie Horstermans    Schuttersdreef 43   494650 
Nanny Heffels              De Zwong 14             494423 

Nogmaals onderstaande informatie 

U kunt u tot de vrijdag vóór het eetpunt aanmelden.  

De deelnemende restaurants treffen daarna de voorbereidingen 

voor het eetpunt. Zij ontvangen de bijdragen voor het eetpunt  

hiervoor van ons. 

 

Tot en met de laatste vrijdag vóór het eetpunt ontvangt u bij  

verhindering de eigen bijdrage retour. Daarna wordt het aantal 

deelnemers doorgegeven aan de restauranthouder en wordt geen 

geld meer teruggegeven. 

   Buren 
   Hulp  
   Nodig?                                                       
   Bel: 06-39614478  

  
Heitser Burenhulp is er voor u. Bel bovenstaand nummer en u 
krijgt een contactpersoon van Heitser Burenhulp aan de lijn.  
Deze zal een vrijwilliger vragen uw hulpvraag op te lossen. 
  
Kijk ook eens op de website: www.heitserburenhulp.nl 
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Aanmelding voor de rondleiding in Privémuseum “Pluk de Dag” om 
13.30 uur op: (aankruisen wat van toepassing is) 

woensdagmiddag 29 juni    □ 

vrijdagmiddag        1 juli      □ 

 
Na(a)m(en) :  ................................................................................. 
 
Adres:            …………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer :  ........................................................................ 
 
meld(t)(en) zich aan voor deelname aan het museumbezoek. 

Bezoek aan Museum “Pluk de 

dag” in Heythuysen 

 
 

Aan de weg  Achter het Klooster in Heythuysen ligt een heus museum. 
Het overdekte gedeelte telt al meer dan 1000 m² met grote en kleine 
voorwerpen. De collectie is dan ook niet onder één noemer te vangen: 
de gigantische verscheidenheid moet je echt met eigen ogen zien. 
 
Daar is dan nu de gelegenheid voor! 
 
Op woensdagmiddag 29 juni en op vrijdagmiddag 1 juli a.s. is een 
bezoek gepland aan het privémuseum van Frans en Marianne 
Nouwen. De vakkundige uitleg van Frans, die boeiend kan vertellen, 
maakt een bezoek aan dit museum tot een aparte belevenis. 
We worden om 13.30 uur verwacht bij familie Nouwen, Achter het 
Klooster 15 in Heythuysen voor de rondleiding. In de pauze kunt u 
genieten van koffie/thee met vlaai. 
De eigen bijdrage bedraagt € 5 per persoon (bezoek museum, koffie  
en vlaai). Dit bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken op 
rekeningnummer NL84RABO0122297598 ten name van de Senioren-
vereniging Heythuysen onder vermelding van naam en adres. 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 19 juni bij: 
Ine Cranen, Roosveldsingel 5 
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Eenmalige energietoeslag 2022. 

 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig 
een energietoeslag krijgen van € 800,- . Dit bedrag is bedoeld 
om inwoners te helpen bij het betalen van de hoge energie-
rekening. 
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag? 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Leudal als 
u op de aanvraagdatum: 
- 21 jaar of ouder bent; en 
- in de gemeente Leudal woont; en 
- een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige  
  verblijfsvergunning heeft; en 
- een laag inkomen heeft.    
 
Wat is een laag inkomen? 
Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstands-
norm, die voor u geldt. 
Voor een alleenstaande vanaf de AOW leeftijd is dat € 1382,89 
netto per maand en voor een gezin/samenwonenden € 1872,49 
netto per maand. 
 
Informatie en ondersteuning. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente: 
https://www.leudal.nl/eenmalige-energietoeslag-2022 
 
U kunt ook de ouderenadviseur van onze vereniging vragen om 
informatie, maar zeker ook voor hulp bij het aanvragen van de 
energietoeslag 2022. Bel dan even Cocki Westerburgen, 
0621221405 


