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Wienboomweg 9 Haelen 
Meerkamp 2M 

Aangemeld als lid 

Mw. J. Geerlings-Aben 
Mw. H. Beelen-Smedts 
Dhr. T. Huybers Cath. Daemenstraat 34 

Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen.  
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen begroeten. 

Overleden lid: 

Mw. L. Winckelmolen-Timmermans Wingerdstraat 37 
Dhr. J. Vestjens Luytersteegstraat 7 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Meer Bewegen voor Ouderen 

KOERSBAL 
Begint weer op dinsdag 5  september om 14 uur in De Bombardon.  
Er zijn nog plaatsen vrij en uitproberen mag. 
FITNESS BIJ LACO 
Begint op donderdag 2 september van 11.00 tot 12.00 uur.  Er zijn nog 

plaatsen vrij die ingevuld kunnen worden. 

Op vrijdag is de fitness bij Laco van 9.00 tot 10.00 uur. Deze groep zit 

met 15 personen helaas vol. 

FITNESS BIJ ANYTIME 
Op maandag en woensdag van 11.00 tot 12 .00 uur. Er zijn op beide 
dagen nog plaatsen vrij. 
WANDELEN 
Op maandag van 10.00 tot 11.00 uur vanaf de Busjop en op woensdag 
van 9.30 tot 10.30 uur vanaf Café Goeden te Roggel. Deelname aan 
wandelen is voor iedereen vrij en staat onder leiding van een aantal vrij-
willigers die zorgen voor een afwisselende route door het bos. Meer  
informatie over het wandelen staat in het Infoblad van juli/augustus. 

Informatie en/of  aanmelden voor de sporten bij Tonnie Horstermans, 
tel. 494650. 

www.senioren-heythuysen.nl -  het laatste nieuws 

Bezoek de website voor meer nieuws. Er staat o.a. informatie over 
bridgeclub Leudalkwartier.  
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       Secretariaat: Hooghveld 18 6093 DB Heythuysen, tel. 0475-492773 

Zomer Vakantie Week 2021

In 2018 en 2019 is onze vereniging gestart met de Zomer Vakantie 
Week in juli. Er was veel belangstelling en dit initiatief werd een 
groot succes. 
Door corona werd deze week in 2020 helaas geannuleerd. 
Ook in 2021 is het niet mogelijk geweest deze Vakantieweek voor 
een hele week op te starten. 
Om toch een kleine herstart te maken is de traditionele Openlucht-
mis bij het Pesthuisje van Huize Elisabeth in Haelen hervat. 

Afgelopen zondagmorgen 1 augustus woonden ca. 80 personen de 
H. Mis bij in de schitterende omgeving van het Pesthuisje met de
prachtige Leubeek op de achtergrond.
Het weer was frisjes, maar gelukkig bleef het droog totdat de laat-
ste gasten weer huiswaarts keerden.
De H. Mis werd opgedragen door Pastoor Markus Vankan.
Hij zorgde voor een mooie, aan de omstandigheden aangepaste
dienst, waarin ruim aandacht was voor een terugblik op de corona
omstandigheden van de afgelopen 1,5 jaar.
Zij die ons ontvallen zijn in de coronaperiode werden herdacht.
Muzikaal werd de dienst opgeluisterd door de bekende Heytser
B & B Band.
Na afloop genoten de leden van de Seniorenvereniging van een
nazit met soep, koffie en broodjes.
Al met al een zeer geslaagde activiteit die hopelijk weer een begin
mag zijn van een herstart na de coronaperiode.
Met dank aan de gastvrije ontvangst door Zorgcentrum Elisabeth
en de uitstekende catering.

Op onze website staan een aantal foto’s van 
deze middag, gemaakt door Kees van der Heijde. 

voor het laatste nieuws: 
www.senioren-heythuysen.nl 
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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 
  
Dit zijn een paar onderwerpen over de vele manieren van oplichting 
waarover u informatie vindt in de brochure over ‘Senioren en Veiligheid’ 
die het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met onder 
andere KBO-PCOB heeft uitgebracht.  
 
Ook vindt u informatie over: 
- woninginbraakpreventie 
- politiekeurmerk Veilig Wonen 
- veilige toegang tot uw woning 
  
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 

Pinpasfraude (helaas recente praktijk) 

 

Een aantal leden van onze vereniging zijn door pinpasfraude ernstig 
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 gebeurd inderdaad erg snel en de ophalers 
slagen erin zeer vertrouwenwekkend 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! 
 
Op verzoek en met instemming van onze gedupeerde leden willen wij   
u hierbij waarschuwen. 
Geef nooit een pasje (ook geen doorgeknipt pasje) of pincode uit 

handen. De bank zal dat nooit vragen. 
Als die vraag gesteld wordt kunt u met zekerheid aannemen dat u te 
maken hebt met een criminele bende die soms zeer geraffineerd  
probeert bij u vertrouwen te wekken. 
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  Burenhulp nodig?  
   
  Bel: 06-39614478  
 

Heitser Burenhulp is er voor u.  
Gelukkig weten mensen elkaar in hun eigen omgeving te vinden  
wanneer zij hulp nodig hebben. 
Voor veel mensen is Heitser Burenhulp een uitkomst wanneer zij 
geen hulp in de buurt kunnen krijgen. 
 
Ook u mag bellen. Voor meer informatie: 
www.heitserburenhulp.nl 
  

Hulp vragen? Doen!    06-39614478  

Presentatie schrijver Frits Criens. 

 

Frits Criens, woonachtig in ons mooie Leudal, is schrijver, stads-
dichter en entertainer. Ter gelegenheid van Leudal 75 jaar bevrijd 
schreef hij in 2019 het succesvolle openluchtspel ‘Vossen van de 
Spik’.  Onlangs schreef hij de tekst van het buitenlucht theater-
stuk ‘Euver de grens’ dat volgend jaar september tien keer wordt 
uitgevoerd.                                                                                          
 
Met zijn verhalen, gedichten en columns weet hij ons, als toe-
schouwer en luisteraar, zeker te boeien en creëert hij een sfeer 
waarbij de tijd voorbijvliegt. Frits draagt zowel in het Nederlands 
als in het dialect eigen werk voor.                                                                                          
 
De presentatie wordt gehouden op vrijdag 17 september 
2021 in De Bombardon, aanvang 14.00 uur.  
Natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen zoals ze 
op dat moment actueel zijn.  
 
Graag aanmelden vóór zaterdag 11 september bij Ine Cranen,  
mailadres: ine.cranen@outlook.com, telefoonnummer 493416                                                                     


