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     December 2021 

 

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

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

 
Zullen wij dan 

jij en ik 
met een hart van goud 
in het flakkerend licht 
naar de mensen gaan 

 
 

en telkens beschroomd 
op de drempel staan 
de mirre van hoop 

de wierook van eerbied 
voorzichtig in onze handen 

 
 

om als een kind dat nog droomt 
van een wereld die goed is 

even een glimp te zien 
van God zelf 

die ons aankijkt 
in het gelaat van de ander 
 

    Kris Gelaude 

 
 

het bestuur van de seniorenvereniging wenst u  
en al degenen die u dierbaar zijn  

fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022 
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Beste leden, 

 

Al weer ruim anderhalf jaar hebben wij te maken met het  
coronavirus. 
In de zomer van dit jaar dachten wij dat het einde in zicht kwam. 
Onze vereniging kwam geleidelijk aan weer in actie. 
Op 1 augustus was er de openluchtmis bij het pesthuisje van 
Klooster Elisabeth met daarna een gezellige nazit. 
We konden weer genieten van een lezing van Frits Criens en de 
sportieve activiteiten konden worden uitgebreid. 
Op 15 oktober jl. konden we de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring organiseren met daarna de viering van het 60-jarig jubileum 
van onze vereniging, samen met ongeveer 200 leden. 
Een boekje over onze geschiedenis hebben we huis aan huis in 
Heythuysen kunnen verspreiden. 
Voor de kienliefhebbers werd weer een kienmiddag georgani-
seerd. 
En toen opeens werden wij verrast door de hevige opleving van 
het venijnige coronavirus en moeten wij helaas weer slachtoffers 
betreuren. 
De geplande activiteiten moeten we weer stopzetten. 
De geplande kerstviering op 17 december gaat helaas 
niet door. 
 
In december verschijnt het KBO-PCOB blad niet en ontvangt u 
ook geen Infoblad. 
We vermelden de geplande activiteiten van januari 2022 in dit  
Infoblad. Echter wel onder voorbehoud van de dan gel-
dende coronamaatregelen.  
Indien nodig ontvangt u per e-mail de laatste informatie.  
Ook kunt u op onze website het laatste nieuws lezen. 
Mocht u geen mailadres hebben of de website niet kunnen bezoe-
ken en toch willen deelnemen aan geplande activiteiten waarvan u 
twijfelt of ze doorgaan, neem dan vooraf even contact op met een 
van de bestuursleden. 
 
In ieder geval : houd afstand, blijf gezond,  
en ….let op elkaar. 
 
Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen. 

 

 7 

Aangemeld als lid  
 
Mw. M. Linssen-Eggen  Wingerdstraat 51 
Dhr. P. Linssen   Wingerdstraat 51 
Dhr. F. Hoenderop   L’ Unionlaan 17 
Mw. A. Dekkers-van Bree Dorpstraat 150 
Mw. P. Reijnders-Philips   Past. v. Crugtenlaan 2A 
Dhr. L. Schouten   Park 10 
Mw. D. Peet    Park 10 
Dhr. M. van de Schoor  Distelstraat 11 
C. Mennen    Vrijkenstraat 18, Roggel 
Mw. M. Fransen-Caris  Ed. van Wegbergplein 10 
Dhr. T. Fransen   Ed. van Wegbergplein 10 

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

Overleden  
Mw. M. Stappers-Fischer  Ed. v. Wegbergplein 16 
Mw. B. Maessen-Peters  L’ Unionlaan 1 kamer 108 
Zr.   Rosula Timmermann Aan de Kreppel 1 
Mw. J. Ottenheim-Peskens Het Carillon 16 
Dhr. H. van Rossum  Sint Janlaan 6 

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

Seniorenvereniging Heythuysen 
  

Dit jaar heeft de Seniorenvereniging Heythuysen door de Rabo 
ClubSupport actie een bedrag van € 856,69 ontvangen. 
 
Alle stemmers hartelijk dank!  
 
We hopen komend jaar de zomerweek weer te kunnen organise-
ren. Het geld krijgt ongetwijfeld een goede bestemming. 

Kienen:   

 

Corona steekt weer de kop op. Ouderencentrum Beek en Bos is 
voorzichtig en het kienen in de maand december gaat niet door. 
 
Ook in januari 2022 is er geen kienen. Mocht het daarna weer 
mogelijk zijn dan kunt u dit lezen in het Infoblad. 
 
 
Oktober 2021, één keer mocht het….  
nu weer wachten 

Kerstviering  2021 

  

Een bijzondere viering was voorbereid. 
  
Een viering die gehouden zou worden in De Bombardon. 
Iedereen die een bijdrage zouden leveren om er een mooie 
sfeervolle middag van te maken stond in de startblokken. 
 
Helaas. Ook dit jaar geen kerstviering voor onze leden. 
 
De voorbereidingscommissie blijft hopen op betere tijden. 
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         Buren 
    Hulp  
    Nodig?                                                       
 

    Bel: 06-39614478  
 

Heitser Burenhulp ook voor  jou in 2022! 

 

Ook  dit jaar schakelden inwoners van Heythuysen Heitser  
Burenhulp in voor hulp. Bijvoorbeeld voor vervoer, een kleine klus, 
hulp bij computerproblemen enzovoorts. 
 
De burenhulp kan ook in 2022 verleend worden door de inzet van 
vrijwilligers die graag voor u klaar staan wanneer u hulp nodig 
heeft.  
Rabo ClubSupport heeft door uw stem voor ons € 332,76  
opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor. Het geld besteden we 
aan een kleine attentie voor onze vrijwilligers.  
 
Een goed voornemen voor 2022:  
word vrijwilliger bij Heitser Burenhulp! Bel 06-39614478  
 

Het bestuur van Heitser Burenhulp wenst u  
fijne feestdagen en een goed 2022 

 

Koersbal 

 
Onder andere vanwege de coronamaatregelen stoppen de koersballers 
komende maanden met hun sport. 
Zodra deze coronagolf achter ons ligt wordt bekeken of er voldoende 
deelnemers zijn om het koersballen weer op te starten. 
De informatie hierover wordt in het Infoblad vermeld. 
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OP DE KOFFIE BIJ DE BURGEMEESTER 

 
Onder voorbehoud van de beperkingen die verband houden met de  
ontwikkelingen rond het Coronavirus! 

 

Zit u ook al heel lang met een vraag in uw hoofd die u graag eens per-
soonlijk wil stellen aan onze burgemeester. Vragen als: wat is de officiële 
betekenis van uw ambtsketen of hoe kan ik een koninklijke onderscheiding 
voor iemand aanvragen? Voor dit soort (algemene) vragen  is er nu een 
uitgelezen gelegenheid.  
Op vrijdag 21 januari 2022 organiseert de gemeente samen met  
Seniorenvereniging Heythuysen een lunchbijeenkomst met burgemeester 
mw. D.H. Schmalschläger waarin u vragen kunt stellen.  
Voor dit lunchgesprek zijn we te gast in het gemeentehuis van 12.00 uur - 
14.00 uur. Vanwege het bijzondere karakter van dit gesprek zal worden 
gezorgd voor koffie/thee met een broodje. Om organisatorische redenen 
moet u zich wel persoonlijk bij ons aanmelden en is de groepsgrootte  
maximaal 40 personen. Deelname zal worden bepaald op volgorde van 
binnenkomst, dus vol is vol! Samen met u kijken wij uit naar een bijzon-
dere bijeenkomst met de burgemeester.  
Uitnodiging 
U dient zich schriftelijk aan te melden middels onderstaand opgavefor-
mulier. Hierbij kunt u ook specifieke vragen opgeven die u aan de burge-
meester wil stellen. Dat is de beste garantie voor een goed antwoord.  
Uiteraard is dit niet de gelegenheid om persoonlijke zaken met de  
gemeente aan de orde te stellen. 
 
Aanmelden vóór 13 januari bij Dymphe Naaijkens, Oude Trambaan 18 
Vol is vol! 

Aanmelding voor Op de koffie bij de burgemeester 
 
op vrijdag 21 januari 2022 in het gemeentehuis van 12.00 uur - 14.00 uur 
 
Na(a)m(en)   ............................................................................................. 
 
Adres            ............................................................................................. 
 
Telefoonnr.  ..............................................................................................  
 
Emailadres ……………………………………………………………………. 
 
Vraag aan burgemeester ......................................................................... 
 
.................................................................................................................. 
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Eetpunt januari 2022 

 
 
 
 
 

Onder voorbehoud van de beperkingen die verband houden met de 
ontwikkelingen rond het Coronavirus! 
 

Het eerste eetpunt voor senioren uit Heythuysen gaat in 2022 weer van 

start en wel op dinsdag 18 januari 2022 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 zich opgeven van 10 tot en met 14 januari 2022.  
Lever hiervoor onderstaand briefje met naam, adres, telefoonnummer, 
emailadres en bijgesloten € 12,50 p.p. in bij: 
 
Har Boonen, Burg. Geurtslaan 41  492578  
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43 494650  
Nanny Heffels, De Zwong 14    494423 
 
Heeft u zich aan het begin van de week opgegeven dan kunt u deze  
opgave nog annuleren tot en met 14 januari. Het deelnemende restaurant 
heeft na deze datum kosten gemaakt voor het eetpunt en ontvangt van 
de commissie het totaal geïnde bedrag Dit kunnen we dan niet meer aan 
u retourneren. Houd hier rekening mee! 

Aanmelding voor het eetpunt op 18 januari 2022 bij De Tump 

Naam 1………………………………………………………………………… 

           2………………………………………………………………………… 

Adres  ………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr. …………………………………………………………………….. 

Emailadres ……………………………………………………………………... 

Meldt zich aan voor het eetpunt op 18 januari 2022  
(De kosten à € 12,50 per persoon bij opgave voldoen).   
 
Indien u met 2 personen deelneemt, graag beide namen vermelden. 
Inleveren vanaf 10 januari tot en met 14 januari 


