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    Maart 2022 

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

In memoriam Ad Heesemans 

 Op 10 februari jongstleden is onze  
 secretaris Ad Heesemans overleden na een 
 ziekbed van enkele maanden. 
 Ad was vanaf 2014 secretaris van onze  
 vereniging. In de afgelopen 8 jaar heeft hij   
 deze functie met volle inzet en betrokken 
 heid vorm gegeven. Onze recreatieve  
 activiteiten als ook de belangenbehartiging   
 voor ouderen hadden zijn volle aandacht. 

Bij de viering van het 60-jarig jubileum van onze vereniging 
op 15 oktober 2021 trad Ad, ondanks zijn ziek zijn, nog op 
als onze dagvoorzitter. 
Achter de microfoon voelde Ad zich thuis, niet alleen bij  
onze vereniging, maar ook bij al zijn activiteiten voor de   
H. Nicolaas Parochie en als voorzitter van Mannenkoor
“De Leudalzangers”.
Ad was betrokken bij de totstandkoming van Heitser Buren-
hulp. Nadat deze als zelfstandige stichting verder ging bleef
hij als vrijwilliger actief. Ook hier heeft hij zijn steentje ruim-
schoots bijgedragen.

Wij zullen ons Ad blijven herinneren als een sociale,  
betrokken en warme persoonlijkheid. 
Onze Seniorenvereniging in het bijzonder en de gemeen-
schap Heythuysen is hem veel dank verschuldigd. 
Wij wensen zijn echtgenote Rieky en de (klein)kinderen  
heel veel sterkte. 

Moge hij rusten in vrede. 
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Beste leden, 

In ons vorige informatiebulletin moesten wij helaas melden dat 
enkele voorgenomen activiteiten toch moesten worden geannu-
leerd. 

Intussen is de situatie flink veranderd en is er weer volop ruimte 
voor nieuwe initiatieven. Daaraan wordt momenteel gewerkt.  
U hoort op korte termijn wat er op het programma komt. 

Het klinkt op dit moment allemaal positief wat corona betreft.  
We zijn ons er echter van bewust dat een aanzienlijk deel van 
onze leden behoort tot de kwetsbare groep.  
Wij zullen er rekening mee moeten houden dat ook zij zich veilig 
kunnen voelen om deel te nemen aan activiteiten. 
Ondanks de huidige “hosanna” sfeer is corona niet voorbij.  
Dat aspect krijgt binnen ons bestuur zeker de nodige aandacht. 

In dit infoblad vindt u enkele voorlopige berichten over 
initiatieven die wij weer gaan nemen. 
Het devies dat wij u de laatste 2 jaar voorhielden blijft nog steeds 
actueel: 

Blijf gezond, en ….. let op elkaar. 

Namens het bestuur, 
Joos Jenniskens, voorzitter. 

Heropening activiteiten, een nieuwe start 

Op vrijdagmiddag 1 april aanstaande staat er een  
verrassingsmiddag op het programma. 
Samen maken we er een gezellige middag van waarin we 
elkaar weer ontmoeten na een lange periode van stilte. 

Noteer vrijdag 1 april alvast in uw agenda.  
Nadere informatie vindt u in het volgende infoblad. 
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Repair Café Leudal 

Herinnering. 

Op zaterdag 12 maart 2022 opent het Repair Café Leudal 
voor het eerst haar deuren. 
Inwoners van Leudal kunnen defecte spullen aanbieden ter 
reparatie en mogelijk tevens  
leren hoe ze gerepareerd kunnen worden. De spullen worden 
zonder kosten voor de eigenaar gerepareerd.  
Het spreekt voor zich dat het Repair Café ook een plek is om 
elkaar te ontmoeten. 

Wilt u meer weten of meedoen, bel of loop even binnen bij: 
Ger Hermans, Dr. Smitslaan 2, 6093 CJ Heythuysen. 
telefoonnr. 0654652381  email: gjmhermans@gmail.com  

Aangemeld als lid 

Dhr. H. Knippenberg Anthoniusstraat 12 

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

Overleden 

Dhr. T. Huijbers   Cath. Daemenstraat 34 
Mw. T. van Hoof   Kloosterhof 50 
Mw. L. Frenken-Meijer Kloosterstraat 41 
Mw. N. Caris Akker 27 
Mw. L. Snellen-Caris Horionstraat 7 
Dhr. A. Heesemans Hooghveld 16 

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

mailto:gjmhermans@gmail.com
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Leudal Energie helpt huurders met 

energiebesparing 

Gratis: 80 euro aan bespaarbonnen voor huurders die ener-

gie willen besparen. 

Huurders in de gemeente Leudal kunnen vanaf begin februari 

2022 gratis twee waardebonnen van elk 40 euro in de brieven-

bus krijgen waarmee energiebesparende producten zoals ener-

giemeters, pir-schakelaars, radiatorfolie,  

ledlampen en tochtstrips kunnen worden aangeschaft bij vier 

bouwmarkten in Leudal. 

Aanmelden is alleen mogelijk via het digitale aanmeldformulier 

op de website van Leudal Energie:  https://leudalenergie.nl/

actie2022 

Vragen met betrekking tot deze actie kunnen worden gesteld op 

telefoonnummer 0475- 820332 bereikbaar op werkdagen tussen 

9.00 en 17.00 uur. 
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Belastingservice 2021 

Wilt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2021 dan 
kunt u voor meer informatie en aanmelding terecht bij Cocki 
Westerburgen,  06.21221405 

In het Infoblad van februari staat een uitgebreid bericht. 

Buren 
Hulp 
Nodig? 

Bel: 06-39614478 

De contactpersoon van Heitser Burenhulp die u dan aan de lijn 
krijgt weet welke vrijwilliger ingezet kan worden om u te helpen. 

Heitser Burenhulp is op zoek naar u. 

Iedereen kan vrijwilliger worden. U geeft zelf aan waarvoor u  
ingeschakeld wilt worden. Het betreft tijdelijke hulp die mensen 
nodig hebben voor bijvoorbeeld: kleine klussen, bezoek aan de 
huisarts, vervoer ziekenhuis, computerhulp, administratieve hulp, 
hulp in de tuin.  

Kijk eens op de website: www.heitserburenhulp.nl 

Hulp vragen? Hulp geven? Doen! 

Bel: 06-39614478 

https://leudalenergie.nl/actie2022
https://leudalenergie.nl/actie2022
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Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 

Wandelen 

Het wandelen op maandag- en woensdagmorgen is weer  
gestart. 
De maandaggroep vertrekt om 10.00 uur precies bij de Busjop. 
De woensdaggroep vertrekt om 9.30 uur precies bij café  
Goeden in Roggel.  
Na afloop is er geheel vrijblijvend gelegenheid om samen koffie 
te drinken. De consumpties zijn voor eigen rekening.  
Deelname aan het wandelen is voor iedereen vrij en staat  
onder leiding van een aantal vrijwilligers die zorgen voor  
afwisselende routes door het bos. 

Ook de fitnessgroepen sporten weer. 
Fitness bij LACO op donderdag van 11 uur tot 12  uur  
Fitness bij LACO op vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

Fitness bij ANYTIME: op maandag en woensdag 
van 11uur tot 12  uur.  

Informatie en of aanmelden voor deelname aan Fitness bij 
Tonnie Horstermans tel. 494650. 

Donderdagse inloopmiddag 

U kunt weer naar de wekelijkse ontmoetingsmiddag op donder-
dag van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Bombardon.  
Er wordt gekaart, (kruisjassen, jokeren, rikken) gebiljart en aan 
de grote ronde tafel wordt volop gehandwerkt.  
Heeft u zin in een van bovengenoemde activiteiten, heeft u  
andere ideeën, of komt u graag om alleen aan te schuiven voor 
een praatje loop gerust binnen in De Bombardon op de donder-
dagmiddag.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ine Cranen, 
telefoon 493416 
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CONTRIBUTIE  SENIORENVERENIGING

Door de corona omstandigheden wordt de contributie voor  
2022 op een later tijdstip geïnd.  
Het bestuur vraagt u om het betalingsverzoek af te  
wachten en tot die tijd geen bedragen op eigen initiatief  
over te maken.  
U wordt over de inning van de contributie tijdig geïnformeerd 
via het infoblad. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Eetpunt 2022 

Het positieve nieuws waarop we vorige maand hoopten is  
bekend. De samenleving gaat open en ook het eetpunt wordt 
opgepakt. 
De commissie gebruikt de maand maart voor de organisatie van 
de start van het eetpunt met verrassing en wel op  
zondagmiddag 24 april. De carnaval is dan achter de rug.  
In maart zal ook duidelijk worden of dit feest geen nadelige  
gevolgen heeft gehad voor de besmettingen en de bijeenkomst 
in april veilig kan worden georganiseerd. 
In het volgende Infoblad vindt u alle informatie. 

Graag tot ziens op zondag 24 april. 

Har Boonen, Burg. Geurtslaan 41  (492578 
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43 (494650 
Nanny Heffels, De Zwong 14    (494423 

PS 
De eetpunten vanaf mei zijn weer als van ouds op de derde 
dinsdag van de maand. 


