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Overleden lid: 

 
Mw. V. Kalthoff-Routs Scheyvenhofweg 10   
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Kienen 

  

Het kienen mag weer en gaat vanaf nu zoals vanouds van start iedere 
laatste vrijdag van de maand.  
De eerste kienmiddag wordt gehouden op  vrijdagmiddag 29 april in 
Ouderencentrum Huize Beek en Bos. Het kienen begint om 14.30 
uur. 
U mag om 14.20 uur naar binnen. 
Bent u nog nooit geweest, kom eens langs; het is  
gezellig, spannend en zoals u gewend bent zijn er 
voor weinig geld mooie prijzen te winnen. 
  
Graag tot ziens op vrijdag 29 april om 14.30 uur in  
Ouderencentrum Beek en Bos. 

Open dag koersbal 

 

Nu de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven 
willen de leden van de koersbalgroep hun activiteiten 
weer hervatten.  
Gelukkig zijn er recent enkele nieuwe leden bijgeko-
men, doch er is nog voldoende ruimte om nieuwe  
leden toe te laten tot deze groep. 

Om u nader te laten kennismaken met koersbal is er op donderdag  
7 april 2022  een ‘open koersbaldag’ van 14.00 – 16.00 uur in de  
foyer van De Bombardon. 
U kunt geheel vrijblijvend kennismaken met deze sport en ook kunt u 
een balletje werpen. 
Tijdens deze middag kunt u verdere informatie inwinnen. 
Wij hopen deze middag nieuwe belangstellenden voor deze sport te 
kunnen werven. 
 
De koersbalgroep 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij ons bestuurslid Tonnie 
Horstermans  tel. 494650. 
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           April 2022 

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

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

Senioren vakantieweek 2022 

  

Hij komt er weer aan. De succesvolle senioren vakantieweek. 
 

Reserveer week 30 ( 24 juli – 30 juli)  
uw eigen vakantieweek.  

  
  

  
  

   
  

  
 
 

Het bestuur organiseert voor u, met behulp van vele vrijwilligers, de 
komende zomervakantie weer een aantal aansprekende activitei-
ten tijdens onze Senioren Vakantieweek waaraan u als lid kunt 
deelnemen.  
De activiteiten worden in het Infoblad van juni vermeld. 

Hoort zegt het voort! 

 

Op 7 april houdt Heitser Burenhulp een ontmoetingsbijeenkomst 
voor vrijwilligers en belangstellenden. Een mooi moment om  
vrijwilliger te worden.  
U bent van harte welkom op 7 april van 19.00 uur tot 20.30 uur in 
De Tump. 
 
Vrijwilliger worden, DOEN! 
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Bericht van de penningmeester   Contributies 

 

Op 25 april 2022 wordt de jaarlijkse contributie van onze vereniging 
geïnd (€ 22,50).  
Voor de meeste leden gebeurt dit via automatische incasso.  
Betaalt u niet per incasso dan ontvangt u de nota in week 15 in de  
brievenbus met het verzoek deze uiterlijk 25 april 2022 te voldoen. 
  
Op 26 april 2022 wordt de bijdrage geïnd van de eerste termijn voor 
deelname aan het MBvO (€ 75,00). 
Ook dit gebeurt voor de meeste deelnemers via automatische incasso. 
Betaalt u niet per incasso dan ontvangt u de nota in week 15 in de  
brievenbus met het verzoek deze uiterlijk 26 april 2022 te voldoen. 
  
Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met een incasso dan heeft u altijd 
de mogelijkheid, een geïncasseerd bedrag  binnen 8 weken terug te  
laten boeken bij uw eigen bank. 

Nieuwe secretaris 

 
In ons vorige Informatieblad hebben wij bericht dat onze secretaris  
Ad Heesemans helaas is overleden. 
Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe secretaris benoemd en wel in 
de persoon van Bert van Tilburg. Bert is tijdens de laatst gehouden 
algemene ledenvergadering toegetreden tot het bestuur. 
 
Zijn adres: Biesstraat 10,  6093 AD Heythuysen, tel. 06-53877984 
email: bvantilburg@live.nl 
Dat is vanaf nu ook het correspondentieadres van onze vereniging. 
 
Overigens vindt u deze en meer informatie ook op onze website! 
 

    Buren 
   Hulp  
   Nodig?                                                       
   Bel: 06-39614478  
 

U krijgt een contactpersoon van Heitser Burenhulp aan de lijn.  

Hij/zij regelt hulp.  
Kijk ook eens op de website: www.heitserburenhulp.nl 
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OP DE KOFFIE BIJ DE BURGEMEESTER 

 
Zit u ook al heel lang met een vraag in uw hoofd die u graag eens  
persoonlijk 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 22 april 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 u - 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, dit geldt ook voor de leden die zich de vorige keer  
hebben aangemeld. De groepsgrootte is maximaal 40 personen.  
Deelname zal worden bepaald op volgorde van binnenkomst, dus 
vol is vol!                                                                                                        
Samen met u kijken wij uit naar een bijzondere bijeenkomst met de  
burgemeester.  
 
Uitnodiging 
U dient zich schriftelijk aan te melden middels onderstaand opgave-
formulier. Hierbij kunt u ook specifieke vragen opgeven die u aan de 
burgemeester wil stellen. Dat is de beste garantie voor een goed ant-
woord. Uiteraard is dit niet de gelegenheid om uw persoonlijke zaken 
met de gemeente aan de orde te stellen. 
 
Aanmelden voor 15 april bij Dymphe Naaijkens, Oude Trambaan 18  
Vol is vol! 

Aanmelding voor Op de koffie bij de burgemeester 
 
op vrijdag 22 april 2022 in het gemeentehuis van 12.00 uur - 14.00 uur 
 
Na(a)m(en)   ............................................................................................ 
 
Adres            ............................................................................................ 
 
Telefoonnr.  ............................................................................................. 
 
Emailadres ……………………………………………………………………. 
 
Vraag aan burgemeester ......................................................................... 
 
.................................................................................................................. 

mailto:bvantilburg@live.nl
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Reanimatiecursus  dinsdag 19 april 

 
De contactpersonen van onze vereniging zijn 2 jaar geleden in de gele-
genheid geweest om een reanimatiecursus te volgen. Normaal is het de 
bedoeling om deze elk jaar te updaten met een herhalingsles. Ook hier 
gooide Corona roet in het eten. Nu kan de herhalingsles weer plaats 
vinden. 
We hebben Ronald bereid gevonden om deze herhalingsles te geven en 
wel op dinsdag 19 april aanstaande op dezelfde locatie, namelijk de 
brandweerkazerne. Aanvang 10.00 uur. 
Alleen mensen die ooit de reanimatiecursus hebben gevolgd kunnen 
hieraan deelnemen  
De kosten worden door de vereniging gedragen.  
U dient zich wel aan te melden via onderstaande strook bij  
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43, tel. 494650. 

 
Naam    …………………………………… geb.datum……………... 
                                                            
Adres     ………………………………………………………………... 
 
Emailadres …………………………………………………………….. 
 
meldt zich aan voor de reanimatiecursus op dinsdag 19 april 

Lentewandeling dinsdag 12 

april 

 
Op dinsdagmorgen 12 april staat een wandeling 
gepland onder leiding van gids Leo Verschueren. 
Dit keer wordt het de Bijlswandeling.  
Leo kan boeiend vertellen over alles wat we onderweg tegenkomen, 
onder andere grafheuvels en scherven uit de oudheid. 
Verzamelen en vertrek van deze gratis wandeling is om 9.30 uur bij 
restaurant de Busjop. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 8 april bij: 
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43, tel. 494650 
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Prijsuitreiking jubileumwandeltochten 

 
Om aan te geven dat uw KBO vereniging een actieve club is werd het 
jubileumboekje ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van onze  
vereniging afgesloten met een tweetal wandelspeurtochten door  
Heythuysen.  
Of het aan de moeilijkheidsgraad van de foto's lag of het barre winter-
weer weten we niet, maar het aantal inzendingen bleef achter bij onze 
verwachtingen. Uit de ingezonden reacties blijkt wel dat de deelnemers 
genoten hebben van de zoek-/speurtochten vooral in Coronatijd waarin 
heel veel activiteiten niet door konden gaan. 

 
Op woensdag 23 februari 2022 zijn de prijs-
winnaars door voorzitter Joos Jenniskens  
toegesproken en zijn de prijzen uitgereikt.  
Gefeliciteerd prijswinnaars Peter Verlaan en 
Pierre Graus (zie foto).  
Wij wensen jullie smakelijk eten. 

 
Tijdens de prijsuitreiking gaf Peter Verlaan aan van de speurtochten te 
hebben genoten. Hij vond ze wel moeilijk. Daarom heeft hij beide routes 
meerdere keren gelopen. Mogelijk zijn er meer deelnemers die niet alle 
aanwijzingen hebben gevonden en uiteindelijk besloten om de 
(gedeeltelijke) oplossingen niet in te sturen. Daarom wil Peter later in het 
jaar met liefhebbers de routes nogmaals lopen met (zijn) toelichting over 
de fotolocaties. Informatie over hoe en wat vindt u later dit jaar in ons 
Infoblad. Wij houden u op de hoogte! 

nieuwe directeur van KBO-PCOB 

 
Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van  
KBO-PCOB. Zij heeft vanuit haar vorige functie bij vakbond 
FNV veel ervaring met het opkomen voor belangen van leden.  
 
Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor KBO-
PCOB. Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is 
belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd 
en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en  
betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich 
samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, 
zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor 
de senioren van vandaag en morgen  
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 Uitnodiging verrassingsmiddag 

 
 Gelukkig ..... het kan en het mag weer, maar wat heb 
 benwe dat de afgelopen periode gemist. Het simpelweg  
 elkaar ontmoeten bij een willekeurige activiteit en even   
 bijpraten. Nu het weer mag heeft uw seniorenvereniging  
 gemeend om voor haar leden een verrassingsmiddag te    

                    organiseren waarbij het ‘elkaar ontmoeten’ centraal staat.  
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de verrassingsmiddag op  
1 april aanstaande in de Bombardon van 14.00 uur tot ongeveer 
16.00 uur. 
Dan staat er een kopje koffie/thee met vlaai voor u klaar. Onder het  
genot van een glaasje zorgen wij die middag ook voor een gezellige 
muzikale noot, maar centraal staat dat we elkaar kunnen ontmoeten. 
Misschien wel de kernactiviteit van onze vereniging.  
Vanwege de uitzonderlijke situatie is deze middag gratis. Waar vind je 
dat nog tegenwoordig? Wel nu: bij Seniorenvereniging Heythuysen op 
vrijdagmiddag 1 april in de Bombardon! Dit is geen aprilgrap maar u 
moet zich wel snel en uiterlijk vóór maandag 28 maart aanmelden. 
Dat kan zowel per mail als telefonisch bij Ine Cranen,  
mailadres ine.cranen@outlook.com   tel. 493416 of 0618920626 

‘Eetpunt Heythuysen’ 

  
  
  
  

  
Wij starten met het eerste eetpunt voor senioren uit Heythuysen op 
dinsdag 17 mei bij Eetcafé De Tump.  
Kosten € 12,50 p.p. excl. drank, te voldoen bij opgave.  
Verdere informatie komt volgende maand in het Infoblad. 
Wilt u zich alvast opgeven zodat u het bedrag niet hoeft te brengen naar 
een van de aanmeldadressen dan bent u na de lentelunch van  
24 april hiertoe in de gelegenheid. 
 
Zoals gebruikelijk kunt u zich na opgave zonder kosten afmelden tot  
en met de vrijdag voor het eetpunt. Hierna maakt het deelnemende  
restaurant kosten voor het eetpunt en wordt het bedrag aan de  
restauranthouder voldaan.  
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Lentelunch zondag 24 april bij De Tump 

  

De eetpunten in Heythuysen gaan eindelijk weer van start. Om dit feit 
een feestelijk tintje te geven begint de Commissie Eetpunt met een  
lentelunch op zondag 24 april.  
Dankzij een bijdrage van de Gemeente Leudal betaalt u als   
eigen bijdrage slechts € 8,-- p.p.  Koffie en thee zijn bij de lunch  
inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

 
De lunch wordt gehouden in Eetcafé De Tump, aanvang 12.00 uur. 
De Tump gaat open om 11.30 uur. 
 
Laat u tijdens de lunch muzikaal verrassen en blijf na de lunch gerust 
zitten om gezellig na te tafelen.  
De samenkomst wordt afgesloten omstreeks 15.00 uur. 
Een mooie gelegenheid om te genieten van ‘samen aan tafel’. 
  
De eigen bijdrage dient u gelijktijdig met uw opgave te voldoen. 
U kunt zich voor deelname opgeven middels onderstaand  
inschrijfformulier tot uiterlijk dinsdag 19 april a.s. bij:  
Har Boonen Burg. Geurtslaan 41   tel. 492578 
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43  tel. 494650  
Nanny Heffels, De Zwong 14   tel. 494423 
Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b  tel. 494885 
Peter Naaijkens, Oude Trambaan 18   tel. 492853 

 
 
Naam/namen  …………………………………………………………… 
 
Adres   …………………………………………………………… 

Tel.nr.   …………………………………………………………... 

Mailadres  …………………………………………………………... 

Dieetwensen   …………………………………………………………… 

 

Meld(t)en zich aan voor de Lentelunch bij De Tump op zondag 24 april  
Eigen bijdrage van € 8,-- per persoon is hierbij gevoegd. 

mailto:ine.cranen@outlook.com

