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Aangemeld als lid   

Seniorenvereniging Heythuysen 

 

Mw. N. van Doorne-Donders  Past. van Cruchtenlaan 8 
Dhr. J. Hilgers    Bevelandselaan 9 
Mw. W. Feck-Janssen   Mezenstraat 13 
 
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. Wij hopen u 
vaak bij een van onze activiteiten te mogen begroeten. 

 

Overleden lid 

 

Mw. J. Hebben-Stemkens  Belenbroeklaan 7 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

Kienen 25 november 

 

Op vrijdagmiddag 25 november aanstaande organiseert de  
seniorenvereniging Heythuysen haar traditionele kienmiddag in  
Ouderencentrum Huize Beek en Bos.  
 
Het kienen begint om 14.30 uur. U mag om 14.20 uur naar 
binnen. 
 
Bent u er nog nooit geweest, kom eens 
langs; het is gezellig, spannend en u dingt 
voor weinig geld mee naar mooie prijzen! 
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   November 2022 

Kerstviering  2022 

  

Een bijzondere viering.  
De commissie wijkt af van de invulling van de kerstviering  
van voorgaande jaren.  
  
Eén verandering geven we prijs: de gehele viering wordt  
gehouden in De Bombardon.  
De kerstgedachte blijft voorop staan. 
 

Noteer alvast vrijdagmiddag 16 december  
zodat u zeker van de partij kunt zijn.  

In het volgende Infoblad komt een opgaveformulier te staan 
waarmee u zich kunt aanmelden voor de kerstviering 

 
Deze mooie, sfeervolle viering wilt  
u vast niet missen!! 

voor het laatste nieuws:  
Senioren-heythuysen.nl 

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

Verhuizing leden 

  

Wij vragen u bij verhuizing een adreswijziging door te  
geven aan onze vereniging zodat we onze administratie  
up-to-date kunnen houden.  
Ook onze bezorgers van het KBO-PCOB blad 
kunnen het dan op het juiste adres bezorgen. 
  
Geef ook een nieuw e-mailadres door! 
Bedankt voor uw medewerking. 
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Aanmelden Museum Plus Bus 

 

Op vrijdag 25 november gaat de Museum Plus Bus naar het  
Bonnefanten Museum in Maastricht. 
De Museum Plus Bus wordt mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij  
en zet zich in om senioren, die niet op eigen gelegenheid een muse-
umbezoek kunnen afleggen, toch een heerlijk dagje uit te bezorgen.  
De reis is bedoeld voor personen vanaf 65 jaar. De busreis en het  
museumbezoek zijn gratis. U betaalt alleen de lunch à € 12,50. 
 
De bus vertrekt om 9.15 bij De Bombardon,  St. Antoniusstraat 2.  
 
U kunt zich via onderstaande strook aanmelden tot uiterlijk 3 november 
2022. De kosten voor de lunch dient u bij opgave te voldoen. U kunt 
deze overmaken op bankrekeningnummer NL84RABO 0122297598 ten 
name van Seniorenvereniging Heythuysen onder vermelding van uw 
naam en adres. 
Neemt u alléén deel aan deze reis dan graag een telefoonnummer  
vermelden van een familielid dat bereikbaar is bij calamiteiten. 
 
Deelnameformulier Inleveren bij 
Ine Cranen Roosveldsingel 5     0475493416 
Cocki Westerburgen Stationsstraat 29   0621221405 
 
 
 
 

Deelname Museum Plus Bus vrijdag 25 november 

 

Naam deelnemer 1 ……………………………………………………………

Naam deelnemer 2 …………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………… 

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

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

Datum van inlevering …………………………………………………………. 

Met rollator of opvouwbare rolstoel …………………………………………. 

De kosten voor de lunch à € 12,50 zijn bij deze opgave voldaan. 
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Repaircafé  

elke 2e zaterdag van de maand 
 

Open van 10.00 uur tot 13.00 uur 
Adres: Graaf van Loonlaan 2A Heythuysen 

 
Het repaircafé is een ontmoetingsplek voor jong 
en oud. Terwijl u geniet van een kopje koffie 
wordt gekeken of uw meegebrachte apparaten 
kunnen worden gerepareerd. 
 

Dat u in het repaircafé ook terecht kunt met kleding 
is minder bekend. Er zijn vier vrouwen aanwezig die 
handig zijn met naald en draad. Met plezier zorgen 
zij ervoor dat uw kleding weer hersteld wordt. 
 
Aarzel niet, man of vrouw: kom naar het gezellige repaircafé in  
Heythuysen! 
Meer informatie via mail: Frankhermans@me.com of  
06-29071436 
 
Op zaterdag 12 november staat de deur weer wagenwijd 
open. 

Rabo Clubsupport  

  

  Dit jaar heeft de Seniorenvereniging Heythuysen  
  door de Rabo ClubSupport actie een bedrag van  
  € 924,11 ontvangen. 
  
  Alle stemmers hartelijk dank!  
  
 

We hopen komend jaar onder andere de zomerweek weer te 
kunnen organiseren. Het geld krijgt ongetwijfeld een goede  
bestemming. 
  

mailto:Frankhermans@me.com
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   Buren 
   Hulp  
  Nodig?                                                       
 

Bel: 06-39614478       DOEN!  
  
“Wat ben ik blij dat een vrijwilliger van Heitser Burenhulp mij  
geholpen heeft om weer beeld op mijn TV te onvangen”, aldus een 
dankbare hulpvrager. 
 
Ook hulp nodig? Bel 0639614478.  
Voor meer informatie: www.heitserburenhulp.nl 
 
Heitser Burenhulp werkt met vrijwilligers. Interesse?  
Bel bovenstaand nummer of kom op vrijdag 9 december om 15.00 uur 
naar de vrijwilligersbijeenkomst in De Tump. 

Energiebespaar Brigade 

 
De gemeente Leudal helpt inwoners met advies én concrete maat-
regelen om het energieverbruik te verminderen. Daarvoor is in  
samenwerking met het MensOntwikkelBedrijf (MOB) en Leudal  
Energie de Energiebespaar Brigade opgericht.  
Op aanvraag gaat de Klusbus naar inwoners thuis. 
 
De Klusbus is er om kleine energiebesparende maatregelen in huis te 
doen. Denk aan het aanbrengen van radiatorfolie, het plaatsen van 
LED-lampen, deurdrangers, stopcontacten, schakelaars, tochtstrips 
en dergelijke. Hiermee bespaart een huishouden direct op energie-
verbruik. Zowel het advies, de werkzaamheden die verricht worden en 
materialen zijn gratis. 
 
Kom je aanmerking? 
Ja, als je de energietoeslag 2022 hebt gekregen of als je inkomen valt 
binnen de gestelde grens. Vanaf de AOW leeftijd is dat voor een  
alleenstaande € 1398,— en voor een gezin € 1893,— netto per 
maand. Dan komt de Energiebespaar Brigade graag bij je langs.  
Deze actie geldt voor zowel huur- als eigenwoningen.  
 
Wil je hier ook gratis gebruik van maken?  
Bel 0475-85 90 00 of ga naar www.leudal.nl/klusbus 
voor meer informatie. 
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Eetpunt Heythuysen 

 
 
 
 

Het volgende eetpunt voor senioren uit Heythuysen is op  
maandag 21 november bij Het Hoofdkantoor. 
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.  
  
Let op: in tegenstelling tot gebruikelijk is het  
eetpunt bij Het Hoofdkantoor op maandag. 
  
U kunt briefje met naam, adres, telefoonnummer en bijgesloten  
€ 12,50 tot uiterlijk vrijdag 18 november inleveren bij: 
Har Boonen, Burg. Geurtslaan 41     492578  
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43    494650  
Nanny Heffels, De Zwong 14      494423 
Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b    494885 

Eetcafé Lekker & gezellig  
elke 4de maandag van de maand 

  
Het volgende eetcafé Lekker & Gezellig is op  
maandag 28 november bij Gasterij Karibu 
  
Inwoners van Heythuysen en omgeving van alle leeftijden zijn van harte 
welkom op  St. Charles, Aan de Bos 2 te Heythuysen waar Gasterij  
Karibu weer een heerlijk driegangen diner serveert.  
Het diner begint om 18.00 uur. 
 
U kunt voor het eetcafé van november een briefje met naam, adres, 
telefoonnummer en bijgesloten € 12,50 (diner + een consumptie),  
tot uiterlijk maandag 21 november inleveren bij:  
Lieke van de Goor, p/a PSW locatie Magdalenastraat 4 
Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b  
Nanny Heffels, De Zwong 14 
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Bezorgers KBO-PCOB Magazine  
 
Maandelijks zorgen een aantal vrijwilligers ervoor dat het KBO-
PCOB blad, samen met het Infoblad, bij u in de bus komt.  
  
Op dit moment zijn er genoeg bezorgers / bezorgsters, mede 
doordat een aantal mensen van de reservelijst een route voor hun 
rekening hebben genomen. 
Om verzekerd te zijn van een goede bezorging hebben wij graag 
een aantal vrijwilligers op een ‘reservelijst’. Zij nemen een route 
over als een vaste vrijwilliger verhinderd is.  

  
Onze vraag: mogen wij u (man/vrouw), toevoegen 
aan de reservelijst en/of zodra nodig een vaste 
route toedelen. 
Graag melden bij Jan Biemans, telefoon 492778 

 

 
Nel Sillekens en Nico Geerts zijn onlangs gestopt met 
de maandelijkse bezorging van het KBO-PCOB blad. 
Nico Geerts staat wel nog op de reservelijst! 
Nel en Nico hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet. 

Dementievoorstelling  

Wereld Alzheimer dag 2022 

 

Maandag 3 oktober vond onder grote belangstelling een demen-
tie-monoloog plaats van Toneelclub Spelenderwijs uit Horn. 
Op aangrijpende wijze werd in beeld gebracht de beleving van 
dementie van een dementerende moeder, een dochter en een 
zoon. 
Na de voorstelling vond er in groepjes een discussie plaats over 
de vraag wat wij kunnen doen voor de dementerende mens. 
Deze avond heeft zeker het begrip voor de omgang met dementie 
positief beïnvloed. 
 
Er staan van de voorstelling een aantal foto’s op onze website:  
Senioren-heythuysen.nl 
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Orchideeën in Limburg 

 

Op vrijdagmiddag 19 november aanstaande verzorgen de  
heren Jean Claessens en Jacques Kleynen een lezing over  
Limburgse natuur, met een sterke nadruk op hun favorieten, de 
wilde orchideeën.                                                                            
 
Dit fascinerende onderwerp wordt op aanstekelijke en deskundige 
wijze door Jean en Jacques uitgelegd, waarbij veel prachtige  
foto’s en verhelderende video`s de lezing ondersteunen en voor 
een visueel spektakel zorgen. De duo-presentatie zorgt voor een 
afwisselende, gevarieerde lezing die niet snel vergeten zal wor-
den, vooral door de enthousiaste presentatie.  
 
Wij nodigen jullie dan ook graag uit voor deze unieke voordracht. 
De presentatie begint om 14.00 uur en zal gehouden worden in  
De Bombardon. 
 
In verband met het op orde brengen van de zaal, graag 
uiterlijk 13 november doorgeven of u komt. Dit kan bij 
Ton Moonen, mailadres: ahmoonen@xs4all.nl of  
telefonisch 0475-491591   

Eenmalige energietoeslag 2022. 

herinnering 

 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig 
een energietoeslag krijgen van € 1.300,--.  Dit bedrag is bedoeld 
om inwoners te helpen bij het betalen van de hoge energie-
rekening. 
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 
 
De energietoeslag 2022 kunt u aanvragen tot en met 31-12-2022  

mailto:ahmoonen@xs4all.nl

