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Kienen 24 februari 2023 

  

De eerstvolgende kienmiddag is op  
vrijdag 27 januari 2023. 
De volgende maand is de kienmiddag op vrijdag 24 februari. 
Seniorenvereniging Heythuysen organiseert haar traditionele  
kienmiddag in Ouderencentrum Huize Beek en Bos.  
Het kienen begint om 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.20 uur!! 
  
Bent u er nog nooit geweest, kom eens langs; het is gezellig, 
spannend en u dingt voor weinig geld mee naar mooie prijzen! 
  
Een grote kaart  kost € 6,--  Een kleine kaart kost € 3,-- 
  
U kunt alleen contant betalen en dit graag gepast. 

Aangemeld als lid  
 
Mw. M. van Reij-Pouls Zadelmakerslaan 13 
Dhr. T. Eerens  Dorpstraat 49a 
 

Van harte welkom als lid van de Seniorenvereniging Heythuysen. 
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen  
begroeten. 
 

Overleden  

 
Mw. C. Coenen-Verschuren L’ Unionlaan 1 kamer 39 
Mw. C. Verstappen-Koolen L’ Unionlaan 1 kamer 122 
Dhr. H. Pauli   Op de Bos 64 
Dhr. E. Klaessen   Aerevenlaan 24 
Mw. T Peeters-Beckers   St. Antoniusstraat 23 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken  
van dit verlies. 
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    Februari 2023 

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

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

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING  

De  jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging staat 
gepland op woensdagavond 29 maart. Wilt u de vergade-
ring bijwonen dan kunt u deze datum alvast noteren. 

KERSTVIERING 2022 

Op vrijdagmiddag 16 december 2022 hebben ongeveer 150 leden 
van onze vereniging deelgenomen aan een sfeervolle kerstviering. 
U kunt op onze website de foto’s bekijken van deze bijeenkomst. 
Bezoek onze website: www.senioren-heythuysen.nl 

Beste leden, 

 
In het Infoblad van december hebben wij u geïnformeerd over het 
besluit van KBO Limburg om uit de Unie KBO-PCOB te treden. 
Een van de gevolgen van dit besluit is dat u vanaf nu voortaan 
maandelijks een nieuw ledenmagazine zult ontvangen onder de 
titel ‘ONS’. Dit magazine zal 11 x per jaar verschijnen  en is een 
samenwerking van KBO Brabant, KBO Limburg, KBO Noord-
Holland, KBO Gelderland en KBO Overijssel, die samenwerken in 
‘SENIOREN NETWERK NEDERLAND’, de grootste koepel oude-
renorganisatie in Nederland met ruim 200.000 leden. 
Naast een landelijke inhoud heeft elke editie ook een afzonderlijk 
katern per provincie. Zo staan er elke keer een aantal pagina’s in 
met specifiek Limburgs nieuws. Op dit moment ligt de 1

e
 editie van 

dit nieuwe blad in uw brievenbus. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groeten 
Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen. 
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Belastingservice 2022 

 

 

De Belastingservice Ouderenbonden is al vele jaren een zeer gewaar-

deerde service van leden aan leden. Deze service voor onze leden in 

Limburg wordt georganiseerd vanuit het projectteam Belastingservice 

Limburg.  Dit team neemt de organisatie voor haar rekening en verzorgt 

de (bij-)scholing van de belastinginvullers.  

  

Doel van de belastingservice is om leden van KBO in Limburg te onder-

steunen bij belastingaangifte en de aanvraag van zorg– en huurtoeslag. 

Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door belastinginvullers, leden van 

de KBO, die als vrijwilliger andere leden helpen. 

De belastinginvuller komt bij het lid thuis en maakt gebruik van de mach-

tiging DigiD (voor Inkomstenbelasting en toeslagen). 

  

Deze service is voor leden van de KBO Limburg.  

Er mag voor deze service €12,50 gevraagd worden. Deze kosten worden 

contant afgerekend. 
  

De belastingservice is bedoeld voor leden waarbij een inkomensgrens 

wordt gehanteerd van een verzameljaarinkomen van € 39.000,— voor 

alleenstaanden en € 48.500,— voor gehuwden / samenwonenden. De 

belastingservice ondersteunt bij eenvoudige aangiften. 
 

De norm om zorgtoeslag  te verkrijgen is bij geen toeslag partner niet 

hoger dan €38.520,-- en met toeslag partner niet hoger dan € 48.224,-- 

  

De verantwoordelijkheid voor de aangifte en de aanvraag van zorg– en/

of huurtoeslag ligt te allen tijde bij de belastingplichtige zelf.  

De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling of de provinciale coördi-

natie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdig-

heid van de service. 

  
Wilt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2022 dan kunt u dit 
melden bij Cocki Westerburgen,  0621221405 
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Jaarprogramma 2023 

Commissie educatie en ontspanning. 

 
10 februari     Oud Hollandse spellenmiddag  vrijdagmiddag 
17 maart        Dansavond.     vrijdagavond 
07 april          Excursie Bierbrouwerij Kraom  
   Beer in Heythuysen  vrijdagavond  
19 april          Bezoek Risk Factory in Venlo  woensdagmiddag  
12 mei           Bezoek kasteelpark Nijenborg  
                      o.l.v. gids VVV    vrijdagmiddag  
23 juni           Excursie/wandeling rondom   
   landgoed de Bedelaar   vrijdagmiddag   
juli               Senioren Vakantie Week   week 30 
22 september  Avondwandeling met bezoek  
   Oude Kerkhof in Roermond  vrijdagavond 
6 oktober:      Bezoek Bajescafé met  
   expositieruimte Vrouwen- 
   gevangenis Ter Peel   vrijdagmiddag  
17 november   Geheugentraining    vrijdagmiddag  
15 december   Kerstviering     vrijdagmiddag 

Oud hollandse spellenmiddag  

Vrijdagmiddag10 februari  

 
Kent u ze nog? Mens-erger-je-niet, ganzenbord,  
rummikub, sjoelen en vele andere gezelschapsspelen.  
Wij hebben ze voor u uit de kast en van zolder gehaald! 
 
Op vrijdag 10 februari aanstaande staan ze voor u klaar 
in de Spiegelzaal van de Bombardon van 14.00 - 16.30 uur. 
 
Graag nodigen wij u van harte uit om aan  
deze gezellige spellenmiddag deel te  
nemen. 
 
 
 
 
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden tot 1 februari bij 
Naantje van de Nobelen 06-28847560 of nobelen@live.nl 
Marianne Derks              06-21679934 of mariannederks@me.com 
 

mailto:nobelen@live.nl
mailto:mariannederks@me.com
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Geen afvalkalender meer huis-aan-huis 
 
De afvalkalender wordt niet meer huis-aan-huis verspreid.  
Hoe nu verder. 
Al het afvalnieuws en een overzicht van alle inzameldagen kunt u  
lezen via de handige app ‘Afvalwijzer’ of de website 
www.mijnafvalwijzer.nl 
U kunt de app Afvalwijzer gratis downloaden via de Google Play Store of 
de App Store. Als er iets wijzigt in de inzameling dan krijgt u via deze app 
een berichtje, zodat u altijd snel op de hoogte bent. 
 
Toch liever een papieren kalender? 
Wilt u toch liever een papieren kalender, dan kunt u deze zelf downloaden 
en printen via de website www.mijnafvalwijzer.nl 
 
Heeft u geen printer, dan kunt u via de website www.mijnafvalwijzer.nl 
gemakkelijk een papieren kalender aanvragen. Of bel even naar de       
gemeente (0475) 85 90 00. De papieren kalender valt binnen twee weken 
na aanvraag bij u in de brievenbus. 

Energiebespaar Brigade 

  
De gemeente Leudal helpt inwoners met advies én concrete maatregelen 
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 dergelij-
ke. Hiermee bespaart een huishouden direct op energieverbruik.  
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 huurwoningen als eigen woningen.  
  
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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hulp bij belastingaangifte 

 

De hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting is een belangrijke 
dienstverlening die we als Seniorenvereniging bieden. Deze service is 
bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal € 39.000,— 
(alleenstaanden) of € 48.500,— (echtparen/samenwonenden).  
 
Wij zoeken mensen, die willen helpen met het invullen van de belasting-
aangifte. 
Wat wordt van u verwacht? 
- U bent enthousiast en geïnteresseerd in de ontwikkelingen  op  
   belastinggebied.  
- U bent digitaal vaardig en kunt omgaan met internet. 
- U heeft enige ervaring met het invullen van belastingaangiftes. 
- U bent beschikbaar in de aangifteperiode (februari tot mei). 
 
Wat bieden wij u? 
- U ontvangt een opleiding verzorgd door de Belastingdienst. 
- U wordt jaarlijks bijgeschoold. 
- U komt in een collegiale groep deskundige belastinginvullers, waar u  
  met al uw vragen terecht kunt.  
- Scholing en bijscholing zijn gratis. 
 
Heeft u interesse om dit te doen of wil u nog meer weten, neem contact 
op met Cocki Westerburgen, 06-21221405. 

  Buren 
  Hulp  
  Nodig?                                                      
  Bel: 06-39614478  DOEN!  
 

Uit het jaarverslag 2022 
In 2022 hebben 119 personen via het telefoonnummer van HBH hulp 
gevraagd. Dit waren er 40 meer dan in 2021. 
Ook in 2023 staan er 42 vrijwilligers klaar om u te helpen. 
  
Meer informatie: bel 06-39614478 of kijk op onze website 
www.heitserburenhulp.nl 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Eetpunt Heythuysen 

 
 
 

Het volgende eetpunt voor senioren uit Heythuysen is op  

dinsdag 28 februari in Zorgcentrum Beek en Bos.  

Aanvang 12.30 uur!!! 
Het eetpunt wordt gehouden in de kapel. 
Om te zorgen dat de restaurantbezoekers van Beek en Bos geen over-

last hebben van ons eetpunt wordt u verzocht niet eerder dan 
12.00 uur te komen. U kunt vóór 12.00 uur géén gebruik  
maken van de lift. Deze is dan beschikbaar voor de bewoners van 
Beek en Bos die naar het restaurant gaan. 
We beginnen dus om 12.30 uur en sluiten omstreeks 14.00 uur de 
maaltijd af. Kosten € 12,50 p.p. excl. drank, te voldoen bij opgave.  
  
U kunt briefje met naam, adres, telefoonnummer en bijgesloten  
€ 12,50 tot uiterlijk vrijdag 17 februari 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 27 februari bij Gasterij Kariboe. 
  
Inwoners van Heythuysen en omgeving van alle leeftijden zijn van 
harte welkom op  St. Charles, Aan de Bos 2 te Heythuysen waar  
Gasterij Kariboe weer een heerlijk driegangen diner serveert.  
Het diner begint om 17.30 uur. 
 
U kunt voor het eetcafé van februari een briefje met naam, adres,  
telefoonnummer en bijgesloten € 12,50 (diner + een consumptie),  
tot uiterlijk maandag 20 februari inleveren bij:  
Lieke van de Goor, p/a PSW locatie Magdalenastraat 4 
Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b  
Nanny Heffels, De Zwong 14 
 
Ps. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen. 
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Eetpunten 2023 

 
 
 
 

Dinsdag 17 januari   De Gouverneur 
Dinsdag 28 februari  Huize Beek en Bos 
Dinsdag 21 maart  China Garden 
Dinsdag 18 april   Porto Maurizio 
Dinsdag 16 mei   De Tump 
Dinsdag 20 juni   De Gouverneur 
Dinsdag 18 juli   De Bombardon 
Donderdag 17 augustus Koffie Fans 
Dinsdag 19 september  De Busjop 
Dinsdag 17 oktober  Porto Maurizio 
Maandag 20 november Het Hoofdkantoor 
Dinsdag 19 december  De Tump 

Eetcafé Lekker & gezellig 2023 

 

Maandag  23 januari 2023 
Maandag  27 februari 2023 
Maandag  27 maart 2023 
Maandag  24 april 2023 
Maandag  22 mei 2023 
Maandag  26 juni 2023 
Juli  geen eetcafé 
Maandag 28 augustus 
Maandag  25 september 
Maandag  23 oktober 
Maandag  27 november 
December geen eetcafé  

Meer Bewegen  

  
Het koersbal wordt vanaf vrijdag 3 februari gehouden in het restaurant 
van Ouderencentrum Huize  Beek en Bos, van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
 
U bent van harte welkom om hieraan mee te doen.  


