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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

 

Let op! Nieuw adres secretariaat 

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Huub Houben, in zijn 

hoedanigheid als secretaris van onze vereniging. Hij is opgevolgd door de Heer Ger Verlaek. Het nieuwe secretariaats 

adres is dus ook veranderd. Nieuw adres van het Secretariaat is STERPLEIN 1, 6097 EA HEEL. Telefonisch is Ger 

Verlaek te bereiken onder nummer 06-36335302. Het e-mail adres van het secretariaat is onveranderd gebleven: 

secretaris.kboheel@gmail.com 

 

VAN HET BESTUUR. 

De Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 september werd door ruim 75 leden bezocht. Naast de verplichte 

zaken, zoals verantwoording over het gevoerde beleid en een toelichting op de financiële zaken kwam er ook een 

aantal bestuursmutaties aan de orde: 

Aftredend zijn Huub Houben, Wiel Derkx en Lies Tubee. Lies  heeft aangegeven om nog een jaartje door te willen 

gaan. Wiel stopt als Bestuurslid, maar blijft nog even coördinator van de Kookgroep 

HeeLekker. Huub stopt als secretaris,  maar blijft nog de coördinatie en verspreiding van 

de Nieuwsbrief en het KBO/PCOB Magazine doen. Hij neemt ook de ledenadministratie 

over van Wiel en blijft ook de Nieuwsbrief drukken. 

Huub heeft een 12-jarige staat van dienst als secretaris  waarin hij van zeer grote 

betekenis voor onze vereniging is geweest. Het Bestuur heeft dan ook gemeend om 

hem unaniem voor te dragen als Ere-Lid. In het Huishoudelijk Reglement is bepaald, dat 

dit besluit genomen moet worden door de Algemene Ledenvergadering. Als Voorzitter 

heb ik aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd om deze voordracht te 

bekrachtigen en dat werd met een luid applaus ondersteund. 

Hans Schuurman, Voorzitter 

 

Kookgroep HeeLekker  

Op woensdag 8 september j.l. hebben de koks van de kookgroep 

HeeLekker een 

succesvolle herstart 

gemaakt.  

Het was even 

wennen om na een 

noodgedwongen 

pauze van ruim een 

jaar weer te gaan 

koken, maar al 

gauw kwam bij onze 
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vijf koks het ‘heilig vuur’ weer terug om iets lekkers op tafel te zetten voor onze gasten.  

Iedereen had er weer zin in!  

Om 13:00 u. konden 19 gasten en 5 seniorenkoks genieten van een smakelijk 3-gangenmenu: uiensoep, gevarieerde 

lasagne en een toetje na.  

We zitten echter nog in de proefperiode wegens de coronamaatregelen. Dus ook in oktober en november kunnen 

maximaal 25 personen komen eten en dat is inclusief de koks. In januari 2022 gaan we met de beheerder van CC Don 

Bosco bekijken of en hoe we kunnen opschalen naar meer gasten. 

Het volgende HeeLekker-diner is op woensdag 13 oktober; 13:00 u. Toegang alleen met een 

Coronatoegangsbewijs! 

Aanmelden via de aanmeldstrook of per mail: 

wlam.derkx@kpnmail.nl. 

 

Nieuwe/Gewijzigde Coronamaatregelen door de Overheid. 

Bij alle activiteiten van de Seniorenvereniging, die ná 25 september worden georganiseerd, dat zijn dus alle 

activiteiten, die in DEZE en volgende Nieuwsbrieven worden aangekondigd, geldt dat u alléén toegang krijgt door het 

tonen van een coronatoegangsbewijs. 

U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve 

testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. 

Bron: www.rijksoverheid.nl  

 

 Mutaties in ons ledenbestand 

Mw. Drabbels-Giebels Dalenboschweg 30 6097 ER  Heel nieuw lid 

 

Voorlopige Programma-planning van activiteiten 2021. 

12 oktober   in Don Bosco Seniorenmiddag i.s.m. Gemeente Maasgouw; 

9 november   Luchtige presentatie van reiservaringen door 2 Belgen (Hoedemakers & Borckelmans) in Don Bosco; 

14 december  Kerstviering Nieuwe Stijl 

Dit programma is voorlopig, dus er kan nog van alles aan veranderd worden, maar het begin is er! 

Let op de komende Nieuwsbrieven! 

 

Van de Zonnebloem. 

Biejein geraapt 

Woensdag  20 oktober 2021 is er weer een bijeenkomst van de Zonnebloem. De middag start om 13.30 uur. Vanaf 

13.15 uur bent u in Don Bosco welkom. 

In verband met de geldende coronamaatregelen dient u uw bewijs van vaccinatie bij u te hebben. Don Bosco mag 

alleen mensen toelaten die dit bewijs kunnen overleggen. 

De groep Biejein geraapt zal deze middag verzorgen. Zij verrassen ons met liedjes en sketches. 

Opgeven kunt u zich tot en met woensdag 13 oktober 202 via de antwoordstrook. Het strookje kan in de bus bij 

Marijke Pals op de Sportparklaan 9 in Heel. Mailen kan ook marijkepals@hetnet.nl . 

Voor deelname aan deze middag vragen wij een bijdrage van € 5,00. Deze bijdrage betaalt u niet vooraf, maar op de 

middag zelf. 

Let Op! geeft u zich per aanmeldingsstrookje op, dan verplicht u zich ook de bijdrage voor de middag te voldoen.   

mailto:wlam.derkx@kpnmail.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:marijkepals@hetnet.nl


 

Nieuwsbrief oktober 2021; blz. 3 
 
 

 

Samen eten met de Zonnebloem 

Woensdag 27 oktober 2021 verzorgen de dames van de Zonnebloem samen met het team van Don Bosco een 

heerlijke maaltijd.  

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Om 12.30 uur gaan we samen aan tafel. 

 

Opgeven kunt u zich tot vrijdag 22 oktober.  De dames Mia Janssen (telefoon 571456) en Ans Brouns (telefoon 

572118) zijn vanaf 18.00 uur telefonisch bereikbaar. Er kunnen door de huidige maatregelen slechts 20 mensen 

deelnemen. 

De kosten bedragen € 8,00 exclusief een eventueel drankje. In Don Bosco rekent u de maaltijd plus eventuele 

consumptie zelf af. 

Denkt u wel aan het bewijs van vaccinatie!!!!! 

 

Van de Penningmeester. 

Contributie 2022 

In de jaarvergadering van 14 sept is de contributie voor 2022 gehandhaafd op € 20.  

Door de penningmeester is een toelichting gegeven op in zijn ogen inefficiënte manier voor het innen van de 

contributie. De periode van de verwerking van de betalingen loopt van dec. tot mei/juni. 

Daarnaast komt het regelmatig voor dat het onduidelijk is voor wie betaald is of betreft het een dubbele betaling die 

weer teruggestort moet worden. Kortom de kans op fouten ligt op de loer en is, zowel voor mij als het lid bij wie 

eventueel onterecht aan de bel wordt getrokken, heel vervelend. 

Om deze problemen te ondervangen bestaat de mogelijkheid om met ingang van komend jaar de contributiebetaling 

te innen via een machtiging. Daarvoor moet het lid een machtigingsformulier afgeven. Deze machtiging geldt voor de 

duur van het lidmaatschap en wordt automatisch beëindigd op het einde van het lidmaatschap. Bovendien kan een 

afschrijving zonder opgave van reden worden teruggeboekt. De machtiging geldt alleen voor de contributie en niet 

voor de bijdrage van activiteiten. 

Deze wijziging heeft alleen zin als er voldoende leden aan meewerken. Om inzicht te krijgen of daar voldoende 

draagvlak voor is,  zal in de volgende nieuwsbrief een enquêteformulier worden toegevoegd. Bij voldoende 

belangstelling volgt in november een oproep om de machtiging af te geven 

Heeft u nog vragen, schroom niet en bel me of laat dat per mail weten. 

Met vriendelijke groet 

Lei Hendriks, Penningmeester 

tel 06-27892850; email: penningmeester.kboheel@gmail.com 
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Rabo Clubsupport 2021 

Jaarlijks vindt Rabo ClubSupport plaats. Een initiatief waarbij lokale Rabobanken coöperatief dividend 
teruggeven aan de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun werkgebied op basis van een 
stemming door de Rabobank-leden.  

Rabo ClubSupport geeft landelijke aandacht aan deze mooie initiatieven bij verenigingen en stichtingen. Zo 
versterken we de lokale samenleving. 
 
Leden beslissen 
De leden van de Rabobank bepalen hoe het beschikbare bedrag verdeeld wordt door hun stem uit te brengen op 
de club(s) van hun voorkeur. Als lid van uw Rabobank kun je vanaf 4 tot 27 oktober stemmen op uw favoriete 
vereniging of stichting. Bent u nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu uw lidmaatschap aan, zodat u straks 
uw stem uit kunt brengen. 

Stemperiode | vanaf 4 oktober tot 27 
oktober 2021. 

Uitreiking van de cheques | nov. 2021 

U kunt onze Seniorenvereniging en De Zonnebloem financieel steunen door op 
beide verenigingen te stemmen. Alvast hartelijk dank! 

 

 

 

 

Dinsdag 12 oktober Seniorenmiddag over Het Sociaal Wijkteam 

Gemeente Maasgouw      

 

In de Nieuwsbrief van juli/augustus van dit jaar heeft er al een klein artikeltje over het Sociaal Wijkteam gemeente 

Maasgouw gestaan. De Seniorenvereniging organiseert samen met de Gemeente Maasgouw een voorlichtings 

middag over het Sociaal Wijkteam. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam geven die middag een presentatie over 

het doel en de werking van het Sociaal Wijkteam.  

 

Wanneer: dinsdag 12 oktober 2021 

Aanvang 14.00 uur Ontvangst met koffie en vlaai. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur 

Waar Cultureel Centrum Don Bosco te Heel 

Kosten: Er zijn aan deze middag géén kosten verbonden 

Aanmelden: in het kader van de Coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Dit kan met de coupon in deze 

Nieuwsbrief. Verder is ingevolge de Overheidsmaatregelen een coronatoegangsbewijs verplicht. 

Wat kan het Sociaal Wijkteam zoal voor u betekenen? 

Bij het Sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen over gezondheid, inkomen, over voorzieningen en dagbesteding. 

En ook als u vragen heeft over mantelzorg of eenzaamheid. Of als u iemand kent die ondersteuning nodig heeft. Het 

Sociaal wijkteam is voor alle inwoners van Maasgouw. Ook mensen uit de directe omgeving van mensen die hulp 

nodig hebben, kunnen bij het wijkteam terecht. Denk aan mantelzorgers, familie of buren. 

- Ik ben niet meer zo mobiel. Wat zijn de mogelijkheden qua vervoer(Wensbus, Omnibuzz, Valys)? 

- ik wil langer zelfstandig thuis blijven wonen, welke mogelijkheden en hulp is er mogelijk? 

Stem op ons vanaf 4 

oktober 
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- ik zou graag wat meer onder de mensen willen komen………. 

- welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er voor mij? 

- kom ik in aanmerking voor een gehandicapten parkeerkaart en hoe vraag ik die aan? 

- ik maak mij zorgen om mijn financiën….. 

en zo kunnen er bij u wel meer vragen leven. 

Nicoletta Simbula en Björn Maessen, beiden lid van het Sociaal Wijkteam, geven u tijdens deze Seniorenmiddag 

informatie over deze en andere vragen. Wilt u graag een persoonlijke vraag aan hun stellen? Dit kan in de pauze of 

na afloop van deze middag. 

Hoe kunt u in contact komen met het Sociaal Wijkteam? 

Er is een Inloopspreekuur: 

Van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur in S.M.C. de Spil, Suikerdoossingel 49 te Maasbracht; 

afspraak maken hoeft niet maar kan wél.  

Telefonisch: (0475) 85 25 00 

Of per e-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl  

Werkwijze: 

Als u contact opneemt met het Sociaal wijkteam komt een medewerker bij voorkeur bij u thuis, of op een andere 

plek die voor u vertrouwd is,  om uw vraag te bespreken. U kunt zich tijdens het gesprek laten bijstaan door iemand 

die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger of goede kennis. Maakt u  liever 

gebruik van en onafhankelijke ondersteuner dan kunt  u  dit aangeven bij het maken van de afspraak. De 

medewerker van het sociaal wijkteam kan u in contact brengen met een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. 

Samen met u gaat het Sociaal wijkteam op zoek naar de best passende oplossing voor uw vraag of probleem. Daarbij 

wordt gekeken wat u samen met familie, buren, vrienden en kennissen kunt doen. Mogelijk kunnen algemene 

voorzieningen ingezet worden. Wanneer dat niet voldoende is, wordt professionele ondersteuning geregeld. U kunt 

gratis gebruik maken van het Sociaal wijkteam. 

Samenstelling van het Sociaal Wijkteam 

Het Sociaal wijkteam bestaat uit de onderstaande professionals. Zij werken ieder met specifieke deskundigheid en 

ervaring. U krijgt één contactpersoon die zorgt voor een goede afstemming tussen de deskundigen. Dit geldt ook 

wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben. 

• Algemeen Maatschappelijk Werkers 

• Ondersteuner mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers 

• Wijkverpleegkundigen 

• Medewerkers Participatie 

• Medewerkers Wmo 

• Medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin 

• Consulenten MEE. 

U kunt uw vraag eventueel ook eerst bespreken met onze eigen KBO Ouderenadviseur, de Heer Piet Tubee, 

Doonweg 32, 6097 CZ Heel, Telefonisch bereikbaar 0475-571496 

mailto:sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl
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Seniorenvereniging 
           "St. Ambrosius". 

Opgericht, 7 juni 1962 

                    

                  Opgericht, 7 juni 1962 

 

 

 

 . 

 

     

 

 

 

Secretariaat:                                     correspondentieadres:                                  Rek nr: NL98RABO0119695030 
Telefoon   06-36335302                            Sterplein 1 
                                                                       6097 EA  Heel  

secretaris.kboheel@gmail.com 
 

Beste leden, 

 

Na een (te) lange periode van corona stilstand heeft het bestuur van St. Ambrosius 

onlangs de verenigingsactiviteiten weer opgestart. Met de veelal goed bezochte 

activiteiten zullen we zeker doorgaan. Maar  het bestuur is ook op zoek naar nieuwe 

uitdagingen, nieuwe activiteiten waarmee we onze leden de komende jaren een plezier 

willen doen. 

Bij deze een oproep aan alle leden om aan het bestuur kenbaar te maken welke 

uitstapjes, activiteiten, spellen , lezingen of andere vormen van lering of vermaak u mist 

in ons huidige programma. Voed ons met uw ideeën en wellicht ziet u dan de door u 

gewenste activiteit binnenkort terug bij onze mooie vereniging. 

 

 

Ik  (naam)   …………………………………………………… 

 

Adres    …………………………………………………… 

 

Heb als idee/ voorstel …………………………………………………… 

Als u ideeën en/of wensen heeft ten aanzien van de activiteiten van onze vereniging, maak 

die dan kenbaar via dit enquête formulier en doe dit in de brievenbus van ons (nieuwe) 

secretariaat. E-mailen mag ook: secretaris.kboheel@gmail.com 
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Aanmelding maaltijd HeeLekker 

 

Aanmelding voor de warme maaltijd op woensdag 13 oktober in CC Don Bosco; aanvang: 13:00 uur. 

Naam: ………………………………………………………………. , tel. ……………………… wil met …….. pers. deelnemen. 

 

Betaling € 8,00 p.p. (betalen na de maaltijd: contant of pinnen) 

Uiterste aanmeldingsdatum: zaterdag 9 oktober 2021. 

Toegang alleen met een coronatoegangsbewijs (zie het artikel elders in deze Nieuwsbrief) 

 

Invullen en in de brievenbus doen bij Dhr. Wiel Derkx, Heerbaan 64 Heel of opgeven per mail: 

wlam.derkx@kpnmail.nl. 

 

 

 

 

Opgave voor deelname aan de voorlichtingsmiddag Sociaal Wijkteam op dinsdag 12 oktober 2021. 

Ondergetekende………………………………… …………. tel:..................wil graag met ………..personen deelnemen aan de 

Voorlichtingsmiddag Sociaal Wijkteam van de Gemeente Maasgouw in CC Don Bosco 

Belangrijk!!! 

Toegang alleen met een coronatoegangsbewijs (zie het artikel elders in deze Nieuwsbrief) 

Dit ingevulde briefje vóór 9 oktober inleveren bij het secretariaat: G. Verlaek, Sterplein 1, Heel tel:  06-36335302 

U kunt ook een mailtje sturen met dezelfde informatie naar secretaris.kboheel@gmail.com 

Aanmelden bijeenkomst Zonnebloem op woensdag 20 oktober 2021. 

Ondergetekende………………………………… …………. tel:..................wil graag met ………..personen deelnemen aan de het 

optreden van “Biejein Geraapt” in CC Don Bosco. Aanvang 13.30 uur 

Belangrijk!!! 

Toegang alleen met een bewijs van vaccinatie. 

Dit ingevulde briefje vóór 13 oktober inleveren bij Marijke Pals, Sportparklaan 9, Heel  

U kunt ook een mailtje sturen met dezelfde informatie naar marijkepals@hetnet.nl 

mailto:wlam.derkx@kpnmail.nl

