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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

Let op! Nieuw adres secretariaat (herhaling) 
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. 

Twee mannen, een kano en de Maas.  Verteltheater.  
 

In 2009 peddelden de 2 Belgische heren Hugo Hoedemakers en Wiel 

Borkelmans 850 kilometer over de Maas per kano vanaf de bron van de 

rivier tot de uitmonding in de Noordzee. Willie en Hugo vertellen op 

ludieke wijze hoe ze als onervaren kanovaarders, hun beider droom 

realiseerden. Ze vertellen over het ontstaan van het idee, de 

voorbereidingen, de oefentochten en de uiteindelijke expeditie waarbij 

de twee 28 dagen tot elkaar veroordeeld waren. Op een Maas die met 

de dag meer en meer respect afdwong. Beiden zijn geboren vertellers, 

gespeend met een grote dosis humor. Het belooft een boeiende en humoristische presentatie te worden. Aan de 

hand van geprojecteerde beelden doen zij hun relaas. 

Presentatie:  9 november 13.30 uur Cultureel centrum Don Bosco Komt u ook?  

Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. De toegang is gratis.  Coronatoegangsbewijs verplicht! 

 

Coronamaatregelen door de Overheid. 
Bij alle activiteiten van de Seniorenvereniging, die ná 25 september 2021 worden georganiseerd, dat zijn dus alle 

activiteiten, die in de 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 

Dhr. A. Coenen Don Boscohof 4 6097 GX  Heel Nieuw lid 

Dhr. W.Zwarts Muntstraat 5 6019 AK Wessem Nieuw lid 

Mw. E. Zwarts Muntstraat 5 6019 AK Wessem Nieuw lid 

Mw. Yvonne Smeets Wilhelminaplein 6097 Heel opzegging 

Mw. Lies Born-Mertens Doonweg 20 6097 CZ Heel overlijden 

 

Voorlopige Programma-planning van activiteiten 2021. 
Elke woensdag Wandelen: start 10.00 uur Raadhuisplein Heel; 

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

10 november  Gezamenlijk eten met Kokkerelgroep Heelekker van de Seniorenvereniging; 

11 december  Bezoek aan opera “Die Zauberflöte” van W.A.Mozart. Foroxity Roermond; 

14 december  Kerstviering Nieuwe Stijl 

Dit programma is voorlopig: let op de komende Nieuwsbrieven! 

Jaargang 13, nummer 11 

november 2021 
Secretariaat: Sterplein 1, 

6097 EA  HEEL 

Tel. 06-36335302 

secretaris.kboheel@gmail.com 

 

http://www.kboheel.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Kokkerelgroep Heelekker. 

Op woensdag 10 november koken de hobbykoks van Heelekker weer een smakelijke maaltijd. U kunt zich opgeven 
voor deelname via de aanmeldingscoupon aan het einde van deze Nieuwsbrief. Aanvang 13.00 uur. Kosten bedragen 
€ 8,00 per persoon exclusief de eventuele drankjes. Afrekenen na afloop bij de kassa van Don Bosco. 

Aanmelden kan ook per mail bij: wlam.derkx@kpnmail.nl. 
 

Die Zauberflöte van W.A.Mozart. 
Hoera, we mogen weer naar het theater!!  zaterdag 11 december 19.00 uur Foroxity Roermond. 

Rechtstreekse uitzending vanuit The Metropolitan Operahouse in New York van “The 
magic flute”.  
Korte inhoud van het verhaal: Prins Tamino gaat voor weduwe “de Koningin van de 
nacht” op zoek naar haar dochter Tamina die door een priester Sarastro gevangen 
wordt gehouden. Tamino wordt vergezeld door Papageno. Ze krijgen een toverfluit 
en een klokkenspel mee op hun tocht. 
Bij voldoende belangstelling gaan we de opera bezoeken op zaterdag 11 december. 
Entree € 32,50 per persoon. Vanaf 18.30 zijn we welkom in de foyer voor koffie en/of 

thee. Indien mogelijk gaan we carpoolen. Ook de bioscoop controleert Coronatoegangsbewijs én identiteitsbewijs!! 
Aanmelden kan via  aanmeldingsformulier.  
Let op! Geeft u zich per aanmeldingsstrookje op, dan verplicht u zich ook de bijdrage voor de voorstelling te voldoen.   

Van de Zonnebloem. 
 
Sinterklaasviering 

Woensdag  17 november 2021 is er weer een bijeenkomst georganiseerd door de vrijwilligers van de Zonnebloem. 
Het wordt een middag met een vleugje Sinterklaas. 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.   
Opgeven kunt u zich tot en met woensdag 10 november 2021 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.   

Samen eten met de Zonnebloem 

Woensdag 24 november 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 19 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! 

Activiteiten van de Zonnebloem in het nieuwe jaar 

De afgelopen jaren heeft de Zonnebloem jaarlijks 6 middagen georganiseerd voor haar gasten. De leden van de 
Seniorenvereniging Sint Ambrosius zijn op deze middagen ook van harte welkom. In het nieuwe jaar gaan de 
vrijwilligers van de Zonnebloem geen 6 maar 8 middagen verzorgen. Net als in de voorgaande jaren wordt in 
december samen met de seniorenvereniging een Kerstviering georganiseerd. 
Zodra het programma rond is, wordt u hierover in de volgende nieuwsbrieven geïnformeerd. 

mailto:wlam.derkx@kpnmail.nl
mailto:marijkepals@hetnet.nl
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Optreden van zanggroep ‘Biejein geraapt’ 
Woensdag  20 oktober hebben 
we genoten van het optreden 
van Biejein geraapt. De groep 
van 9 zingende mannen en een 
vrouw -deze laatste speelde 
niet onverdienstelijk 
accordeon- hebben ruim 40 gasten een hele gezellige middag 
bezorgd. De groep bracht een heel gevarieerd programma. Zij 
zongen liedjes die we allemaal kenden uit onze schöne 
Jugendzeit en hadden voordrachten over de goede oude tijd. 

De potporie van oude schoolliedjes sloeg erg aan. Van Piet Hein 
wiens naam klein is, via de oude liedjes die wij allemaal op de 
lagere school zongen, kwamen we uiteindelijk via de speeltuin en 
het stijfsel kissie uit bij het slavenkoor. Gasten en vrijwilligers 
zongen al deze evergreens mee. 
Biejein geraapt heeft ons een schitterende middag bezorgd. 

Verslag: Marijke Pals 

Samenvatting van het afgelopen fietsseizoen 2021 

Na een wat late start i.v.m. corona, en de nodige maatregelen zoals kleinere  
groep, 1,5 meter afstand, en binnen mondkapje verplicht hebben wij toch nog 18 
fietsroutes met zijn allen gemaakt. Op die 18 dagen hebben wij 716 KM afgelegd 
dat is een gemiddelde van 39,8 KM per tocht. 
Er hebben in totaal 465 personen meegefietst wat op een gemiddelde van 26 
personen per woensdag uitkomt. Als je het aantal deelnemers met het aantal 
kilometers van die dag dan hebben wij met zijn allen een afstand afgelegd van 
18987 KM. Verder is er een paar woensdagen geen fietstocht geweest door hevige 
regenval zo ook de laatste afsluitende tocht. En de temperaturen lagen ook aan de 

matige kant.  
Vanaf woensdag  13 oktober zijn wij weer aan het wandelen.  Vertrek elke woensdag om 10.00 uur vanaf het 
raadhuisplein.  We wensen jullie een goed wandelseizoen. 
De werkgroep fietsen en wandelen. 

 

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 de 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. 

Lei Hendriks, Penningmeester 
tel. 06-27892850; email: penningmeester.kboheel@gmail.com 

Onze oudste gast: Mw. Rita van der Horst werd in de 
bloemetjes gezet 

file:///F:/penningmeester.kboheel@gmail.com
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Klusteam zoekt handige Harries. 
Ons klusteam binnen onze seniorenvereniging is naarstig op zoek naar uitbreiding van ons team. 

Wij merken dat er steeds hulp gevraagd wordt in de IT- sector of wel computer-tablet-telefoon-

televisie. Hierin hebben wij onvoldoende capaciteit /mankracht om alle hulpzoekenden snel en 

adequaat te kunnen helpen. Soms moeten wij  aanvullende hulp van buitenaf aanspreken, waar dan 

extra kosten aan verbonden zijn. Dit willen wij als klusteam zo veel mogelijk vermijden. Zijn er 

mensen die handig zijn in bovenstaande vakgebieden, dan zouden wij graag met deze personen in 

contact willen komen. Mogelijk kunnen/willen zij ons klusteam komen versterken om zodoende onze senioren weer 

expertise te kunnen bieden. 

Verdere informatie kunt inwinnen of aanmelden bij : 

Jan Geraeds, Teggert 10  Heel; Mob: 0642916935. 

Vóóraankondiging over de Kerstviering op dinsdag 14 december 2021;  

Aanvang: 13.30 u. in de grote zaal van CC Don Bosco. 
De werkgroep kerstviering is inmiddels gestart met de besprekingen voor de organisatie van de  kerstviering in 

december. In deze eerste  oriënterende fase is besloten dat de viering in ieder geval een sobere stijl zal krijgen. De 

vieringen van de voorafgaande jaren waren wat (te) lang en dat bleek voor een aantal bezoekers toch een beetje 

teveel van het goede. Maar vooral de nog steeds geldende coronamaatregelen hebben ons doen besluiten om deze 

altijd goed bezochte bijeenkomst te versoberen. Ook het gebruikelijke kersttoneel van de schooljeugd moeten we 

wegens coronaveiligheid helaas afblazen. 

De kerstviering wordt georganiseerd met als thema: ‘Leef en handel vanuit je hart’ met de volgende delen: 

- een korte bezinning op het Kerstfeest met gedichten, muziek en een kerstverhaal: 

- koffie en vlaai: 

- presentatie van het goede doel van de loterij; 

-  verkoop van de enveloppen met loten; 

- feestelijke uitreiking van de prijzen: 

- het traditionele kerstdiner gaat deze keer niet door. Het wordt vervangen door een luxe broodmaaltijd.  

Dat betekent voor al die vrijwilligers die tijdens die gezellige middag in de weer zijn aanzienlijk minder werk met 

opdienen, opruimen en afwassen. 

Nadere informatie en inschrijving worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december. 

 

De naam van onze seniorenvereniging: Sint Ambrosius 

Tijdens onze vakantie j.l. september brachten we o.a. een bezoek aan het 
Open Lucht Museum in Arnhem. In een vitrine met allerlei voorwerpen met 
betrekking tot de bijenhouderij zag ik het beeld van Sint Ambrosius naast een 
prachtig gevlochten bijenkorf. De onderstaande tekst stond vermeld bij deze 
bijzondere bijenkorf. 
In het Zuiden van het land kwamen speciaal gevlochten korven voor in de 
vorm van Ambrosius, de beschermheilige van de bijenhouders. Zij werden 
in de buurt gezet van bijenkorven om het Kwaad, zoals ziekte en roof, weg 
te houden. Het houten Ambrosiusbeeld had dezelfde functie. 
Zodoende kwam ik te weten dat Ambrosius al eeuwenlang de patroonheilige 
is van de imkers.  
Een legende vertelt dat boven de wieg van Ambrosius een zwerm bijen 
vloog. De bijen druppelden honing in de mond van de baby, vandaar dat men 
spreekt dat de redevoeringen van deze heilige "zoet als honing" waren.  
Zijn feestdag is op 7 december. De heilige Ambrosius van Milaan  (geb. 339 – overl. 4 

april 397) was een kerkvader. Hij was bisschop van Milaan, en schreef veel werken over de Kerk. Hij was bovendien 
ook een begaafd redenaar. Ambrosius stierf op 4 april 397 en ligt begraven in de basiliek in Milaan die zijn naam 
draagt, de Basiliek van Sint-Ambrosius (Sant'Ambrogio). Zijn skelet is te zien in de crypte. (Bron: Wikipedia) 
Wiel Derkx 

https://nl.wikipedia.org/wiki/339
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/397
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkvader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
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Aanmeldingen 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 30 november 2021 samen met het KBO/PCOB-Magazine. 

 

Opgave voor deelname aan de Seniorenmiddag/Verteltheater Twee mannen, een kano en de Maas 

op dinsdag 9 november 2021 Aanvang 13.30 uur. 

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

de presentatie: Twee mannen, een kano en de Maas. 

Belangrijk!!! 

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

Dit ingevulde briefje vóór 5 november 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 

Aanmelding Operabezoek “Die Zauberflöte”  op zaterdag 11 december 2021 Aanvang 19.00 uur. 

Ondergetekende………………………………… …………. tel:..................meldt zich met ………..personen aan voor het 

operabezoek bij Foroxcity Roermond.   

Beschikt wel/niet over vervoer en kan eventueel ………….personen meenemen. 

Het verschuldigde bedrag € 32,50 p.p. s.v.p. vóór 1 december overmaken op rekening NL98 RABO 0119 6950 30 

t.n.v. Seniorenver. St. Ambrosius, Heel 

 

Belangrijk!!! 

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

Dit ingevulde briefje vóór 1 december 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 

Maaltijd HeeLekker  
 

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

warme maaltijd op woensdag 10 november 2021 in CC Don Bosco. 

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

Uiterste aanmeldingsdatum: zaterdag 6 november 2021. 

Maximaal 25 personen incl. de koks.  

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. 

 

 

De Zonnebloem Sinterklaasviering 

Naam: ......................................................................., tel. ................. wil met ...... pers. deelnemen aan de 

Sinterklaasviering op woensdag 17 december 2021; aanvang: 13:30 u. in CC Don Bosco. 

Opgeven is mogelijk tot en met woensdag 10 november a.s. bij Marijke Pals, Sportparklaan 9 Heel; of per mail: 

marijkepals@hetnet.nl. 

 

 

file:///F:/secretaris.kboheel@gmail.com
mailto:secretaris.kboheel@gmail.com
mailto:wlam.derkx@kpnmail.nl
mailto:marijkepals@hetnet.nl

