
 

Nieuwsbrief december 2021; blz. 1 
 
 

Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

 

Coronamaatregelen. 

Het virus is weer sterk onder ons en daarom hebben wij als Bestuur besloten om een aantal evenementen helaas 

niet door te laten gaan. Dit geldt onder andere voor de maaltijd van onze kookgroep Heelekker in december en ook 

dit jaar helaas weer de Kerstviering. Wij, de Bestuursleden zullen U rond de Kerst een attentie aan huis komen 

overhandigen, als pleister op de wonde. Wij vergeten u niet!!! Hopelijk kunnen we weer snel iets voor de leden 

organiseren. Kijk eens regelmatig op onze website www.kboheel.nl, daar houden wij u op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen. Zie ook verder in deze en komende Nieuwsbrieven! 

Hans Schuurman, Voorzitter 

 

2 Mannen, een kano en de Maas. 

Afgelopen 9 november kwamen 2 Belgische heren Hugo Hoedemakers en Wiel Borkelmans hun belevenissen 

vertellen over hun tocht per kano vanaf het ontstaan van de rivier de Maas tot in Hoek van Holland. Het 

verteltheater werd bezocht door ruim 40 leden, die een gezellige middag voorgeschoteld kregen. 

 
 

 

 Mutaties in ons ledenbestand 

Dhr. W.Peeters Heerstraat-Zuid 2 6099 AG  Beegden Opzegging per 1 januari ‘22 

Mw. M.Peeters Heerstraat-Zuid 2 6099 AG Beegden Opzegging per 1 januari ‘22 

Dhr. Roels Berkenlaan 10 6097 CP Heel Opzegging per 1 januari ‘22 

Mw. Roels-Arts Berkenlaan 10 6097 CP Heel Opzegging per 1 januari ‘22 

Mw. Willekens-Straetemans Daalzicht 6 6097 EL Heel Opzegging per 1 januari ‘22 

Dhr. C.J. Smeets Heerbaan 47 6097 AW Heel Overlijden 

Dhr. J.K.H. van Herten Terpstraat 14 6019 CD Wessem Nieuw lid 
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Voorlopige Programma-planning van activiteiten 2021. 

Elke woensdag Wandelen: start 10.00 uur Raadhuisplein Heel 

11 december Bezoek aan opera “Die Zauberflöte”. Foroxity Roermond. (AFGELAST) 

14 december  Kerstviering Nieuwe Stijl (AFGELAST) 

 

Let op de komende Nieuwsbrieven en raadpleeg onze website www.kboheel.nl voor aanpassingen in het 

programma! 

 

Kokkerelgroep HeeLekker.  

In december is er GEEN maaltijd op woensdag 8 december.  

Wij wachten de ontwikkelingen en de richtlijnen van de Overheid af en nemen in januari 

2022 een besluit hoe verder te gaan. 

Wij houden u via de komende Nieuwsbrieven en via onze website www.kboheel.nl op de 

hoogte van de komende ontwikkelingen. 

 

Wiel Derkx. 

 

Kerstmiddag op dinsdag 14 december 2021 geannuleerd.  
Het virus is weer helemaal terug. 

 

De leden van de werkgroep die bezig waren met de voorbereidingen voor een gezellige en sfeervolle 

kerstmiddag in CC Don Bosco hebben door de toenemende Coronabesmettingen helaas moeten 

besluiten om te stoppen met alle voorbereidingen. Dit besluit is genomen in nauwe samenspraak en 

overleg met het Bestuur en met de beheerder van CC Don Bosco.  

We willen een kerstviering in een veilige situatie en dat kunnen we gezien de huidige explosieve virusbesmettingen 

niet garanderen. Helaas hebben we met pijn in het hart dit unaniem besluit moeten nemen. 

Dit is helaas al de tweede keer dat we de kerstmiddag noodgedwongen hebben moeten annuleren. 

Net als in december 2020 gaan onze bestuursleden op pad om u aan de voordeur te verrassen met een mooie 

kerstattentie en een nieuwjaarswens. Het is een alternatieve actie om alle leden te laten weten, 

dat we u missen en dat we u graag allemaal hadden willen verwelkomen in een sfeervolle en 

gezellige grote zaal van CC Don Bosco. Helaas, het is niet anders. 

 

 Namens Bestuur Seniorenvereniging en Zonnebloem 

 

 

 

 

‘Eine dieke merci ‘ 
aan de bezorgers van het Magazine KBO/PCOB en onze Nieuwsbrief en de mensen, die de distributie 

verzorgen: 

 Dank voor de groep bezorgers van het infoblad KBO/PCOB en de nieuwsbrieven. Minstens 11 keer per jaar zorgen zij 

ervoor dat het laatste nieuws bij ons komt. 

 

Bestuur Seniorenvereniging St. Ambrosius, Heel 

 

HeeLekker 

http://www.kboheel.nl/
http://www.kboheel.nl/
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Open Inloop 

Het bestuur van “Het Samenwerkingsverband” heeft moeten besluiten om de Open Inloop, 

vanwege Corona, weer tijdelijk stil te leggen. 

We zullen de besluitvorming van het Kabinet nauwgezet volgen, en zo gauw het weer mogelijk is, 

brengen we u op de hoogte van een herstart. 

Zoals de ontwikkelingen er nu uit zien, zal dit niet meer in december zijn. 

 

Het bestuur van “Het Samenwerkingsverband” wenst u allen dan ook Prettige Feestdagen, 

en een betere start van    2022 

                              
Secretariaat “Het Samenwerkingsverband” 
Nan Castlijns 
 

 

Die Zauberflöte van W.A.Mozart. 
 

11 December 19.00 uur Foroxity Roermond. 

 

Bezoek aan Foroxity gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. 

Degene die al hebben betaald krijgen het geld via de penningmeester terug. 

 

Nieuws van de Zonnebloem 

 

Na een lange “coronavakantie” konden we in september weer activiteiten gaan organiseren. 

Het samen eten werd ook weer opgestart. Wat waren we weer blij!  

Nu -3 maanden later- heeft het bestuur van de Zonnebloem moeten besluiten om vanwege 

Corona tijdelijk weer te stoppen met alle activiteiten.   

Zodra het weer verantwoord is, pakken we de draad weer op. In de nieuwsbrief zullen we 

dit dan kenbaar maken. 
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Sinterklaas bij de Zonnebloem .     

Woensdag  17 november 2021 hebben de dames van de Zonnebloem een “Coronaproof“ Sinterklaasmiddag 

georganiseerd. Na de koffie met de traditionele  kröllemölkes, bleek er een mystery guest achter een zwart gordijn 

te staan. Ja, wie was dat? Hulp Sinterklaas Christien in een mooie rode mantel met mijter en staf. 

Alle  24 aanwezige gasten bogen zich vervolgens over afbeeldingen van spreekwoorden. Het 

was een hele klus om ze alle 30 te vinden. Maar ….. het lukte! 

Ook de voordracht van Toke en Lieske in de wachtkamer van de huisarts viel goed in de 

smaak. 

Zoals al jaren gebruikelijk is, maakte Margot ook dit jaar weer het sinterklaasgedicht. Hierin 

keek ze terug naar de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Rond half vijf ging ieder wel voldaan met een snoepzak naar huis.  

 

 

Van de Penningmeester. 

 

Rabo Clubsupport actie 2021. 

Enkele Nieuwsbrieven geleden hebben wij u gevraagd om in het 

kader van de Rabo Clubsupport Actie uw stem uit te brengen op 

onze vereniging. Dit heeft ertoe geleid, dat wij van de Rabobank een bedrag mogen ontvangen van € 604,93. 

Hiervoor onze hartelijke dank allereerst aan de Rabobank Peel, Maas en Leudal en ook aan allen, die op onze 

vereniging hebben gestemd. 

Wilt u volgend jaar ook uw stem uitbrengen om ons op die manier te steunen en u bankiert bij de Rabobank, dan 

kunt u het gratis lidmaatschap aanvragen. Bent u eenmaal lid van de Rabobank, dan kunt u ook straks uw stem 

uitbrengen. 

Contributie 2022 

Zoals eerder aangegeven, willen wij de contributie  vanaf 2022 uit oogpunt van efficiëntie zoveel als 
mogelijk via machtiging gaan innen. Dit heeft zowel voor de vereniging als de leden een voordeel. U hoeft 
geen actie meer te ondernemen als u ons via het bijgevoegde formulier machtigt om tot het einde van uw 
lidmaatschap dit bedrag van  € 20,- voor 2022 van uw rekening af te schrijven. Deze afschrijving vindt dan 
voor het eerst plaats eind januari 2022. 
Als u hiermee niet eens bent, kunt u ten alle tijden dit bedrag laten terugstorten. Bij de het beëindigen van 
uw lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch. 
 
Graag ontvangen wij het bijgevoegde en ingevulde formulier retour. Per gezin hoeft u maar één formulier 
in te vullen. U kunt dit bezorgen bij het secretariaat van de vereniging op het Sterplein 1 in Heel of bij de 
penningmeester op Bosveld 23 in Beegden. Uiteraard kunt u het ook afgeven bij een van de overige 
bestuursleden. Een extra gelegenheid krijgt u waarschijnlijk als de bestuursleden medio  december u met 
een Kerstgroet bezoeken. 
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Alvast bedank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet,  
Lei Hendriks, Penningmeester Seniorenvereniging St Ambrosius 
e-mail: penningmeester.kboheel@gmail.com 
tel 06-27892850 
 

 
 
 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
Seniorenvereniging St Ambrosius, secretariaat Sterplein 1 te Heel 
Incassant Id NL27ZZZ120602910000 
om, ten behoeve van inning van de jaarlijkse contributie, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van de voornoemde seniorenvereniging. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………………….…   Woonplaats: ………………………………………………………………………………. 

IBAN      NL……….  …………………..  …………….. …………….. ………                        (uw rekeningnummer) 

 

Plaats en datum: …………………………………….             Handtekening: ……………………………………………. 

 

Doorlopende machtiging 

mailto:penningmeester.kboheel@gmail.com

