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Van de Voorzitter. 

Bij de aanvang van een nieuw jaar is het vaak gebruikelijk om terug en ook vooruit te kijken. Wij hebben een 

turbulent jaar achter ons, waarin het Corona Virus een heel indringende rol heeft gespeeld. De Kerstviering en de 

Nieuwjaarsbijeenkomst konden vanwege Overheidsmaatregelen niet worden georganiseerd. In de loop van het 

afgelopen jaar werden de regels om evenementen te organiseren wat versoepeld. Wij hebben de wekelijkse 

fietstocht weer kunnen oppakken, de jaarlijkse barbecue kon worden gehouden, echter zonder de voorafgaande 

wandeling, de jaarvergadering kon nog worden gehouden en de ludieke presentatie van de Belgen Hoedemakers en 

Borkelmans over hun tocht over de Maas. Ook konden de mensen, die zich opgegeven hadden de voorstelling van de 

Passiespelen in Tegelen bezoeken. De wekelijkse wandelingen gingen na afsluiting van het fiets seizoen ook weer van 

start. Maar in het najaar kwam het Coronavirus weer in alle hevigheid terug. Wij zagen ons als Bestuur genoodzaakt 

om geen grote bijeenkomsten te organiseren, waardoor de Kerstviering ook dit jaar sneuvelde. Hoe het in het 

nieuwe jaar 2022 allemaal gaat lopen is op het moment, dat ik dit schrijf nog niet bekend. Evenmin ontbreekt een 

Lange Termijn Visie, hoe alles in de toekomst zal gaan verlopen. Ik wil u allen langs deze weg een Voorspoedig en 

gezond 2022 toe wensen, ook namens alle Bestuursleden en wij gaan weer snel plannen maken om nieuwe 

activiteiten te kunnen organiseren. Kijk daarom regelmatig op onze website www.kboheel.nl, daar houden wij u op 

de hoogte van actuele ontwikkelingen.  

Hans Schuurman, Voorzitter 

Kerstgroet 

Afgelopen december zijn alle bestuursleden van onze vereniging bij u 

allen aan de deur geweest om u een Kerstgroet te overhandigen. Een 

Amaryllis bol, die bij goede verzorging zo rond de Kerst een mooie 

bloem tevoorschijn laat komen. Wij hebben daarmee willen aangeven, 

dat de vereniging u niet vergeet in deze moeilijke tijd.  

 

 

 Mutaties in ons ledenbestand 

Dhr. H.D.M. Curvers Ringweg 6 60907 ED Heel Nieuw lid 

Mw. P.H.M. Cluitmans De Bongerd 21 6099 BM Beegden Nieuw lid 

Dhr. P.J.S.M.Peeters Iepenlaan 7 6097 CR Heel Nieuw lid 

Mw. J.P.M.Peeters-Peters Iepenlaan 7 6097 CR Heel Nieuw lid 

Mw. B. van Aarsen-Vries Sterrebosch Thorn Opzegging 

Dhr. J.B. Vervuurt Julianastraat 32 6097 BW Heel Verhuizing 

Dhr. J.B. Habraken Sterrebosch Thorn Overlijden 

Mw. M.H.Th.Daemen-Geraats Dorpsstraat 96 6097 AR Heel Overlijden 

Dhr. M. Meerts Leukenstraat 5 6099 AP Beegden Overlijden 

A.J.Hermeling Raadhuisplein 14  6097 AS Heel Opzegging 

Mevr. A.F.M.Stouten Ptr. Dr. Neijensstraat 33 6097 CK Heel Nieuw lid 
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Een onvergetelijk kerstconcert met een gouden randje. 

Kerstmis 2021 en de eerste weken van het nieuwe jaar liggen al weer achter 

ons en u bent hoogstwaarschijnlijk teruggekeerd naar het alledaagse 

dagritme. Ik moest deze dagen denken aan een gebeurtenis die 

onuitwisbaar in mijn geheugen is gebleven. 

In 1947/1948 was ik als 8-jarig jongetje één van de jongste leden van 

Jongenskoor ‘De Gouden Regen’ in de wijk Stratum in Eindhoven. Onder 

leiding van de heer van Swamen uit de Goudenregenstraat werd er iedere 

week gerepeteerd in een zaal aan de Aalsterweg.  

In het weekeinde vóór Kerstmis stond een kerstconcert op het programma voor de ouders en de donateurs van het 

koor. Wekenlang hadden we geoefend. Naarmate we dichter bij de datum van ons kerstconcert kwamen, nam de 

spanning toe. Alle jongens en de dirigent waren super gemotiveerd om er iets moois van te maken. Vooral het 

correcte zingen van het Avé Verum vergde van alle partijen uiterste concentratie: de dirigent legde de lat hoog.  

 

De in kerstsfeer versierde zaal was op de avond van ons concert goed bezet met ouders, kinderen, oma’s en opa’s, 

buurtgenoten en donateurs. Om 19.30 u. waren alle koorleden aanwezig om nog even in te zingen en om de laatste 

instructies van de dirigent te vernemen. Alle zangertjes hadden zich thuis goed gedoucht, waren piekfijn gekleed en 

hadden hun haartjes netjes gekamd. Iedereen was vastbesloten om in dit belangrijke concert te ‘vlammen’. 

Om 20.00 u. stonden we tot het uiterste gespannen op de bühne klaar. Het gordijn spleet open en in een zee van 

schijnwerperlicht keken we in een zwart gat waarin ons publiek zich bevond dat ons met een hartelijk applaus 

verwelkomde.  

En het moet gezegd worden: we zongen prachtig. Zo’n 30 jongensstemmen zongen glashelder en met flair de 

ingestudeerde kerstliederen. Kortom: ons concert liep als een trein! 

Tijdens de pauze verkeerden we in een juichstemming. Er was voor alle zangertjes kerstbrood en limonade.  Ik had 

dorst van het zingen, dus ik nam nog een tweede glaasje limonade. 

 

Het tweede gedeelte van het concert begon.  

De pianist begon het intro te spelen, de dirigent gaf de beginmaat aan en we zongen weer met grote inzet. 

Maar ik merkte tijdens het zingen dat ik een urgent probleem had: ik moest ineens verschrikkelijk erg plassen! 

Helaas was ik totaal vergeten om in de pauze naar de wc te gaan!  

Nu kwam ons toplied, het Avé Verum. En juist toen, toen hield ik het bijna niet meer! Met de beentjes strak tegen 

elkaar geklemd probeerde ik mijn plas binnen te houden. Ik stond vooraan vol in de schijnwerpers en dus werd ook 

voor iedereen in de zaal duidelijk dat die kleine zanger een ernstig probleem had. 

  

Plotseling liep een mevrouw die op de eerste rij zat naar de bühne, ze tilde me midden in het Avé Verum op en tilde 

me met een zwaai op de grond. ‘Gaode gij mér gauw effe plasse, jongske’ , fluisterde ze in Eindhovens dialect. Ik 

sprintte onder grote hilariteit van het publiek naar de deur achter in de zaal, meteen naar links daar waren de wc’s. 

Gelukkig haalde ik het net! Met een diepe zucht van verlichting liet ik mijn Gouden Regenbui klateren in de wc-pot. 

Daarna rende ik weer snel terug naar de zaal, middenpad richting podium.  

Ik werd ontvangen met een hartelijk gejoel en applaus van alle aanwezigen. Trapje op naar de bühne en ik stond 

weer vooraan in de schijnwerpers. De dirigent lachte vriendelijk naar mij en gaf aan dat we nog een keer het Avé 

Verum zouden zingen.  

Zo mooi heeft jongenskoor ‘De Gouden Regen’ het Avé Verum nog nooit gezongen: Wielke was terug!  

Het kerstconcert werd uiteraard een daverend succes.  

Die onbekende mevrouw die mij zo kordaat van mijn probleem verloste, ben ik nu nog voor eeuwig dankbaar. 

 

Wiel Derkx   
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Kokkerelgroep HeeLekker.  

Voorlopig helaas GEEN maaltijd  in januari.  

Wij wachten de ontwikkelingen af en nemen op basis van de besluiten van de Overheid op 

25 januari 2022 een beslissing 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. 

 

 

 

Voorlopige Programma-planning van activiteiten 2022. 

Elke woensdag Wandelen is voorlopig nog gestopt. Het bestuur heeft in januari door de Overheidsmaatregelen nog 

niet kunnen vergaderen. Wij hopen begin februari wél bijeen te kunnen komen en gaan dan als eerste een voorlopig 

programma voor 2022 opstellen.  

Let op de komende Nieuwsbrieven en raadpleeg onze website www.kboheel.nl voor het programma! 

 

Meer bewegen voor Ouderen (Gymgroep) 

Gelukkig we mogen weer! Vanaf 19 januari is Lia Aarts weer gestart met de gymgroep. Heeft u interesse om mee te 

doen loop gerust op woensdagmorgen bij Don Bosco binnen. U kunt enkele proeflessen meedoen om te voelen of 

dit ook iets voor u is. 

Omdat het gymmen tussen half december en half januari heeft stilgelegen, bedraagt de contributie over de eerste 

helft van 2022 tot en met mei € 40 in plaats van de gebruikelijke € 50. Graag te betalen voor 1 februari op rek.nr. 

NL98 RABO 0119 6950 30 onder vermelding Gymgroep. Stopt u met deelname meldt u dan af bij mevrouw Nelly 

Walschot tel. Nr. 572077 

 

 

 

 

Nieuws van de Zonnebloem 

 

Het bestuur van de Zonnebloem heeft 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. 

 

 

 

 

 

http://www.kboheel.nl/
http://www.kboheel.nl/
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 Van de Penningmeester. 

Contributie 2022 

Dank u, dank u! Hoewel we met enige twijfel het project hebben opgestart om de contributie zoveel 
mogelijk via een machtiging te innen, blijkt dit bij de leden breed gedragen te worden. Inmiddels heeft 60% 
van de leden een machtiging afgegeven. De contributie wordt dan begin februari van uw rekening 
afgeschreven. Mocht u alsnog besluiten om de betaling via de machtiging te regelen, kunt u het beneden 
staande formulier invullen en voor 1 februari bezorgen bij het secretariaat van de vereniging op het 
Sterplein 1 in Heel of bij de penningmeester op Bosveld 23 in Beegden. Per gezin hoeft u maar één 
formulier in te vullen. Uiteraard kunt u het formulier ook afgeven bij een van de overige bestuursleden. 
  
De overige leden verzoeken wij de contributie van € 20,- graag vóór 1 februari over te maken op het  

rekeningnummer NL 98 RABO 0119 6950 30 van Seniorenvereniging St.Ambrosius onder vermelding van 

“Contributie 2022”. 

 
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
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Hulpdienst 55+ bestaat 25 jaar 

 

Het is voorjaar 1997 als er een enquête wordt gehouden om te peilen of er behoefte is aan 

een hulpdienst zoals die in Baexem al bestaat onder de vlag van SOM. De Initiatief nemers 

waren in die tijd Jo Dolmans en Wiel Beckers. 

In het archief hebben wij onderstaande berichtgeving nog gevonden waar de hulpdienst 

officieel op 1 dec 1997 operationeel is gegaan: 
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De hulpdienst is al niet meer weg te denken binnen onze Senioren vereniging en wordt regelmatig  ingezet voor de 

diverse klussen in en rondom het huis. De afgelopen 2 jaar is er i.v.m.de corona duidelijk minder gebruik van 

gemaakt hetgeen niet wil zeggen dat wij niet bereid zijn u ten alle tijden proberen te helpen.  

Vanaf jan 2022 is ons team uitgebreid met Tom Dankbaar die de plaats van Huub Houben zal innemen. Huub heeft 

te kennen gegeven om te stoppen met de Klussendienst. Huub alvast bedankt voor je jarenlange tomeloze inzet in 

ons team. zullen je  Veel mensen zullen je dankbaar zijn voor je kennis en doorzettingsvermogen. Tom gaat zich 

inzetten voor het oplossen van problemen op het gebied van computer-tablet-telefoon-TV ,alles wat maar iets met 

IT te maken heeft. 

Bijgevoegd is de nieuwe poster  van jan 2022  met recentere foto’s en telefoonnummers van ons team.  

Ik hoop dat er veel mensen de komende tijd weer gebruik van ons team zullen maken. 

 

De Hulpdienst is er voor jullie !! 

 

Namens het team, 

Jan Geraeds  
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