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       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

 

Van de Voorzitter. 

Beste Leden van de Seniorenvereniging, 

Hopelijk is het einde van de Coronacrisis in zicht. Er is aangekondigd dat een groot aantal beperkende maatregelen 

worden versoepeld, dan wel afgeschaft. Wij hebben met het Bestuur afgelopen 1 februari weer enigszins normaal 

kunnen vergaderen. Wij zijn tijdens deze vergadering voortvarend begonnen  met het vaststellen van Activiteiten 

voor het jaar 2022. Het jaarprogramma staat “in de steigers”. Meer hierover op de Jaarvergadering en in de 

komende Nieuwsbrieven. 

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

Hans Schuurman, Voorzitter 

Algemene Ledenvergadering. 
Uitnodiging en Agenda voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 22 maart 2022 in CC Don Bosco. 
Aanvang 13.30 uur.  

Agenda:  
1. 13.30 uur: Opening door de voorzitter.  
2. Mededelingen. Voorzitter Hans Schuurman staat stil bij de overleden leden vanaf september 2021 tot heden.   
3. Notulen jaarvergadering van september 2022. Secretaris Ger Verlaek leest het jaarverslag voor.  
4. Voorstel tot aanpassing van artikel 6 van het huishoudelijk Regelement en stemming daarover. 

Art. 6  Lidmaatschap:  
1.Leden kunnen zijn naast gewone leden ook ereleden, buitengewone leden, gastleden en abonnee -leden, 

en deelnemer.zijn. 

 a. leden van de vereniging kunnen zijn: 

  - zij die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt 

  - (ex)-partners van de leden, jonger dan 50 jaar;  

  - partners van overleden leden jonger dan 50 jaar; 

  - gehandicapten mits niet opgenomen in een instituut en als zij zelf voor begeleiding 

     zorgen  

 b. ereleden, deze worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de Algemene  
    Ledenvergadering men kan erelid worden als men zeer grote verdiensten heeft gehad 
    voor de vereniging. Ereleden worden vanaf het moment van benoeming tot Erelid tot 
    aan het einde van hun lidmaatschap vrijgesteld van contributie betaling. 
2. Leden dienen de grondslag van de vereniging te respecteren;  
3. Leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie;  

Het voorstel behelst een toevoeging van de in rood gemarkeerde tekst 
5. Verslag activiteiten 2021. Mevr. Lies Tubee geeft een overzicht van activiteiten en de secretaris geeft een 
toelichting met beelden.  
6. Lidmaatschap jubilarissen.  
7. Financieel verslag van het jaar 2021 door penningmeester Lei Hendriks. Verduidelijkt met beelden op het 
projectiescherm.  
8. Verslag financiële controlecommissie.   
9. Verlenen décharge door de ledenvergadering aan het bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid.  
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10. Aanbieden begroting 2022 door de penningmeester. Penningmeester Lei Hendriks geeft uitleg aan de hand van 
een overzicht.  
11. Mutaties bestuursleden. Dhr. Hans Schuurman is volgens rooster aftredend en herkiesbaar voor een periode van 
4 jaar. Verder zijn er in het huidige Bestuur 2 vacatures: Graag willen wij het Bestuur weer op volle kracht krijgen om 
het voortbestaan van onze activiteiten te waarborgen. Belangstellenden kunnen zich bij de Secretaris opgeven voor 
een “snuffel-stage” . 
12. Rondvraag. 12. Ca. 14.50 uur:  
13. Sluiting.  
14. van 14.50 – 15.15 uur: Pauze met koffie en vlaai. Vanaf 15.15 uur: is er een gezellige nazit met 
achtergrondmuziek.  

WELKOM ! Wij rekenen op een grote opkomst. Voor deelname aan deze vergadering graag het 

aanmeldformulier achter in deze Nieuwsbrief invullen. 

 Mutaties in ons ledenbestand 

Deze maand zijn er geen mutaties. 

 

Belastingservice voor onze leden. 

Belangrijke mededeling over KBO Belastingservice. 

Dit jaar kunt u uw belastingaangifte van 2021 door ons laten 

invullen. Belangrijk is dat u zich tijdig bij ons aanmeldt om uw aangifte 

te laten verzorgen. We werken met het aangifteprogramma van de 

belastingdienst. Elke persoon heeft een machtigingscode. Bent u voor 

ons nieuw, dan dient u die code zelf aan te vragen. Hebt u hulp nodig 

om deze aan te vragen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons 

op.  

Leden die de aangifte vorig jaar door ons hebben laten verzorgen, 

krijgen de machtigingscode automatisch toegestuurd door de 

Belastingdienst.  

AANMELDEN via Dhr. Har Basten, tel. 0475-572552 of mevr. Henriëtte Rutten, tel. 0475-572129.  

Na aanmelding krijgt u van ons een afspraakbevestiging, waarin staat welke gegevens we nodig hebben voor het 

doen van de aangifte. Handig dat u deze gegevens tijdig verzamelt en op de afspraak meebrengt. Wij nemen na 

aanmelding contact met u op voor het maken van een afspraak. De invullocatie is weer in het parochiecentrum  Mgr. 

Savelbergweg 93A in Heel.  

Graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met: 

Dhr. Har Basten, tel. 572552 of mevr. Henriëtte Rutten, tel. 572129 

Kokkerelgroep HeeLekker.  

Wij starten weer met de maandelijkse maaltijd op de tweede woensdag van de maand dus 

op woensdag 9 maart. Aanmelden via het aanmeldstrookje achterin deze Nieuwsbrief. 

Uiterste aanmelddatum is 5 maart 2022. Gezien de gestegen prijzen van ingrediënten 

ontkomt ook Don Bosco niet aan een aanpassing van de prijs van de maaltijd. Deze bedraagt 

voortaan € 10,- per persoon, exclusief de drank. Afrekenen contant of via PIN in CC Don 

Bosco. 

 

 

Wiel Derkx. 
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Wandelen/Snertwandeling. 

Elke woensdagmorgen is er een wandeling. Vertrek om 10.00 uur vanaf het plein voor het oude 

Gemeentehuis. 

Woensdag 30 maart is de laatste wandeling van dit seizoen. Omdat het niet eerder mogelijk is 

geweest wordt dit tevens ook de “Snert-wandeling”. Wij sluiten de wandeling af bij Koffieterras 

“De Tump” bij de brug naar Panheel. 

Opgave voor dit evenement is verplicht. U kunt zich opgeven voor de wandeling en/of de afsluiting bij “de Tump” 

door middel van de bon achteraan in deze Nieuwsbrief. Uiterste aanmelddatum is 23 maart 2022!  

Er wordt dit keer géén eigen bijdrage gevraagd. U ontvangt een kop erwtensoep met stokbrood en een kop koffie of 

thee. De afsluiting bij “de Tump” begint omstreeks 12.00 uur.  

Afrekenen van andere/overige consumpties graag contant bij het Koffieterras. 

 

 

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 

 

Enquête najaar 2021 

Tijdens de jaarvergadering is september 2021 heeft het bestuur u gevraagd naar wensen en ideeën voor uitstapjes 

en/of activiteiten welke u op prijs zou stellen, als deze in het programma van de ouderenvereniging zouden worden 

opgenomen. Uw antwoorden hebben ons op het spoor gezet van nieuwe activiteiten welke wij in de komende jaren 

in ons programma zullen trachten in te passen. 

Maar waarom wachten terwijl er ook veel activiteiten zijn welke u ook op eigen gelegenheid zou kunnen bezoeken 

of ondernemen?  

Daarom  hierbij de lijst van suggesties welke u aan ons hebt doorgegeven. 

Cursus Veilig fietsen, vergroting fietsvaardigheden voor ouderen / Cursus rijvaardigheid voor ouderen  / opfris cursus 

verkeersregels. / Iets met pompoenen / Andre Rieu / Puzzeltocht voor alleenstaanden, gezinnen, grootouders met 

kinderen (fiets, wandelen of auto) / Bezoek wijnboerderij met proeverij / Slakkenbedrijf in Ospel / 

Scheepvaartmuseum Maasbracht / Bloemsierkunst (Veldhoven) / Kepelkeshof wijn (Grashoek) / Filmmiddag met 

toelichting van Dhr. Richard Verheul (Heibloem) / Lezing over Heel door Heemkundekring (Wim Koolen) / Limburgs 

museum  Venlo (vergeten prinsessen uit Thorn) / Scholing werken en omgaan met PC , tablet, digitale 

ontwikkelingen basis en gevorderden: oa: (Kees Bleeker/ Ria Schlossels) / Risk Factory / Lezing over slaapproblemen 

/ Slaapoefentherapie  (Karin Klip Beegden) / Tineke Wilms, bewegen en voeding / Klokken museum Asten/Deurne / 

Carnavalsmiddag voor senioren i.s.m. Zonnebloem. 

U ziet een grote variatie aan ideeën, doe er u voordeel mee, wij als bestuur zijn blij met deze veelheid aan reacties. 

Ger Verlaek, secretaris  
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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 is begin februari van uw rekening afgeschreven. 
Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij de contributie van € 20,- graag zo spoedig mogelijk 
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 
 

Hulpdienst 55+ 

Aanvullend bericht van de Hulpdienst, 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u de aangepaste hulpdienst vanaf jan 2022 aan u voorgesteld. Wij willen nog 

enige aanvullingen hieraan toevoegen: 

- De hulpdienst is opgezet voor de kernen Heel ,Panheel en Beegden. 

- De kosten voor een klus bedragen € 2, voor een half uur of € 4 voor een heel uur. 

- De maximale klus mag ongeveer 2 uur bedragen.  

- Als reiskosten wordt € 0,65 in rekening gebracht. 

Dus voor een klus van 2 uur wordt er €8,65 in rekening gebracht. 

Bij de vorige nieuwsbrief zat een poster met de personen en telefoonnummer. Bewaar deze 

poster zodat u hem bij de hand hebt wanneer een klus zich voor doet. 

Op de website van St Ambrosius www.kboheel.nl zal deze aanvullende info ook vermeld worden. U kunt dit nog eens  

in alle rust  nalezen.  

Jan Geraeds 
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Aanmelding maaltijd Heelekker. 

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

Aanmelding voor de warme maaltijd op woensdag 9 maart 2022 in CC Don Bosco. Aanvang 13.00 uur 

 

Betaling € 10,00 p.p. (betalen na de maaltijd: contant of pinnen) 

Uiterste aanmeldingsdatum: zaterdag 5 maart 2022.  

 

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 Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 maart 2022 om 13.30 uur. 

 

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

aan de Algemene Vergadering in CC Don Bosco 

Belangrijk!!! 

Dit ingevulde briefje vóór 17 maart 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 Snertwandeling op woensdag 30 maart 2022. 

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

Snertwandeling. 

Deelnemer:………………………………………………..(naam) neemt deel aan de wandeling Ja / Nee*  Koffieterras Ja / Nee* 

 

Deelnemer:………………………………………………..(naam) neemt deel aan de wandeling Ja / Nee*  Koffieterras Ja / Nee* 

Belangrijk!!! 

*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

Dit ingevulde briefje vóór 23 maart 2022 inleveren bij Tjeu Brouns, Heerbaan 53, Heel  

U kunt ook een mailtje sturen met dezelfde informatie naar tjeu.brouns@ziggo.nl  

 

Deelname is gratis. Kosten van niet genoemde consumpties zijn voor eigen rekening. Gelieve deze zelf contant af 

te rekenen bij Koffieterras “De Tump”. 
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