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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

 

Mutaties in ons ledenbestand 

Dhr. J.H.J.Segers Daalzicht 36 60907 EM Heel Opzegging 

Mw. M.M.F.Segers-Snijkers Daalzicht 36 6097 EM Heel Opzegging 

Mw. A.Schoenmakers Heerbaan 86 6097 AZ Heel Overlijden 

Mw. M. Körvers-Saedt Doormanweg 7 6097 BG Heel Overlijden 

Mw. M.T.G. Heijmans Julianastraat 10 6097 BW Heel Nieuw Lid 

Dhr. J.H.T.Peeters Burg. Joostenlaan 8 6019 BZ Wessem Nieuw Lid 

 

Belastingservice voor onze leden.                       LAATSTE OPROEP!!!! 

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 13 april. Aanmelden via het aanmeldstrookje achterin deze Nieuwsbrief. 

Uiterste aanmelddatum is 9 april 2022.  De prijs van deze maaltijd bedraagt  € 10,- per 

persoon, exclusief de drank. Afrekenen contant of via PIN in CC Don Bosco. 

 

 

Wiel Derkx. 

Jaargang 14, nummer 3 

maart 2022 
Secretariaat: Sterplein 1, 

6097 EA  HEEL 

Tel. 06-36335302 

secretaris.kboheel@gmail.com 

 

http://www.kboheel.nl/
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Lezing Heemkring Heel op dinsdag 12 april. 

 

Als je zo kloosters sticht, dan kan ik het ook 

Het succes van zorg-ondernemer Petrus Savelberg en een geschiedenis van zijn Stichtingen 

Toen Pastoor Heldens uit Heel hoorde dat Petrus Savelberg in 1879, zonder een cent op zak, klooster Sint Anna 

stichtte, schijnt hij  gezegd te hebben: “Als je zo kloosters sticht, dan kan ik het ook”. Hij had waarschijnlijk niet veel 

vertrouwen in de onderneming van Savelberg. Toch zou Sint Anna, uitgroeien tot één van de grootste kloosters van 

Nederland. 

Petrus Savelberg bleek een succesvol zorg-ondernemer die aan de basis stond van veel zorginstellingen in Nederland 

en daarbuiten. Wat was het geheim van zijn succes? 

In deze lezing proberen we in het succes van “zorg-ondernemer” Petrus Savelberg te ontrafelen en duiken we in de 

geschiedenis van zijn Stichtingen. 

Deze lezing wordt verzorgd door de Voorzitter van de Heemkring Heel, de Heer  Wim Coolen. 

In de pauze krijgt u een kop koffie met vlaai. 

Datum: 12 april 2022, Aanvang: 13.30 uur,  Locatie: C.C. Don Bosco 

Voor deelname aan deze lezing graag de coupon achterin deze Nieuwsbrief gebruiken. Deelname is gratis 

 

 

PAS OP voor internetcriminelen!!! 

Recent zijn er weer nep e-mails van de Belastingdienst in omloop, 

waarbij u  bericht krijgt, dat U een bedrag van een voorlopige aanslag 

zult ontvangen, maar dat dit niet mogelijk is omdat de Belastingdienst 

uw IBAN nummer niet heeft. In deze mail wordt U gevraagd om uw 

IBAN nummer opnieuw op te geven door op een ‘link’ in dat nep-

bericht te klikken. DOE DIT NIET!!!! Verwijder de e-mail direct. 

 

 

Let ook op voor bankhelpdeskfraude! 

Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers heeft 
gemaakt, met name bij mensen boven de 50 jaar. De financiële en emotionele schade bij deze 

slachtoffers is groot. Voorkom dat u slachtoffer wordt en lees de tips. 
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Hoe gaat de oplichter te werk?  

De oplichter belt met een vervalst nummer. Door een truc lijkt het in het scherm van uw telefoon als of uw bank 
belt. Vervolgens vertelt de nepbankmedewerker dat uw bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te 
zien zijn op uw rekening. 

De oplichter zal er op aandringen om uw geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke 
rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. De oplichter biedt aan u te 
helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter terecht.  

Waar moet U op letten? 

Dit zijn enkele aandachtspunten: 

• uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag; 
• uw bank zal u nooit vragen uw geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige 

rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet; 
• uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de 

mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is; 
• komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.  

Wat moet U doen?  

Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan 
kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.  

Slachtoffer van bankhelpdeskfraude?  

Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan bijvoorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie over aangifte 

doen? Kijk dan op www.politie.nl. 

 

Voorlopige lijst van activiteiten voor 2022. 

6 april  start Fiets seizoen. Vertrek elke woensdag om 10.00 bij oud Gemeentehuis 

12 april  Lezing Heemkring Heel, CC Don Bosco, “Als je kloosters sticht, kan ik het ook” 

10 mei Gluren bij de Buren 

28 mei Vergeet-mij-niet-dag 

14 juni Jaarlijks uitstapje Asten/|Deurne 

13 juli  Culinaire Auto-Fietstocht 

September 60-jarig jubileum 

24 augustus Barbecue 

26 september Laatste fietstocht en afsluiting seizoen 

1 oktober Dag van de Ouderen 

5 oktober Start wekelijkse wandelingen 

8 november Lezing over Slaap problemen 

13 december Kerstviering 

 

 

 

https://www.politie.nl/
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Paasviering 

Maandag 11 april verzorgt de Zonnebloem weer de jaarlijkse Paasviering. Ook dit jaar 

zorgen wij er weer voor, dat er gewijde palmtakjes zijn. 

De middag wordt verder door de vrijwilligers van de Zonnebloem met een passend 

programma ingevuld. 

U kunt zich opgeven tot en met woensdag 6 april 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 de bijdrage voor deze middag te 

voldoen. 

 

Wandelen en Fietsen, 

 

Op woensdag 30 maart hebben wij weer onze laatste wandeling van dit winterseizoen 

met na afloop erwtensoep als afsluiting. (aangeboden door de vereniging)   Zie voor 

aanmelding de Nieuwsbrief van februari 2022.         

Op woensdag 6 april starten wij weer met onze wekelijkse fietstochten.  Wij starten 

elke woensdag om 10,00 uur vanaf het Raadhuisplein op de Dorpstraat ieder lid is 

welkom. Wij fietsen dan ongeveer 40 KM met 

halverwege een tussenstop met koffie of thee en vlaai.  

Opgeven is niet nodig afmelden ook niet.   Voor de veiligheid is het wel voor iedereen 

verplicht een Geel/Groen veiligheidshesje te dragen  Dus heb je zin om een keer mee te 

fietsen kom dan op tijd naar het Raadhuisplein.  

Heb je een kennis of buur, die ook graag fietst, neem deze eens een keertje mee om 

kennis te laten maken met de activiteiten van onze vereniging. 

Werkgroep  wandelen en fietsen. 

 

 

 

Vooraankondiging Beweegdag. 

Op vrijdag 20 mei aanstaande zal er in Cultureel Centrum Don Bosco een beweegdag plaatsvinden. 

Deze dag is vrij toegankelijk voor iedereen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere berichten over deze 

beweegdag volgen nog in de regionale bladen. 

 
 
 
 
 
 

mailto:marijkepals@hetnet.nl
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PAASVIERING Zonnebloem 

Naam: …………………………………………………………………….; tel………………………………… 

geeft zich op voor de Paasviering van de Zonnebloem op maandag 11 april a.s.  

Kosten: € 5,00 p.p. Betaling contant tijdens de Paasviering. 

Dit strookje uiterlijk 6 april ingevuld in de brievenbus doen bij Marijke Pals, Sportparklaan 9, Heel; 

Mailen kan ook naar marijkepals@hetnet.nl 

 

Opgave voor deelname aan de Lezing van de Heemkring Heel op dinsdag 12 april 2022 om 13.30 

uur. 

 

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

deelnemen aan de lezing van de Heemkring Heel in CC Don Bosco 

Belangrijk!!! 

Dit ingevulde briefje vóór 8 april 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 maaltijd Heelekker. 

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

Aanmelding voor de warme maaltijd op woensdag 13 april 2022 in CC Don Bosco. Aanvang 13.00 uur 

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

Uiterste aanmeldingsdatum: zaterdag 9 april 2022.  

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

wlam.derkx@kpnmail.nl 

 

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

