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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

 

Mutaties in ons ledenbestand 

Dhr. F. Baets Daalzicht 2 Heel Overlijden 

Mevr. C.J.H. Indenkleef-van der Leeuwen  Lindelaan 7 Heel Overlijden 

Mevr. B. Engelen Sportparklaan 32 Heel Overlijden 

Dhr. W.J. Janssen Heerbaan 1E Heel Overlijden 

    

 

 

 

Toneelvereniging Koldriek 

moet helaas toneeluitvoering 

afgelasten. 

Door plotselinge uitval van de hoofdrolspeler 

zijn alle voorstellingen afgelast.  

Mensen, die al een kaartje hebben gekocht, 

kunnen hun geld terugkrijgen: loop even bij 

Foto Sweegers binnen! 

 

 

 

  

 Gymgroep………start weer in september 

Helaas zijn de gymlessen thans door onvoorziene omstandigheden 

gestopt. In september wordt de draad weer opgepakt door Lia Aarts.  

Uiteraard worden de kosten van de niet gegeven lessen gecompenseerd met 

de betaling voor de 2e helft van dit jaar. 
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Nationale Vergeet-me-niet-dag 2022. 

 1 Juni was het de Nationale Vergeet-me-niet-dag voor de oud leden van onze 

Seniorenvereniging. Dit jaar mochten wij eindelijk de mensen weer persoonlijk een 

bezoekje brengen, en de Corona beperkingen achter ons laten. Omdat 1 juni midden in 

de week viel, hebben we deze bezoekjes op zaterdag  28 mei gebracht. Met 3 

bestuursleden hebben we de mensen bezocht in de diverse verzorgingshuizen in 

Wessem , Thorn, Heel, Heythuysen, Haelen, Herten en Roermond. 

Dit is heel dankbaar werk, alhoewel lang niet alle mensen het meer begrijpen. Toch 

vindt ook het verzorgend personeel het een ontzettend aardige geste van onze 

vereniging. Ze spraken hier vol lof over. 

Zoals u ziet op de afbeelding, heeft dhr. Noblesse weer een mooi kaartje gemaakt 

met de tekst:  

Op deze dag ’n kleine attentie   van ons voor u. En op de achterzijde staan de 

gegevens van onze Seniorenvereniging.  Dit kaartje was bevestigd aan een ingepakt 

doosje kersenbonbons. 

We willen en mogen onze oud leden, al kunnen zij niet meer zelfstandig wonen, niet vergeten. 

Nan Castelijns 

 

 

Uitstapje naar Asten en Deurne. 

Dinsdagmorgen 14 juni, een stralende ochtend om even na 9 uur vertrok de bus 

met 40 deelnemers richting Asten waar we om 10 uur werden verwacht in 

Museum Klok en Peel. Daar aangekomen werden we onthaald op koffie en vlaai. 

Vervolgens begonnen de rondleidingen onder 

leiding van drie enthousiaste en zeer deskundige 

gidsen die hun verhalen op boeiende wijze 

brachten. Na de eerste rondleiding  lunchten we  

gezamenlijk; soep, koffie, thee en broodjes.  Na 

de lunch volgde de tweede rondleiding. Zowel over  De Peel  als over Klokken  hebben 

we veel wetenswaardigheden  gehoord.  Tegen  3 uur  “s middags kwamen we aan in 

Deurne waar we tot 5 uur vrij waren om op eigen gelegenheid iets te ondernemen. 

Hiervoor had Nan Castelijns,  organisator 

van ons uitstapje heel wat suggesties 

aangedragen, variërend  van  bezoek aan 

onder andere de Willibrorduskerk  met het tapijt van Deurne,  het 

Wiegersma-museum,  de Kasteelruïne en de kasteelboerderij,  winkelen, 

een terrasje pikken enz.   Om 5 uur werd iedereen verwacht bij Grand 

Café  Beekman en Beekman  waar een 3 gangen diner met naar keuze 

vlees of vis werd geserveerd.  Tegen 8 uur in de avond arriveerde  onze 

bus met chauffeur Angelo die ons rustig en veilig terugbracht naar Heel, waar we moe en voldaan aankwamen.              

Lies Tubee-Cuijpers. 
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Kookgroep HeeLekker. 

 In de maanden juli en augustus wordt er NIET gekookt. Door het teruglopende aantal mensen, die komen 

eten, zijn er tussen de Besturen van de Zonnebloem en de Seniorenvereniging 

gesprekken gaande om te kijken, of we de krachten kunnen bundelen. Gedacht wordt 

aan een “eetpunt” op 2 woensdagen in de maand en openstelling van het “eetpunt” voor 

ALLE belangstellenden uit de omgeving. De diverse Besturen zullen deze plannen ook nog 

voorleggen aan hun “achterban”. Een definitief standpunt zal mogelijk al in september 

ingenomen kunnen worden.  

 

13  Juli 2022.  Fiets / autotocht langs Nederlandse en Belgische kant van de maaswerken. 

 

De fietsers vertrekken om 11.30 uur  vanaf parkeerplaats CC Don Bosco.  

Wij fietsen richting Pol, Wessem, Maasbracht richting Roosteren.. Hier 

pauzeren wij bij de bij de Roosterhoeve voor een kopje koffie/thee of 

iets fris. Daarna vervolgen we onze weg  en steken bij Berg aan de Maas 

met het veer over naar de Belgische kant van de Maas. We hebben hier 

een prachtig zicht op de Maaswerken. 

We vervolgen onze weg en pauzeren voor Koffie/thee met vlaai, bij de 

Wissen in Dilzen Stokkum. 

Vervolgens zetten we onze tocht voort door het prachtige maasdal en 

zien we de ontgrindingen aan de Belgische kant van de Maas. Na ca. 46 

km zijn we toe aan een korte tussenstop die we gepland hebben in 

Heppeneerd bij restaurant ’t Goedhof. Hier is gelegenheid om onze 

dorst te lessen met iets koffie, thee of iets fris. 

Daarna fietsen we door naar Thorn en  zijn we toe aan onze 

hoofdmaaltijd bij de zaal Aod Thoear. We hebben dan 60 km gefietst. Hier worden we getrakteerd op runderbouillon 

soep en wordt op schaal de helft varkenshaasje en pangasiusfilet , beide met saus geserveerd. Daarbij kunt u kiezen 

uit 3 soorten groenten en 2 soorten aardappelen. Met salade en mayonaise. Inbegrepen is een drankje. (wijn, 

frisdrank of bier) 

We besluiten onze culinaire tocht traditiegetrouw bij Lennys ijssalon in Heel, zo rond de klok van 20.00 uur. Daar 

kunnen we 3 bolletjes ijs met saus en slagroom verwachten. 

In totaal hebben we dan 65 km gefietst, en zeer regelmatig gelegenheid gehad om te rusten en te genieten van 

hapjes en drankjes. Voor degenen die het fietsen te inspannend vinden willen we ook een auto route om de 

fietsroutes heen organiseren. Hierbij denken we aan vervoer per busje en/of, afhankelijk van het aantal deelnemers 

enkele busjes. Zij zullen op dezelfde tijden aankomen op de genoemde stopplaatsen en daar ook kunnen genieten 

van dezelfde drankjes en hapjes. 

Voor dit deel zoeken we enkele mensen die als chauffeur willen optreden. Per busje kunnen bij de chauffeur 8 

mensen meerijden. We willen zo snel mogelijk weten wie er met een busje mee wil en wie er als chauffeur van een 

busje mee wil (de chauffeur hoeft niet bij te dragen aan de vervoerskosten.) 

Voor de fietsers zijn de kosten voor het gehele arrangement 34 euro en voor de deelnemers met het busje komen 

daar dan nog de vervoerskosten bij. We kunnen nu nog niet aangeven hoeveel dat is omdat dat afhankelijk is van 

het aantal deelnemers. 
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Voor deze activiteit sluit de inschrijvingstermijn voor deelname op woensdag 6 juli 2022. 

Indien men een vegetarische maaltijd wil, dit graag bij opgave meedelen. 

Kosten aub overmaken op rekening NL98RABO0119695030 van de Seniorenvereniging en te voldoen bij aanmelding 

via het aanmeldingsformulier (achterin deze Nieuwsbrief). Wegens gemaakte afspraken kunnen bij afmelding van 

deelname na 10 juli de kosten helaas niet gerestitueerd worden. 

 

Barbecue 

Augustus is niet alleen de zomermaand, maar ook de barbecue maand. 

Ook dit jaar willen wij net als voorgaande jaren, aan het einde van de 

meteorologische zomer samen gezellig met u barbecueën. 

Dit doen wij op woensdag 24 augustus op het fietsterras “de Tump”. 

Net als voorgaande jaren wordt de barbecue verzorgd door Slagerij Cox 

uit Maasniel. Net als vorig jaar verzorgt de eigenaar van het fietsterras de 

drank. 

Aanvang:    18.00 uur 

Locatie :       Fietsterras “de Tump” 

Consumpties: bij binnenkomst ontvangt u een tegemoetkoming in uw consumptiekosten.     

Aanmelden en betalen vóór 18 augustus d.m.v. het bijgaande opgave formulier. 

De eigen bijdrage voor leden is € 25,- per persoon. Introducees betalen € 30,- per persoon. 

Mocht u zich na 18 augustus afmelden, dan volgt er geen restitutie van uw eigen bijdrage. 

 

 

Samen eten met de Zonnebloem 
 
Op woensdag 27 juli  2022 koken de dames van de Zonnebloem met het team van 
Don Bosco weer een heerlijke maaltijd. Om 12.30 uur gaan we samen aan tafel. 
U kunt zich tot vrijdag 22 mei telefonisch opgeven.  
De dames Mia Janssen (telefoon 571456) en Ans Brouns (telefoon 572118) zijn vanaf 
18.00 uur telefonisch bereikbaar. 
De kosten bedragen € 10,00 exclusief een eventueel drankje. In Don Bosco rekent u 
de maaltijd plus eventuele consumptie zelf af. 
 

 

De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt weer eind augustus, samen met het 

KBO/PCOB Magazine! 
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Opgave voor deelname aan de barbecue op woensdag 24 augustus 2022 

 

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

deelnemen aan de barbecue bij fietsterras “De Tump” op 24 augustus 2022  

 

Hij/Zij zal € 25,00 p.p.    0 - overmaken op rekening nummer NL98 RABO 0119 6950 30 

       0 – cash bijvoegen 

Hij/Zij is vergezeld van een introducé (naam)………………………   0- ja     0 – nee  

Hij/Zij zal € 30,00 p.p.   0 – overmaken op rekening nummer NL98 RABO  01196950 30 

      0 – cash bijvoegen 

Belangrijk!!! 

Dit ingevulde briefje vóór 18 augustus inleveren bij de secretaris op Sterplein 1 Heel. 

Ook kunt u een mailtje sturen met dezelfde informatie naar secretaris.kboheel@gmail.com   

 

 

 
Aanmelding voor culinaire auto-/fietstocht  op woensdag 13 juli 2022 

 

Naam:………………………………………………………………… Telefoon:……………………….. 

 

gaat met   …….    personen per fiets * / per busje*  mee met de culinaire auto-fietstocht op 13 juli. 

 

Indien per busje is hij/zij*   wel/niet * bereid om als chauffeur mee te gaan. 

Hij/zij kiest voor vegetarisch eten bij het diner  O JA   

( s.v.p. aankruisen indien van toepassing) 

Aanmelden t/m 6 juli 2022 bij het secretariaat: G.Verlaek, Sterplein 1 Heel   

Mailen kan ook: secretaris.kboheel@gmail.com   

Voor fietser(s) zal het bedrag  à € 34,- pp worden overgemaakt worden op Rek. Nr. 

NL98RABO0119695030 t.n.v. Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

                o.v.v. Culinaire Fiets/Autotocht 2022 

…… 

 

Voor deelnemers per busje zal een bedrag van 34 euro + vervoerskosten pp. overgemaakt worden op 

rekening nr……………. 

 

Ingevulde briefje inleveren bij secretariaat voor 8 juli 2022 
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