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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 
www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

Mutaties in ons ledenbestand 

Dhr. J.M.C.E. Spee Stephanushof 28 Heel Overlijden 

 

 

Ook dit jaar doen wij weer mee als KBO Heel met de actie van de Rabobank ter ondersteuning van de 
verenigingen. U kunt vanaf 5 september tot 27 september uw stem uitbrengen via de Rabo App of via Rabo 
Internetbankieren. Stemmen kan, als u lid bent en ingelogd bent op uw bankrekening onder de knop Zelf 
regelen. 

U mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. Afhankelijk van het aantal stemmen krijgt 
de vereniging een bedrag uitgekeerd. Dit was vorig jaar € 600, -. Dus hoe meer stemmen des te hoger het 
bedrag. Voor dit jaar willen we deze extra inkomsten gebruiken om ons 60 jarig bestaan een extra 
feestelijk tintje te geven. Bent u nog geen lid, meldt u aan mits u bankiert bij de Rabobank.  
Ook uw echtgenoot(e) mag lid worden en haar/zijn stem uitbrengen. Het lidmaatschap van de Rabobank is 
gratis. 

Aan onze leden, 

Het leden aantal van onze ouderenvereniging laat in de afgelopen 
jaren een dalende tendens zien. Deze daling willen we een halt 
toeroepen middels een gerichte ledenwerf actie. 

In deze leden werf actie neemt u als huidig lid een centrale 
positie in. Iedereen kent wellicht in zijn omgeving, buurt en 
kennissenkring een aantal mensen welke ook best wel lid zouden 
kunnen worden van onze vereniging. 

Om als bestuur deze mensen actief en persoonlijk te benaderen is 
echter niet haalbaar. Daarom vragen wij uw hulp. 

In dit KBO magazine vindt u een brief (Aan de Lezer) met een uitnodiging om lid te worden van onze 
vereniging. Wat wij aan u willen vragen is om uw eigen KBO Magazine, na lezing uiteraard, samen met deze 
brief te overhandigen of in de brievenbus te doen van senioren in uw eigen omgeving. 

Als we allemaal meedoen bereiken we zo meer dan 200 potentiële nieuwe leden en kunnen we zo wellicht 
ons ledenaantal weer wat laten groeien. 

Met dank voor uw medewerking 

Bestuur Seniorenvereniging St. Ambrosius Heel 

Jaargang 14, nummer 7/8 
juli/augustus 2022 
Secretariaat: Sterplein 1, 
6097 EA  HEEL 
Tel. 06-36335302 
secretaris.kboheel@gmail.com 
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13  Juli 2022 was er een  Fiets / autotocht langs Nederlandse en Belgische kant van de 
maaswerken. 

Woensdagmorgen 13 juli stonden om 11.30 uur bijna 40 fietsers 
klaar om de uitdaging aan te gaan en mee te fietsen met de 
culinaire tocht. 

Ook de 9 deelnemers die met het busje meegingen waren in hun 
nopjes toen Lei Hendriks hun thuis kwam ophalen. De 
weersvoorspellingen waren bijna ideaal voor deze tocht. Alle 
halteplaatsen waren ruim van tevoren geïnformeerd dat de 
groep senioren uit Heel op de afgesproken tijd verwacht 
mochten worden. 
Klokslag half twaalf vertrok de eerste groep fietsers 19 personen 
vanaf de parkeerplaats bij Don Bosco die werd snel gevolgd door 
een tweede groep van 18 
personen. Door deze splitsing is 
de veiligheid onderweg beter in 
stand te houden.  
Omdat de temperatuur vrij snel 

steeg naar bijna 30 graden werden onderweg extra drinkpauzes ingelast. 
De eerste stopplaats was het binnen-terras van de Roosterhoeve in 

Roosteren. De deelnemers per bus hadden hun 
plaatsje al gevonden. Iedereen werd op een stijlvolle manier voorzien van een 
drankje en er werd gezellig gekletst aan de verschillende tafeltjes. 
Tijd om verder te gaan via Roosteren langs de Nederlandse Maaswerken tot Berg 
aan de Maas. Prachtige weidse uitzichten en verkeersluwe wegen zorgden ervoor 
dat iedereen vol kon genieten van deze natuur. De deelnemers met de bus volgden 
intussen een eigen route via Maastricht en Lanaken om ons weer te treffen bij de 
Wissen in Dilzen-Stokkum voor een kop koffie met heerlijk stukje vlaai. De fietsers 
waren na het oversteken van de Maas eerder gearriveerd bij de Wissen. 
Ook hier werden bij elke tafel vele verhalen uitgewisseld en de tijd vloog voorbij. 

We moesten volgens tijdschema verder om op tijd bij de volgende halte te zijn. De fietsers gingen via de 
Belgische Maaswerken waar nog veel gebaggerd werd, naar restaurant Goedhof in Heppeneert voor de 
volgende verfrissing. 
Na deze halte fietsten we via een mooie fietsroute voorbij Maaseik (met prachtige vergezichten over de 
Maas met paarden die op de diverse eilandjes in de Maas verkoeling zochten. 
Precies op tijd arriveerden wij om 18.00 uur bij Cafe-zaal Aod Thoear voor het diner. Hier werden we 
werkelijk getrakteerd op een heerlijk soepje en vlees of vis met heerlijke sausjes en diverse soorten 
groenten. Ook de bediening was keurig geregeld. Zoals het altijd gaat als het gezellig 
is, vloog ook hier de tijd voorbij en hebben zowel de fietsers als de deelnemers per 
bus de tocht voortgezet naar de eindstreep: Lenny’s ijssalon. Ook hier werden we 
goed ontvangen en kon iedereen een keuze maken voor een heerlijk ijsje. 
Rond 21.00 uur namen we afscheid van elkaar en keerde iedereen naar huis met een 
prachtige herinnering aan een mooie geslaagde culinaire tocht. 
Zie ook de rubriek “Van de Voorzitter” op de volgende pagina! 
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Van de Voorzitter. 
Uit naam van alle deelnemers aan deze prima georganiseerde tocht wil ik langs deze weg de 
Fietsgroep, bestaande uit: Martin Joris, Jos Janssen, Harrie Seevens, Tjeu Brouns, Chel Geelen 
en Huub Houben héél hartelijk danken voor de zeer mooie tocht door het Limburgse land. 
Mannen, het was een heel mooie tocht en voortreffelijk georganiseerd!! Ook dank aan Lei 

Hendrikx, die met enkele leden in een busje de grote groep fietsers volgde. 

Langs deze weg wil ik nogmaals een dringend beroep doen op leden, die de Fietsgroep willen versterken. 
Het zou erg jammer zijn als de traditie van de wekelijkse fietstochten en ook de jaarlijkse Culinaire 
fietstocht zou gaan verdwijnen, omdat er geen of te weinig organisatoren zijn!! 

Hans Schuurman, Voorzitter 

 
 

 

 Gymgroep Meer Bewegen Voor Ouderen 
(MBVO) start weer in september 

Gelukkig kan Lia de draad weer oppakken en starten de groepen 
weer op 7 september op de gebruikelijke tijden. Zoals aangegeven 
worden de gemiste lessen verrekend met de contributie van de 2 e 
helft van dit jaar. Dit betekent dat de contributie voor september 

t/m december € 30,- bedraagt. U kunt dit bedrag liefst voor half september overmaken op rekening 
NL55RABO 0119 6950 30 t.n.v. Seniorenvereniging St Ambrosius.  
Wij wensen Lia veel succes en blijf gezond! 

 
 

Kookgroep HeeLekker. 

 De koks van HeeLekker zijn weer terug van zomervakantie en gaan op woensdag 14 september weer voor 
u aan de slag om een lekkere maaltijd te bereiden. Opgave via de bon achterin deze 
Nieuwsbrief. De gesprekken om samen met De Zonnebloem te komen tot tweemaal per 
maand voor iedereen te koken zijn nog gaande. Wij houden u op de hoogte. 
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Komt u ook Dinsdag 27 september? 

1962 is het jaar van de grote treinramp in Harmelen, Roda JC werd 
opgericht, Sjoukje Dijkstra werd wereldkampioen, Marilyn Monroe ging 
dood, het brandende zand van Anneke Grönloh klonk uit de jukebox 
en………………..de Seniorenvereniging Sint Ambrosius in Heel werd 
opgericht. 

Het was de tijd, dat wij nog op school zaten. De twintigers van toen 
werkten en waren verloofd of hadden trouwplannen. Het begrip 

seniorenvereniging kenden wij niet.  

Nu -2022- is de jeugd van toen de senior van nu. Samen met u willen wij vieren dat onze 
seniorenvereniging Sint Ambrosius dit jaar 60 jaar bestaat.  

Komt u ook? 

Op zaterdag 24 september om 17.45 uur is er een heilige mis in de Parochiekerk St. Stephanus ter intentie 
van de levende en overleden leden van onze vereniging.  

Dinsdag 27 september om 13.30 uur is er een gezellige middag met een hapje en een drankje in Cultureel 
Centrum Don Bosco. Hier treden voor ons op de Fuchsia’s van de toneelvereniging “Spot-Licht” uit Haelen. 
De twee dames spelen parodieën op bekende liedjes. Ze worden geassisteerd door een niet al te snuggere 
technicus. 

De eigen bijdrage voor deze gezellige middag bedraagt €5,00 per persoon U kunt dit bedrag voor 21 
september overmaken op rekening NL55RABO 0119 6950 30 t.n.v. Seniorenvereniging St Ambrosius.  
 
U kunt zich voor deze middag opgeven door de aanmeldingsstrook in te vullen en deze te deponeren in de 
brievenbus van Ger Verlaek op Sterplein 1. Een email naar secretaris.kboheel@gmail.com kan ook. 

 

 
 

Samen eten met de Zonnebloem 
 
Op woensdag 24 augustus  2022 en woensdag 28 september 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. 
Voor opgave van deelneming zijn 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 september (week 39) , samen 
met het KBO/PCOB Magazine! 
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Opgave voor deelname aan de 60-jarige jubileumviering op dinsdag 27 september 2022 

 

Ondergetekende……………………………….tel:………………..wil graag met …………… personen 
deelnemen aan de jubileumbijeenkomst in Don Bosco op 27 september 2022  

 

Hij/Zij zal € 5,00 p.p.    0 - overmaken op rekening nummer NL98 RABO 0119 6950 30 

       0 – cash bijvoegen 

Belangrijk!!! 

Dit ingevulde briefje vóór 21 september inleveren bij de secretaris op Sterplein 1 Heel. 

Ook kunt u 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 14 september 2022 in CC Don Bosco. Aanvang 13.00 uur 

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

Uiterste aanmeldingsdatum: zaterdag 10 september 2022.  

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

 


