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Nieuwsbrief 

       Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ Heel 

www.kboheel.nl             Rek. no. NL98RABO0119695030 

Mutaties in ons ledenbestand 

Mevr. Mia Stultiens-Vaes Iepenlaan 2 6097 CR Heel Nieuw Lid 

Mevr. Anne Joris-Peeters Sterplein 30 6097 EA Heel Nieuw Lid 

Mevr. I. Wagemakers Duinenberg 1 6099 CS Beegden Nieuw Lid 

Mevr. A. Schuren Reutsdael 9 6097 JZ Heel Nieuw Lid 

Dhr. G.Schuren Reutsdael 9 6097JZ Heel Nieuw Lid 

Dhr. L. Corstjens Nieuwstraat 31 6099 AA Beegden Nieuw Lid 

Mevr. G. Corstjens-Creemers Nieuwstraat 31 6099 AA Beegden Nieuw Lid 

Dhr. Frans Hintzen Heerepad 39 6097 DJ Heel Overlijden 

Mevr. A. van Oosten Stephanushof 6 6097 EZ Heel Overlijden 

 

 Gymgroep Meer Bewegen Voor Ouderen 

(MBVO) 

 

Helaas heeft een behoorlijk aantal leden van de gymgroep nog niet 

voldaan aan de oproep voor de betaling van de contributie over de 

2e helft van dit jaar. Mogelijk dat de fout in het bankrekeningnummer daaraan debet is. Hiervoor mijn 

excuses. Graag de contributie over de 2e helft van 2022 van € 30,- overmaken op rekening NL 98 RABO 

0119 6950 30 t.n.v. Seniorenvereniging St Ambrosius. 

 

 

Heeft u uw stem al uitgebracht? 

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.  
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Ook uw echtgenoot(e) mag lid worden en haar/zijn stem uitbrengen. Het lidmaatschap van de Rabobank is 
gratis. 

 

LET OP! De opzet en de procedure voor aanmelden van Kookgroep HeeLekker wijzigt!!!!!. 

 De koks van HeeLekker gaan op woensdag 12 oktober weer voor u aan de slag om een lekkere maaltijd te 

bereiden. De doelgroep waarvoor wordt gekookt wordt vanaf oktober uitgebreid: iedere 

senior uit Heel, Panheel, Wessem, Pol, Osen en Beegden is welkom. Lidmaatschap van de 

seniorenvereniging is geen vereiste meer. De 2e woensdag van de maand wordt een 

EETPUNT, voor iedereen toegankelijk, mits aangemeld. 

Ook de aanmeldprocedure verandert: Er komt geen bon meer in de Nieuwsbrief, maar 

het aanmelden kan Centraal via Cultureel Centrum Don Bosco: 

Telefoon 0475 – 57 17 11 of 

E-mail: info@ccdonbosco.nl 

Er geldt voorlopig een maximum van 30 personen, dus meldt u tijdig aan en het is dus mogelijk een kennis 

te vragen om mee te komen. De prijs blijft € 10,00 per persoon, exclusief de gebruikte drank. Afrekenen 

doet u bij Don Bosco contant of via PIN. 

 

Samen eten met de Zonnebloem 
 
Op woensdag 26 oktober 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 21 oktober 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. 
 
 

Kienen 
 
Woensdag 22 september was er weer een ouderwets gezellige kienmiddag, georganiseerd door de vrijwilligers van 
de Zonnebloem. Er waren weer aardige prijzen te winnen. 
Na afloop ging iedereen weer voldaan  naar huis. 
 

Verhalen vertellen 
 
Woensdag 19 oktober is de heer Anton Visschedijk uit Beegden te gast bij de Zonnebloem. We kennen allemaal 
dokter Visschedijk . Jarenlang is hij huisarts in Heel geweest. Op zijn welbekende humoristische wijze, zal hij ons een 
kijkje geven in zijn leven als huisarts. De middag wordt muzikaal omlijst door het Trio Herman Claessen uit Beegden. 
 
U kunt zich opgeven tot en met vrijdag 14 oktober 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 aanmeldstrookje op, dan verplicht u zich de bijdrage voor de middag te doen. 
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Jeu de Boule club.               Mede spelers gezocht! 
De Jeu de Boule club in Heel zoekt nieuwe leden. We 
spelen op maandag middag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
In de maanden mei tot en met oktober spelen wij 

buiten bij de Pia-Hoeve. Vanaf november tot en met april spelen wij binnen in 
een zaal van Cultureel Centrum Don Bosco.  
Als u geïnteresseerd bent, kunt u altijd op maandagmiddag eens komen kijken 
of vrijblijvend meespelen. 
Wij staan u dan graag te woord. 
U kunt ons ook bellen: 
Chrit Creemers   0475-571880 
Drees Indenkleef  0475-572714 
 
 

 Fiets-seizoen loopt langzaam ten einde……. 
Afgelopen woensdag zijn de fietsers voor de voorlaatste keer vertrokken voor een mooie 
fietstocht door het Midden-Limburgse land. Aan de outfit van de diverse deelnemers is te 
herkennen, dat het zomer-seizoen te einde loopt én de herfst nadert. Je ziet lange broeken, 
korte broeken, handschoenen én deelnemers mét en zonder sokken…………. 
Doel van deze rit was de uitspanning “Zur Klus”, nét over de grens in 
het Duitse Haaren, waar een heerlijk stuk “Kuchen” werd geserveerd. 
Op 28 september volgt de slotrit van dit fiets-seizoen. Het doel is nog 
geheim, maar het belooft weer een mooie tocht te worden. 
Traditiegetrouw is de consumptie (koffie met vlaai) tijdens deze 

laatste tocht voor rekening van de vereniging. 
Leden van de Fietsgroep, die het afgelopen seizoen veel mooie tochten hebben uitgezet, 
namens het Bestuur heel hartelijk dank hiervoor! Een speciaal woord van dank ook voor 
Huub Houben, die nu stopt als actief lid van de Fietsgroep. 
 

 

Open Inloop 

Iedere donderdagmiddag is er een Open Inloop, 

 in de kantine van handboogvereniging de Zonnebloem,                                            

 Doormanweg 19 in Heel van 13.30u. tot 17.00u. 

Er wordt in die middag door de gasten een kaartje gelegd,                                  

 rummikub gespeeld, gehandwerkt of een gezellig praatje gemaakt, 

 onder het genot van een lekker kopje koffie.                                            

Heeft dit uw  interesse gewekt, dan bent u van harte welkom, 

 om eens een kijkje te komen nemen op een donderdagmiddag. 

Bestuur Het “Samenwerkingsverband” Heel 
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Aanmeldstrook voor de bijeenkomst “Verhalen vertellen”      Zonnebloem 

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

geeft zich op voor de bijeenkomst “verhalen vertellen”  van de Zonnebloem op woensdag 19 oktober a.s.  

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

Dit strookje uiterlijk 14 oktober ingevuld in de brievenbus doen bij Marijke Pals, Sportparklaan 9, Heel; 

Mailen kan ook naar marijkepals@hetnet.nl 

 
 

 
 
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt weer eind oktober (week 43) , samen met 
het KBO/PCOB Magazine! 
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