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In memoriam 
 

Ook in de afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van enkele leden.  
Wij noemen hier hun naam: Lowie Delissen en Jan Simons. 
 
Jaarvergadering 
 

Op woensdag 4 mei houden wij onze algemene ledenvergadering. De agenda is reeds in uw bezit. 

Natuurlijk bezoekt u deze vergadering en praat u mee over onze vereniging. 

Aansluitend aan de vergadering brengt Maria Bonten een schitterende beeldpresentatie met als 

thema “Kiekjes uit de oude Doos”. 

 
Modeshow 
 

Op 5 mei presenteert Harry Kerkhofs weer zijn voorjaarscollectie. 
Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker. Familie en kennissen zijn ook welkom. 
 
Maandelijks diner op 12 mei  
 

Dit diner wordt verzorgd door Chinees Restaurant Hong Kong in Roggel. 
Het menu bestaat uit: tomatensoep, diverse Chinese gerechten en een verrassingstoetje. 
Aanvang 12.00 uur in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker. De eigen bijdrage is 12 euro.  
Opgeven: uiterlijk 8 mei 2022 bij El Geelen, tel. 0475 491740 of 06 2536 3859. 
 
Kienen. 
 

Op 17 mei is weer onze maandelijkse kienmiddag in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker. 
Er zijn zoals altijd leuke prijzen te winnen, waaronder heerlijke platsen van Christine. 
Ook niet-leden zijn welkom, dus breng gerust uw familie of buren mee. Aanvang 13.30 uur. 
 

Theatervoorstelling Zelf Sjöldj 
 

Op 18 mei geeft stichting Turba een voorstelling over mensen die te maken hebben met armoede of 
schulden. 
Dit gebeurt door verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en zelfs soms met een 
schaterlach . 
Het programma begint om 14.00 uur en bestaat uit twee delen: “Eige Sjöldj, Dieke Böltj” en het spel 
“Een bloemetje hoort erbij”. 
Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. 
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen 
mee kan doen. Informatie over het Oranjefonds kunt u vinden op www.oranjefonds.nl. 
De toegang is gratis.  
Wel graag even aanmelden (vóór 11 mei) bij Annie Hesen, tel. 0475 593173. 
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Alzheimer Café Leudal op 24 mei 2022 
 

Bijeenkomst in Zorgcentrum Beek en Bos, L'Unionlaan 1, in Heythuysen.  
van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.  
 
Het thema is: Testament en meer 
Wat is verstandig om geregeld te hebben: testament, levenstestament? 
Wie behartigt mijn belangen als ik het zelf niet meer kan? 
Gastspreker: juridisch adviseur. 
 
Excursie naar Boomkwekerij Coonen 
 

Op 1 juni is er voor onze leden een excursie naar boomkwekerij Coonen in Baarlo. 
Boomkwekerij Coonen is specialist in het kweken van sierheesters.  
Wij vertrekken om 13.30 uur per fiets vanaf de parkeerplaats bij D’n Haammaeker. 
Aanmelden is niet noodzakelijk. 
 
Energietoeslag  
 

Graag vestigen wij uw aandacht op de energietoeslag die de rijksoverheid via de gemeente betaalt. 
Als u een uitkering van de gemeente Leudal ontvangt, hoeft u niets te doen. 
Huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente (bijvoorbeeld AOW-ers met 
een klein aanvullend pensioen), moeten zélf bij de gemeente een aanvraag doen. 
 
Agenda 
 
zaterdag 29 april Wandeldag 

woensdag 4 mei H. Mis om 9.00 uur in het Parochiehuis 

woensdag 4 mei Jaarvergadering 

donderdag 5 mei Modeshow Harry Kerkhofs Mode(t)huis 

donderdag 12 mei Gezamenlijk diner  

dinsdag 17 mei Kienen 

woensdag 18 mei Theater voorstelling Zelf Sjöldj 

zaterdag 28 mei Wandeldag, informatie bij Ria Wolter, tel. 593780  

woensdag 1 juni Excursie naar Boomkwekerij Coonen 

vrijdag 17 juni  Contactpersonenmiddag  

donderdag 7 juli Uitstapje naar Beeld en Geluid 
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