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Terugblik Busreis 

Op 28 juni 2022 ging KBO-Heijen met 45 deelnemers naar 

Paleis Het Loo in Apeldoorn. Bij aankomst stond er een 

perfecte lunch klaar. 

Na de lunch kon men op eigen tempo de stallen, de 

tuinen, de koetshuizen en het Paleis bezoeken. Aan het 

einde van de middag begon de terugreis naar Heijen, die 

in Valburg werd onderbroken door een goed verzorgd 3-

gangen-diner. 

 

We kunnen weer terugzien op een gezellige Dagtocht.   

 

Terugblik Bedevaart Kevelaer 

Dit jaar, na twee jaar corona, gingen we maar  
met z’n dertienen, na een lange hete en droge periode,  
door de regen, samen met de KBO’s van  
Afferden, Bergen en Siebengewald naar Kevelaer.  
 
Door oud-pastoor Janssen uit Bergen werd een mooie H. Mis,  
met volkszang, opgedragen. 
 
Na de H.Mis was er nog wat samenspraak met bekenden  
en daarna allemaal gezellig naar de “Kaffee mit Kuchen”. 
 
Het was weer een gezellig samenzijn. 
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OPENING JEU DE BOULES BAAN IN HEIJEN 

De wens van de Jeu de boules spelende leden van de KBO is werkelijkheid geworden. De leden zouden 
graag zien dat er een Jeu de boules baan bij de dorpskamer zou komen. De wens werd opgepikt door 
het bestuur van de dorpskamer en zij gingen in gesprek met de gemeente Gennep. De gemeente wil 
niets liever dan tevreden burgers en voor het welzijn van de burgers vond men het een goed plan, zo 
blijft de burger in beweging en ontstaan er ontmoetingen en verbindingen. Mede daarom heeft de 
gemeente ook gezorgd dat er twee banken naast de baan geplaats zijn. Donderdag 7 juli was het dan 
zover dat de baan officieel geopend werd, een beetje winderig weer en het zonnetje had moeite om er 
door te komen maar dat mocht de pret niet drukken. Er kwamen toch met name oudere inwoners naar 
de dorpskamer om dit heugelijke feit bij te wonen. De voorzitter van de KBO heette de aanwezigen 
welkom en vertelde wat over de geschiedenis van het Jeu de Boulen , menigeen denkt dat de sport is 
ontdekt door de Fransen maar de Romeinen waren in hun tijd al bedreven in dit leuke spel.  

Het oudste lid van de KBO mvr. Mina 
Janssen werd gevraagd de opening te 
verrichten door het doorknippen van 
het lint en het gooien van de eerste 
bal naar het kleine balletje “de put” 
genaamd. Mina vond het een hele eer 
zei ze en straalde helemaal toen de 
bal in de buurt van de put kwam. Na 
een verdiend applaus is de baan 
geopend en heeft Heijen er weer een 
plek bij waar men gezellig bij elkaar 
kan zijn. De voorzitter Piet van Rhijn 
haalde ook aan dat er naast de Jeu de 
boules baan een bewegingsbankje is 
gekomen, met dank aan alle sponsors 
van de dorpskamer. Het is een soort 
home trainer wat door 
spraakverwarring heel wat hilariteit 
veroorzaakte, u mag zelf raden 
waarom. Na de opening was er in de 
dorpskamer tijd voor een kopje koffie 
met wat lekkers. Het was een gezellige 
drukte en waarschijnlijk zal dat in de 
toekomst vaker zijn nu er niet alleen 
binnen de dorpskamer wat te doen is 
maar dat buiten ook een activiteit te 
beleven valt door te Jeu de boulen of 
te “zitfietsen”. 

Rabo ClubSupport 
Vanaf 05 september 2022 tot en met 27 september 2022 kan men als RABO-lid weer stemmen 
op de clubs in de Regio Land van Cuijk en Maasduinen.    
 
KBO-Heijen staat aangegeven als:  KBO Heijen senioren. 
Werkwijze: Naam van de club aangeven, daarna filteren. 
Laat je stem niet verloren gaan en steun daarmee onze afdeling. 
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Vocalgroup Goldies in Gennep 

Na 2 jaar noodgedwongen onderbreking door corona  
is Vocalgroup Goldies weer volop aan het zingen. 
Grootse plannen staan op stapel voor de nabije en  
iets verdere toekomst. 
Dankzij de medewerking van filmers Theo Vos en  
Gerrie van der Meulen is een promotiefilmpje  
van het koor tot stand gekomen.  
Dit staat op Youtube. De link is https://youtu.be/RaOHxQ2-ntg . 

Iedereen kan zingen. Zingen werkt positief voor geest en lichaam. Hoe actiever iemand is, des te meer 
wordt de seniorenleeftijd een bijzondere belevenis. Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken 
starten we vanaf oktober met een introductiecursus van enkele weken. In deze cursus komt de basis 
van het zingen in een koor aan de orde. Dankzij deze cursus kun je dan bepalen of zingen in een koor 
iets voor jou is. Kosten zijn er niet aan verbonden.  
Voor meer informatie zie onze website http://vocalgroupgoldies.nl 

En dan volgen de optredens bij diverse activiteiten in Nederland en het nabije Duitsland met in 
gedachten een grootse viering van het 10-jarig bestaan in 2025. 
Kortom: Vocalgroup Goldies, een actief zanggezelschap voor 55+. 

Kijk eens geheel vrijblijvend op de website of informeer bij de secretaris, Janny de Wolff, e-mail: 
j.dewolff@home.nl, telefoon 0485 – 51 19 74  
(of bij de dirigent, Ernst Lamers, telefoon 06 – 23 62 91 87). 

 

Ontwikkelingen KBO Heijen in relatie tot KBO Limburg en Unie KBO 

 
Beste leden KBO Heijen 
 
Tijdens verschillende bestuursvergaderingen hebben wij uitgebreid gesproken over de toekomst van 
KBO Heijen. Aanleiding was (is) de toenemende onvrede (Landelijk en plaatselijk) over de hoogte van 
de afdrachten aan Unie KBO /en aan KBO Limburg.? Wij spraken toen af dat het bestuur alle 
mogelijkheden, voordelen en nadelen op een rijtje ging zetten. 
 
Er zijn vier mogelijkheden: 
1. Alles laten zoals het nu is: dus aangesloten blijven bij Unie KBO en KBO Limburg? 
2. Blijven bij KBO Limburg als deze zich loskoppelt van de Uni KBO 
3. Vertrekken bij Unie KBO en KBO Limburg en overstappen naar de Koepel Gepensioneerden? 
4. Vertrekken bij Unie KBO en KBO Limburg en geheel zelfstandig verder gaan. 
  
Er zijn vele ontwikkelingen gaande in het Senioren-land. 
Wij volgen ze en bespreken deze in nauwe samenwerking met de KBO Gennep en Milsbeek om tot een 
goed besluit te komen. 
Onder voorbehoud hebben wij ons lidmaatschap bij Uni KBO en KBO Limburg opgezegd per31 
december 2022. 
  
Is er weer meer nieuws dan horen jullie het. 
  

 

. 
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KBO Ledenrubriek 

 Overleden:  Stiena Jacobs-Roelofs op 03 augustus 2022 op 85-jarige leeftijd. 

Wilt u iets in deze rubriek laten opnemen, neem dan contact op met het KBO bestuur. 

 

Fietstocht 14 september 2022 
 
Op woensdag 14 september is weer onze Fietstocht.  
We vetrekken 13.30 uur bij de Kerk in Heijen. 
 
Hopelijk is het fijn fietsweer.  
Bij slecht weer gaan we een week later en dat is dan op woensdag 21 september 2022.  
Noteer alvast beide dagen in je agenda ! 
 


