
SENIORENVERENIGING HAELEN 

 
  

 

BEZOEK MARCIENNE 2023 OOK VOOR NIET LEDEN 

 

Dinsdag 7 maart 2023 worden we om 10.00 uur bij het oude gemeentehuis opgehaald met een bus 

om een bezoek te brengen aan Marcienne, u allen bekend. De kosten zijn  € 10.00.   

Opgeven tot en met 1 maart. Graag gepast geld in een enveloppe met uw naam die u afgeeft bij : 

Annemiek Huberts, Strikkenhof 11 of bij Lia Swagers, Grote Kampweg 12 .  

 

H. MIS IN PAROCHIEKERK 2023 

 

Zaterdag 11 maart is er om 18.00 uur weer een H. Mis in onze parochiekerk voor de leden en 

overleden leden van de Seniorenvereniging en in het bijzonder voor:  

Mevr. M. Janssen-Moonen, Dhr. J. Tielemans en Mevr. José Joosten. 

 

JAARVERGADERING DINSDAG 14 MAART 2023  (Zie aparte uitnodiging). 

 

Na de jaarvergadering treden 2x de Golde Liesjes op. 6 dames uit America die Nederlandse 

smartlappen en Oude Duitse schlagers ten gehore brengen. 

 

KIENEN IN DE HORST 2023 

 

Vrijdag 17 maart  en Vrijdag 21 april is er weer Kienen in de Horst.  

Aanvang 14.00 uur.  

Iedereen kan deelnemen aan deze kien middagen. 

 

BELASTINGSERVICE 2022 
 

Voor de mensen die moeite hebben met het invullen van de belastingformulieren hebben we 

adviseurs die u kunnen helpen. Al verschillende jaren stellen deze mensen zich beschikbaar en ze 

krijgen zelfs elk jaar bijscholing van de belastingdienst zelf, zodat ze helemaal op de hoogte zijn 

van de laatste ontwikkelingen.  Het kan voorkomen dat u geen belastingaangifte hoeft te doen. Maar 

heeft u hoge ziektekosten dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een Tegemoetkoming 

Specifieke Zorgkosten.(TSZ-regeling). Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg- en/of 

huurtoeslag. Ook bij een eigen huis kan zorgtoeslag ontvangen worden. Laat het door onze 

adviseurs onderzoeken. Voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt een onkostenvergoeding 

gevraagd van €  15,00.                                       

Voor informatie kunt u terecht bij:  

Penningmeester  Dhr. Hub Grommen, Dopheide 6, tel. 592028    

Dhr. Thieu van Gemert, Eglantier 10, tel. 592231 

Dhr. Cor Zeevenhoven, Schepenbank 16, tel. 593637 

 

 

 



 

 

 

 

 

WORKSHOP PAASSTUK MAKEN 2023 

 

Op maandag 3 april verzorgt Annemiek van den Eijnden een workshop paasstuk maken. U wordt 

verzocht om een schaal mee te nemen. Annemiek zorgt verder voor alle benodigdheden om een 

paasstuk te maken. De workshop vindt plaats in Trefcentrum Aldenghoor aanvang 10.30 uur. De 

kosten zijn € 17,50 inclusief een kop koffie/thee.  

Opgeven uiterlijk 26 maart bij: 

Annemiek Huberts of Lia Swagers onder gelijktijdige betaling van de kosten  

(geld graag in enveloppe met naam erop) 

 

PAASVIERING DINSDAG 4 APRIL 2023 

 

Op Dinsdag 4 april houden we onze Paasviering in Trefcentrum Aldenghoor. 

14.00 uur Paasviering opgeluisterd door het Lambertuskoor en met medewerking van leden van de 

                 seniorenvereniging 

14.45 uur Koffie met vlaai aangeboden door de seniorenvereniging. 

15.00 uur Optreden B&B Band uit Heytse: bestaande uit Aukje zang, Johan gitaar, Mart accordeon  

                 en keyboard.  

                 Zij brengen Limburgse, Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes vanaf de jaren ‘60 

15.45 uur  Pauze 

16.00 uur 2e optreden B&B Band  

 

Na afloop krijgt U nog een kleine attentie en kunt u een palmtakje meenemen. 

 

Opgeven i.v.m. bestellen vlaai uiterlijk 27 maart bij: 

Annemiek Huberts of Lia Swagers  

of  via e-mail: Fried.Schreurs@home.nl 

 

DATA OM ALVAST TE ONTHOUDEN: 

13 april 2023 : Aanschuifmaaltijd St. Elisabeth’hof 

  3 mei  2023 : Aanschuifmaaltijd Trefcentrum Aldenghoor 

13 mei  2023 : 60 jarig bestaan in Trefcentrum Aldenghoor 

 

Aanschuifmaaltijd Restaurant Meteora 
 

Op donderdag 9 maart is er een aanschuifmaaltijd om 12.00 uur in Restaurant Meteora  

voor alle senioren in Haelen. 

Het menu: Uiensoep ,Gyros, kipfilet en susuki , rijst, frites en salade, Klein ijsje of een kop koffie. 

 

U bent welkom in het restaurant vanaf 11.40 uur. 

 
U kunt zich opgeven voor deze maaltijd tot en met zondag 5 maart bij: 
Annemiek Huberts       Strikkenhof 11                   tel: 06-5513 5185 
Lia Swagers                   Grote Kampweg 12           tel: 06-2139 2842 
Regina Kellenaers         Schepenbank 25  
 

Graag ontvangen wij uw bestelling in enveloppe met gepast geld. 
NAAM:  …………………………………………………… 
AANTAL DINERS ………………………………………X  €16,50  


