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Te paas en te
onpaas.
 
Nou zudde gullie wel denken, da ik over De Pas goa
hebben. Doar is tot nou toe nogal veul proat over gewist.
Ut hi ok nogal wa gekost. Ik he in de krant gelizzen da da
gesteggel tot op vandaag al zon 250 duzend euro mog
kosten. Da hi gen paas. Ut zal nog wel nie genoeg zen,
want dur moeten nog wir is twie mensen uit ons durrup mi
veul ervaring oan te paas kommen um de boel op gang
te krijgen. Volgens men hen die ni eens in de gaten da zu
trekken  oan un doei perd. Ons KBO bestuur moet de
poet mar flink stijf houwen, want ut zal er wel op uit drajen
wie ut hardste kwekt gelijk kregt.
Un poar moand gelejen laas ik in onze egge INFO da
onze penningmister vijnt da ut Eten bij de Waard gin geld
werd is. Da kan twie rejen hebben: Hij is gruwuluk pinnig
of un bietje wereldvrimd. Zo wijd ik kan terug goan,
bestoa da al vanaf 2004 of 2005. Ut toenmalige bestuur
daacht immuns da vur mensen die allien zen, samen
eten wa gezellighed zu brengen en ok un bietje zu helpen
um onder mensen te blijven kommen. Da geldt nog
steeds. Doar is ons KBO toch vur. De kartrekker kreeg van
ut bestuur wa geld um un etensbon te verloten. Du
gulukkige hoefde dan zun eten nie te betoalen. Da zal
toch gin kapitaal kosten en zo arumlastig is onze KBO
gulukkig ok wir nie.
Ik ze ok mar is rond goan huren hoe aander KBO’s in du
buurt da doen. Zu hen host overal wel zo iets. Ieder op
zun eggen manier. Mar elluk bestuur hi doar wel geld vur
over. Die zullen ur wel van overtuigd zen da zu goed bezig
zen. Allien ons bestuur denkt da da onzin is. Da hi gen
paas. Zen zu dan toch wa wereldvrimd?
 
Houwdoe, Hasje.

Sinterklaasviering
KBO - 2019
 
Zie ginds komt de stoomboot,  Sinterklaas is weer van de
partij!
Ook dit jaar organiseert KBO weer een gezellige middag
in CC De Pas met als speciale gasten niemand minder
dan Sinterklaas en zijn Pieterbazen.
 
Graag nodigen wij u uit om op woensdag 27 november
van 14.00 tot  17.00 uur bij dit evenement aanwezig te
zijn. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De entree is
helemaal gratis. Er wordt gezorgd voor koffie/thee met
iets lekkers. Tussen de bedrijven door is er muziek van duo
Maestro & Co. Dit duo maakt muziek die uitnodigt tot
luisteren en meezingen.
Sinterklaas zal ook dit jaar weer enkele KBO leden in het
zonnetje zetten. Daarnaast is er voor alle gasten nog een
leuke activiteit, maar dat blijft nog een verrassing.
Wij hopen een groot aantal leden te mogen begroeten, u
bent van harte welkom!
De evenementen commissie.

KBO-BRIDGE HEESCH.
 
De uitslag van de 27ste ladder van de Bridge
competitie werd onder grote belangstelling op 9 oktober
bekend gemaakt. Zestig mensen waren aanwezig! Men
kan vier keer per jaar eerste worden,  doch slechts één
keer met een prijs naar huis gaan. Albert v. Uden en Win
Nijs scoorden 60.75 maar de ladder was voor Wim
Swanink en Antoon van de Kamp. Hun gemiddelde was
58.46!  Zij kregen beiden een fles drank aangeboden. 
Mien Ploegmakers kwam met 49.91% het dichtst bij de
50.00 en er was voor haar dus ook een attentie. De laatst
geplaatste ging ook niet met lege handen naar huis. De
deelnemers kregen bij binnenkomst allemaal een
consumptiebon en natuurlijk werd er extra getrakteerd.
Ellen was er vanmiddag ook weer en haar hulp was zeer
welkom.

IDEE voor KBO ?
 
In de INFO van september en oktober 2019 deed ik
een poging een nieuwe activiteit te starten onder
de noemer “VERHALEN BEDENKEN IN EEN
GROEPJE”
De reacties op  dit bedenksel waren even groot als
die op de werving van Bestuursleden voor de KBO
Heesch.
Oftewel … nihil.  Ja toch ééntje,  efee reageerde,
maar die schrijft al.
Op naar het volgende ideetje.
 
Frans Eijsink
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Van het bestuur
 
De beurt is weer aan de penningmeester en die weet meestal niet veel over
de gang van zaken bij de verschillende activiteiten. Dat is voor mij een beetje
de ver van mijn bed show.
Ik beperk me gewoonlijk tot betalen, incasseren, en de boekhouding.
Daarnaast let ik op mogelijke risico's en de administratieve verantwoording.
Mijn contacten met de leden zijn daardoor in het algemeen nogal zakelijk.
Hoe vind ik dan iets om over te schrijven wat voor de leden interessant is?
Toch maar over contributie en incasso.
 
Vorig jaar bleek bij de incasso van de contributies, dat leden afscheid van de
KBO hadden genomen zonder op te zeggen.
Na de automatische  incasso in maart werd het geld weer teruggeboekt,
want ze wilden geen lid meer zijn en hadden dit jaar ook nergens meer aan
mee gedaan. Het gevolg is wel dat de afdeling Heesch voor die ex-leden de
jaarbijdrage aan KBO-Brabant moet betalen zonder dat onze afdeling iets
binnen krijgt. Zonde. Ik kan toch ook geen deurwaarder inschakelen om € 24 
binnen te krijgen. Dat is buiten proporties.
Daarom heb ik het bestuur voorgesteld om in deze INFO een oproep te doen
om vóór 1 januari op te zeggen als men het komende jaar geen lid meer
wil zijn.  Dat is géén oproep om te stoppen met de KBO maar als je toch al
van plan was om het lidmaatschap op te zeggen, neem dan aub de moeite
om even te bellen of te mailen. Kartrekkers, willen jullie ook de oren en ogen
open houden om de ledenadministratie up to date te houden.
 
Een ander voorstel was om de contributie niet meer pas na de
jaarvergadering te incasseren maar in januari. Dan is al voldoende bekend of
een contributieverhoging nodig is. Meestal is dat niet nodig, want we zijn een
stabiele en zuinige vereniging en de laatste jaren is bij de jaarrekening steeds
sprake van een overschot. Dus als er een jaar komt dat de begroting niet sluit
en een contributieverhoging moet worden voorgesteld aan de algemene
ledenvergadering, dan laten we de verhoging met 1 jaar vertraging ingaan.
Aldus is besloten.
 
Ten slotte nog even over de werving van nieuwe bestuursleden en kartrekkers.
Dat loopt voor geen meter en gaat het bestaan van KBO-Heesch in gevaar
brengen.
 
Dus nogmaals de oproep: Denk na over mogelijke kandidaten.Heb je zelf
nog een paar uur beschikbaar om nuttig te besteden of ken je mensen die
volgens jou  geknipt en/of geschikt zijn voor het bestuur of voor taken zoals
ledenwerving etc. :

Meld je aan!             Vraag ze!                  Tip de voorzitter!
 
Theo van Orsouw, penningmeester.
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Bloemstuk maken
voor Kerstmis 
 
maandag 16 december in De Pas om 14.00 uur.
 
De pepernoten en de chocoladeletters liggen al in de
winkels dus is het tijd om aan het jaarlijks terugkerende
bloemschikken voor Kerstmis te denken.
En ja, ook dit jaar hebben we iets moois uitgezocht. Een
fraai stuk dat weer alle aandacht zal krijgen. Ik verheug
me er nu al op.
Maandag 16 december om 14.00 uur is het zover en we
hopen ook dit jaar weer op een gezellige groep mensen
te  kunnen rekenen. 
Nicolien zorgt voor de bloemetjes, boomschors,
kerstmateriaal etc en als u zelf wat groen uit de tuin mee
kan nemen is dat prima. Ik denk bv aan hedera, klimop,
bessen, skimmia, conifeer en zo. Een snoeischaar komt
ook altijd van pas!!
Als u de datum vast op de kalender schrijft, dan wordt die
niet vergeten!!!
Aanmelden kan bij Adri van Oss telefoon 06-20.53.15.25 .
Per mail kan ook :
adrivanoss@gmail.com.
Wacht niet te lang met u op te geven want er moet het
een en ander worden ingekocht.
 
Mardon

WMO - middag op   
22 november 2019
 
Kan gezond bewegen en gezond eten ook leuk zijn?
 
Gezond eten en bewegen is voor iedereen belangrijk.
Maar is het een opgave? Of kan het ook een uitdaging
zijn?
Samen met diëtiste Caroline van de Wetering en
fysiotherapeut Rudo Romijnders gaan we deze middag
uitzoeken hoe dit voor iedereen haalbaar kan zijn.
Wilt u hier meer van weten kom dan op 22 november
2019 om 14.00 uur naar CC De Pas.
De middag duurt tot 16.00 uur.
 
Tot dan
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Boekpresentatie van
José van den Helm
José van den Helm presenteert op donderdagavond 7
november haar boek "Is dit nu later?..."
De presentatie begint om 20.00 uur in bibliotheek
Heesch en is gratis toegankelijk.
Inspiratie voor het maken van een boek kreeg José door
de cursus autobiografisch schrijven in de bibliotheek
Nistelrode. Er verscheen een oproep in het tijdschrift Zin
eind 2018 "Schrijf een brief aan jezelf: dit ga ik doen in
2019!". De brief van José werd gepubliceerd en werd de
uitdaging die ze nodig had om dit boek tot stand te
brengen.
Haar schilderijen heeft ze al geëxposeerd o.a. in
bibliotheken te Nistelrode en Oss. Ook heeft ze een aantal
jaren geleden een gedichtenbundel en een prentenboek
uitgebracht. Nu zijn een aantal van haar schilderijen,
gedichten en korte verhalen over haar eigen leven
gebundeld in dit prachtige boek "Is dit nu later?" ..  De
verhalen gaan o.a. over de kinderboerderij in Oss en het
duo-fietsen in Heesch.
Tijdens de boekpresentatie geeft José kort uitleg over het
ontstaan van haar boek en de inhoud.
Na de presentatie is het boek "Is dit nu later?" ... te koop
en kun je het laten signeren door José.
Daarna is het verkrijgbaar bij boekhandel Ceelen in
Heesch en boekhandel Derijks in Oss.

Vrijwilligers voor de
belastingservice
gevraagd.
 
KBO/Heesch  doet mee aan de belastingservice  voor
ouderen.
Vrijwilligers helpen ouderen bij het doen van aangifte
inkomstenbelasting en aanvragen en/of wijzigen van
toeslagen.
Voor KBO-Heesch zijn nog twee vrijwilligers actief. Het
gaat niet om massaal werk. Denk aan 5  tot 10 biljetten
per jaar. Om de continuïteit te garanderen kan die groep
met enkele mensen worden uitgebreid.
Die vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door
medewerkers van KBO-Brabant en krijgen gratis een
starterscursus en jaarlijks een opfriscursus vóór het begin
van het nieuwe invulseizoen.
Hebt u tijd beschikbaar en bent u bekend of

geïnteresseerd in belastingaangiften meld u zich dan
aan als KBO-vrijwilliger.
 
Voor nadere info: Theo van Orsouw. Tel.  0644426912

Afsluiting fietsseizoen
 
Nu de dagen korter worden, de temperatuur zakt en de
vochtigheid toeneemt, komt het KBO-fietsen op een lager
pitje. Het fietsen op woensdagmiddag om 13.30 uur
vanaf het kerkplein gaat voor de liefhebbers bij goed
fietsweer gewoon door. De lange tochten van 2019, met
als laatste een kapellenroute langs 10 kapellen, zijn
voorbij.
Traditiegetrouw werd het seizoen eind oktober met een
gezellig etentje afgesloten. Tijdens dit culinair gebeuren
werden enkele actievelingen in het zonnetje gezet. Willie
Hanegraaf is de chauffeur van de dubbelassige
aanhanger waarop de fietsen vervoerd worden. Als hij
verhinderd is neemt Antoon Timmermans zijn taak
vlekkeloos over. Voor hun inzet werden beide heren
toegezongen en voorzien van een presentje. Een grote
spil van het KBO-fietsen is Joke van Rosmalen en zij was
dan ook compleet verrast toen ook zij geëerd werd voor
al haar daden, te veel om op te noemen.
Voor velen is het uitzien naar het voorjaar van 2020 om
weer lekker fietsend er op uit te gaan. De fietsdeelnemers
kunnen alvast in hun agenda noteren:
 
dejaarvergadering van de fietsclub wordt gehouden in
CC De Pas op maandag 2 maart 2020.
 
Een uitnodiging volgt.
 
Johan Verdiesen, secretaris KBO-fietsen
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Dagtocht kerstmarkt
Oberhausen
 
op donderdag 12 december a.s.
 
Op die dag gaan we genieten van één van de
gezelligste kerstmarkten in Duitsland.
We vertrekken vanaf De Pas om 08.45 uur en rijden
rechtstreeks naar het Winkelcentrum Centro, dat geheel
overdekt is en prachtig versierd in kerstsfeer. Buiten is er
een gezellige kerstmarkt.
Omstreeks 16.45 uur zijn wij weer terug in Heesch.
De inschrijving voor deze tocht is reeds voorbij, maar wij
hebben nog enkele plaatsen vrij in de bus.
De kosten bedragen € 26.50 pp.
 
U kunt zich nog tot 20 november a.s. telefonisch
aanmelden op 06-25203208 
of 
per mail wilenwillouwers@gmail.com.

Reis naar Vledder
 
Beste KBO leden,
 
Voorgaande jaren zijn we een aantal keer onder leiding
van de KBO commissie reizen naar hotel “Brinkzicht” in
Vledder gegaan.
Later is dit onder bezielende leiding van Mientje Gevers
door haar voortgezet.
Mientje is er dit jaar mee gestopt.
En we wisten dat ze ermee ging stoppen.
Wat gaan we doen in 2020? Gaan wij ermee aan de
slag?
Ik wil eerst eens polsen of er liefhebbers zijn die, -nu
Mientje ermee gestopt is-, toch mee naar “hotel
Brinkzicht”  in Vledder willen gaan.
 
Vakanties moeten ruim van tevoren gepland worden.
Daarom verneem ik graag of er Vledder vakantiegangers
zijn.
 
Laat U mij dat weten? Voor 1 december graag!
 
Bij voldoende belangstelling gaan we het plan uitwerken.
Gemiddeld genomen kan een reis pas doorgang vinden
als er minimaal 30 aanmeldingen zijn.
Daar houd ik me nu ook aan vast.
U kunt het mij laten weten via telefoon 0620531525
E-mailadres adrivanoss@gmail.com
 
Groet, Adri van Oss- Veenhof

Joke van Rosmalen - spil van het KBO-fietsen

Kerstmarkt in Centro Oberhausen
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Apple iPhone: een
beginners-cursus
voor KBO-leden.
 
Zoals velen van ons heb ook ik een smart phone. Da
is een slimme telefoon, omdat je er heel wat meer mee
kan doen dan alleen maar bellen. Natuurlijk weet de
jeugd hier wel raad mee, maar wij, de ouderen, hebben
niet altijd iemand in de buurt die ons hier het een en
ander over uit kan leggen.
Dat is ook de KBO ter ore gekomen en een groepje
vrijwilligers heeft op maandag én op dinsdag tijd
ingeruimd om voor ons alle geheimen van de iPhone te
ontrafelen. Fantastisch is dat, dus ik meld me aan. Er zijn
heel veel verschillende merken, maar als we over de
iPhone praten hebben we het over een speciaal merk nl.
van Apple en die heeft weer een eigen bediening.
Daarom is deze cursus speciaal voor diegenen die een
iPhone hebben.
 
Zo, dat is gezegd en nu op naar de cursus. Ik heb me
aangemeld voor de maandag van 10-12 uur (op dinsdag
is het ook van 10-12 uur). De begeleiders voor vandaag
zijn Gerard Wolters, Henry Thijssen en Mart Jenneskens.
Met behulp van sheets, een soort dia-voorstelling, zien
we  de verschillende onderdelen die we gaan
behandelen gedurende deze 5 lessen. Ik noem er een
paar: what’s app, email en internet, bellen, allerlei
handige apps, Wifi, veel gebruikte instellingen etc. Ook
als je zelf een vraag hebt, wordt die besproken, dus wat
wil je nog meer?!
We beginnen natuurlijk met het toestel zelf: waar dienen
de knoppen voor, hoe vaak moet je je toestel opladen,
wat is de thuisknop en wat is een Cloud.

We gaan zelf aan de slag en proberen het een en ander
uit. Na slechts één les ben ik al heel wat wijzer geworden
en ik kijk nu al uit naar de vervolglessen. Als we alle vijf
lessen hebben afgerond, krijgen we ook nog wat tips en
aanwijzingen mee op papier.
Eenieder die ook wat meer wil weten over zijn/haar
iPhone kan zich aanmelden voor de maandag óf
dinsdagochtend en dan krijg je zo snel mogelijk bericht.
De kosten zijn slechts €12,50 en dat is ook nog inclusief
een kopje koffie of thee.
Erg jammer was het feit dat een aantal mensen zich had
opgegeven en niet kwam opdagen, zonder afmelding.
Niet erg netjes. Er wordt rekening gehouden met het
aantal cursisten en de zaal die voor dit aantal geschikt is,
wordt vrij gehouden. Dus..
hopelijk blijft dat bij deze ene keer!!
 
Mardon
 

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE-ATTENTIE
 
Het emailadres van de redactie is gewijzigd in

              communicatie@kboheesch.nl

“Musical Anastasia” - exclusief voor KBO leden 
               AFAS Circustheater in Scheveningen.

 

 
     Speciale aanbieding november, € 39,00 p.p.
 
   Kaartjes alleen te bestellen op www.eventim.nl
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TWEEDUIZENDNEGENTIEN
(10)
 
 
Het potje en de deksel 
Zoals zo vaak, zaten efee en eegaatje wat te babbelen
over vandaag en morgen. We hebben daar tijd voor en
mijmeren dan over meer dan koetjes en kalfjes.  Zo ook
kort geleden, kwamen we  tot de conclusie dat we toch,
op diverse punten, een beetje ver uit elkaar denken en
doen. Maar dat is geen bezwaar als je elkaar maar de
ruimte en mogelijkheden geeft te doen waar je goed in
bent. De interesses mogen best ver uit elkaar liggen. Mooi
is het, dat de uitdrukking  “op elk potje past een deksel”
zeker voor onze generatie een leuke blijkt te zijn.  Voor de
jeugd geldt dat natuurlijk ook maar toch blijkt 1 op de 3
setjes de deksel niet goed te sluiten en blijkt het potje,
zonder overkapping, zijn eigen weg te willen inslaan. Ze
gaan toch weer op zoek naar een passend dekseltje.
Vaak weer snel gevonden en dan moet maar weer
blijken of je als potje de begripvolle deksel bent
tegengekomen. In het midden gelaten; is het potje nou
een zij of een hij.
Vlees en groenten 
Nog niet zo lang geleden waren de boeren bezig met de
voorspellingen rond het weer, nu moeten ze de
voorspellingen van de politiek proberen te verwerken.
Wim Daniels (spreker – taalkundige - schrijver):
Googelen is …….opzoeken … effe verwerken …….
vergeten.  Hij had het ook over FLIKFLOOIEN  daarover de
volgende keer meer.
Kaspar Dolberg 
Het horloge van KD, nu voetballer bij FC Nice, en tot voor
kort bankzitter bij Ajax, werd in de kleedkamer gestolen.
Dat is niet het ergste, maar het had slechts een waarde
van € 70 000. Of hij kan klokkijken werd niet vermeld.
GELUK
De aarden vaas viel op de vloer. De kat zat naast  de plek
waar de vaas had gestaan. Op de vloer geen scherven.
Nog even wachten op geluk.
Typisch voor ouderen 
Als ik geweten had hoe leuk kleinkinderen zijn, dan had ik
die eerst genomen.
HAPPY HOUR betekent tegenwoordig dat het tijd is voor
een DUTJE.
Je beseft dat je ouder wordt, als het langer duurt om uit
te rusten dan om vermoeid te raken.
 
En tenslotte
Als de kaarsen voor jouw verjaardagstaart meer kosten
dan de taart, dan weet je dat de ouderdom heeft
toegeslagen
 
Efee

Hier heur ik taws
 
Tis alwir ‘n lutske geléje dæsse in His ’n plòts zògte vur ‘n
nèèj kèrrukhof. Dæ int Dörrep wier stillòn te klaèn, zènne
ze. Úrst dògte ze un sgòn plötske gevonne te hèbbe op
de Broekhoek, in de búrt van ut tènnisvælt door. Mar
vurter ieder mèh èns waor, gongender steets meer mense
niemèr nòr de kèrruk. Umdörrum hanze ok steets minder
zin um in den hof van diej kèrruk te wòrre begrave.
Toenk vléje wiik wir ene kèr over ’t kerrekhof troj um driej
grave van ons femiliej sgòn te maoke vur den Allerziele,
zaok door hòst allemòl bekende lége.
Da miste ikke en de ons op de haei en ‘t bos van de
natuurbegraofplòts, wor wèlliej  neujt niej hen gevréje of
geköört. En ge moet door verrekkenis goewt kèèke
anders ziede door ok niemus lége. “Ik wil lége tussen ut
vollek awt His, want door heur ik taws en door hek me ok
aalt taws gevuult”, zen ik tége de ons.
“Æs ge naw over ’t kèrrukhof triijt, ziede unne kwak
pullekes stòn wor úrst iemes geliige hih. Der is dus wir plòts
zat vur ons allemòl”, zèn mèn durske. “Ja”, zèn ik “Tis  zoh
gæk nog niej um strakke wir allemòl zoa bèmmekaore te
lége. Dan heure wèlliej strakke nog bèt Hisse kulturéle
aèrefgoewt”. Ik hah zin um déés  te zeige tége alle mense
æn vrawwe van de Hisse KBO, want diej heure tòg èvvel
bèh ons ginnerasie en zèn hòst zo wijt. Wèlliej zèn de
doelgroep, zak mar zijge. Mar æs de pustoar un bietje
meer klandiezie wil vur zunne hòf, moet iej kræk æs de
natuurbegraofplòts awt Sgòòjk, misgiejn ok mar us un
sgòn fótó op den aagterkant van den INFO loate zètte.
Ok al zal um dæ liggeluk wel versgaèjene  còllèctes per
joar gòn kòòste…..
 
Bært van Trientjes
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 Fotoclub - Pontje over de Maas - Piet Ceelen

910 - november 2019



AGENDA november en volgende
 
• Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur: PC Helpdesk in CC De Pas, Vrije inloop computerhoek Creapas.
 
• Iedere tweede maandag van de maand: Van 19.00 - 21.30 uur: Alzheimer-café in Ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20  Oss, tel. 638897.
 
• Iedere dinsdagavond 19.00 – 22.00 uur: Avondsoos Den Herd in CC De Pas.
 
• Iedere 1e woensdag van de maand: Repair café van 13.00 tot 16.00 uur in de dagkerk van de Petrus Banden.
 
• Elke tweede woensdag van de maand om 17.30 uur: “Eten bij De Waard”.
 
• Koor Con Amore repeteert iedere donderdagochtend in zaal De Misse van de Pas van 10 - 12 u. Vrije inloop.
 
• Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00: Formulierenbrigade van Ons welzijn in CC De Pas.
 
• Donderdagavond:  19.30 - 21.00 uur: Inloopspreekuur “schuldhulpmaatje”. Alleen op afspraak  in CC De Pas.
0412-474550.
 
• Donderdagavond:   20-22.30 uur: Café Brein in Buurthuis, De Kortfoort, Floraliastraat 93 Oss.
 
• Elke 3de zaterdag van de maand Kluscafé Loosbroek van 09.30 uur tot 11.30 uur. Achterdonksestraat 7, Loosbroek.
 
• Donderdag 7 november om 20.00 uur in bibliotheek Heesch: Boekpresentatie van/door José van de Helm.
 
• Vrijdag 22 november om 14.00 uur: WMO-middag "Gezond bewegen" en "Gezond eten" in CC De Pas.
 
• Woensdag 27 november van 14.00 uur - 17.00 uur: Sinterklaasviering KBO in CC De Pas. 
 
• Maandag 16 december om 14.00 uur in CC De Pas: Bloemstuk Kerstmis maken.
 
• Donderdag 12 december: Kerstreis 2019 naar Oberhausen, Duitsland
 

Ons proeflokaal is dé ideale locatie voor een bijzondere feestruimte en culinaire verwennerij voor grote gezelschappen!
Kijk op www.bomenpark.nl, bel 0412 473074 of  stuur een mail naar proeflokaal@bomenpark.nl voor meer informatie. 

Ook voor koffietafels kunt u in het Proeflokaal terecht. 

iets te vieren?
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Bestuur    

Piet Ceelen voorzitter@kboheesch.nl 0412 454053

Carla Admiraal secretaris@kboheesch.nl 0412 453706

Theo van Orsouw penningmeester@kboheesch.nl 06 44426912

Vacature evenementen@kboheesch.nl  

Jan Schuurmans activiteiten@kboheesch.nl 0412 452716

Vacature communicatie@kboheesch.nl  

Ton de Wit zorgenwelzijn@kboheesch.nl 06 19037216

Ouderen adviseurs    

Dick Dijkhuizen Ons welzijn 0412 453011

Ardien Wingens Ons welzijn 0412 451078

Martien Smits  Ons welzijn 0412 452028

Mieke Driessen Ons welzijn 0412 453177

Marianne van de Hulsbeek-Bus Ons welzijn 0412 451463

Contactgegevens
 

Wanneer u lid wilt worden van de KBO, uw lidmaatschap wilt opzeggen of wijzigingen in adresgegevens wilt
doorgeven, gelieve u contact op te nemen met onze ledenadministrateur Wil Welling, tel. 0412454560, e-mail:
ledenadm.kboheesch@gmail.com.
 

 
Mantelzorgmakelaar
Margo van de Berg: mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. Telefoon 073-8505731 of 06-48801127.
 
Belastinginvulhulpen
Jo van der Putten,     tel. 0412-451859     en     Henny Gloudemans,     tel. 06-55795940
 
Graag Gedaan
Hulp nodig bij het bij boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis, huisbezoek, hand- en spandiensten e.d.?
Bel dan naar:
• Renate Boffen 0412-455089 of  Maria van Lent  0412-452015 / 06-27033843
• Voor kleine klusjes kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wil Louwers, 06-30585557
 

COLOFON:
 
INFO is een uitgave van de KBO Afdeling Heesch.
Secretariaat: Strausslaan 4 5384CX Heesch
E-mail: secretaris@kboheesch.nl.
Redactie: Boonakker 19, 5384MG Heesch
E-mail: communicatie@kboheesch.nl
Betalingen: Rabobank nummer NL84RABO0120027119
t.n.v. penningmeester KBO Heesch.
Kamer van Koophandel Oost Brabant nummer 17122252.
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Je bent 7 dagen in de week welkom. 
Franse Baan 2, Schaijk, 0486 745 006, www.maashorst.nl

Op Maashorst kun je alvast een plek reserveren in de natuur, voor altijd. Kom kennismaken met 
natuurbegraven. We verzorgen elke 2e dag van de maand een informatieve rondwandeling over 
Maashorst. Je bent van harte welkom! 

De wandelingen starten om 10.30 uur, 
inloop vanaf 10.15 uur in het informatiecentrum.  
Aanmelden kan via www.maashorst.nl/wandeljemee.

Wandel je mee?
Over natuurbegraafplaats
Maashorst 
Iedere 2e dag van de maand
van 10.30 tot 11.30 uur


