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De sjoelclub viert
Sinterklaas 
 Ja hoor, het is weer zover: de Sint is in het land en zoals
alle andere jaren komt hij ook dit jaar weer bij de
sjoelclub langs. Eerst wordt er, zoals elke week, gesjoeld
want daar komt men tenslotte voor. De diverse bakken
staan klaar, de nummertjes getrokken, zodat iedereen
weet aan welke sjoelbak hij of zij begint. En met wie? Dat 
blijft nog even een verrassing totdat alle deelnemers er
zijn. Dit is een zeer hechte club die trouw al jaren komt en
je moet écht een goede reden hebben om niet te
komen, hoor ik de mensen zeggen. Iedereen kijkt er elke
week weer naar uit en dat zegt genoeg. Ook
nieuwkomers worden meteen warm ontvangen en zo
hoort dat ook (maar zie je écht niet overal)!!
Na de vakantie is men gestart met een tafel voor de
rummikub-liefhebbers. Samen met de sjoelclub in één
zaal gaat prima en misschien komen er nog meer
geïnteresseerden. We zullen het zien. Maar nu terug naar
het Sinterklaasfeest.
Na de koffiepauze wordt alles opgeruimd en gaat de

leiding, bestaande uit Rieky Vermeulen, Francien Dappers
en Mimi Gijsbers de tafels gezellig opstellen, de bakjes
met strooigoed op de tafels zetten en dan is het toch
écht tijd voor wat Sinterklaasliedjes.
Onze huisfotograaf Harrie Smits is natuurlijk ook weer van
de partij om wat leuke plaatjes te schieten en dan is het
grote moment aangebroken. De kamerschermen gaan
weg en we zien een feestelijk aangeklede tafel vol
pakketjes. Dit keer heeft de leiding gekozen voor
eenzelfde cadeau voor iedereen en ik moet zeggen: ze
zien er prachtig uit. Een fles met lichtjes daarin, (flessen
verzameld bij ’t Tunneke en in het tuincentrum een kurk
met daaraan de lichtjes gekocht en in die flessen
gestopt), een mooie, duidelijke kalender want velen van
ons schrijven de afspraken toch nog maar liever op
papier en natuurlijk mag wat strooigoed niet ontbreken.
En dan zijn we er nog niet want er zit ook nog een
chocoladeletter in. Dat alles mooi in het cellofaan verpakt
en afgesloten met een fraaie strik. Iedereen is erg blij met
het presentje en dat is altijd fijn om te horen. Want hier
heeft men heel wat werk aan gehad. Compliment,
leiding!!
Dinie van Steinvoort heeft voor de leiding ook iets lekkers
gekocht als dankbaarheid voor hun inzet door het hele
jaar. Applaus!!
Zo, dit gedeelte zit er op en nu maakt iedereen zich klaar
om rustig naar De Waard  te lopen waar ze samen van
een heerlijk diner gaan genieten. Ook dát is een
jarenlange traditie en …goed is goed!!
Enkele dames waren helaas verhinderd: Marietje van
Orsouw, Berta de Vries en  Annie van Grunsven. De
pakjes komen eraan, dames!!
Kijk ook eens op onze site waarop o.a. de foto’s van deze
middag te bewonderen zijn. Het was weer een gezellige
middag en met een chocoladeletter in de hand verlaat ik
de Pas.
 
Mardon
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Van het bestuur…
 
Het is een goed gebruik dat de voorzitter van onze vereniging als eerste in het
begin van het nieuwe jaar namens het bestuur het voorwoord schrijft in ons
lijfblad, de INFO.
 
Ik wens jullie allemaal een geweldig mooi 2020 toe in goede gezondheid.
 
De afsluiting van 2019 belooft veel goeds. De kerstviering van 17 december
was een grandioos succes. De volle zaal was zo enthousiast dat een 2-tal
artiesten zelfs een staande ovatie kreeg. Een onvergetelijk moment ook voor
de Evenementen Commissie die steeds op zoek is naar artiesten voor een leuk
programma.
De laatste weken van 2019 komen er positieve berichten van leden die zich
melden als vrijwilliger. Zo hebben zich onlangs een 3-tal leden gemeld, die als
gastheer / -vrouw in de barcommissie gaan participeren. Ook gaan een 2-tal
dames een onderzoek instellen om te ontdekken of onze 85-plussers behoefte
hebben aan een periodieke bijeenkomst/activiteit. Daarnaast hebben er
enkele personen aangegeven serieuze belangstelling te hebben voor een
bestuursfunctie.
Voeg daar nog bij het feit dat per 01-01-2020 onze nieuwe website:
https://www.kbo-brabant.nl/kbo-heesch de lucht ingaat, al met al een
positieve afsluiting van 2019. Een afsluiting die het bestuur motiveert om er in
2020 weer vol voor te gaan.
Als eerste zal er een begin gemaakt worden met het opstellen van de
begroting van 2020 en de voorbereiding van de jaarvergadering die op 6 mrt.
gehouden zal worden. Op basis van de door de verschillende kartrekkers
aangegeven wensen mbt 2020 zal onze penningmeester allereerst een
concept begroting aan het bestuur voorleggen.
Ook in 2020 zal “De Nieuwe Instelling” weer veel aandacht vragen van het
bestuur. Het vormgeven van de DNI gaat met gezwinde spoed: de besturen
van de Pas en de Eijnderic hebben al dezelfde voorzitter, Aad van Lopik en
eind december is Kris Roemers, directeur van de Eijnderic tevens benoemd tot
directeur van de Pas. Het streven is medio januari een Business plan voor de
commissie maatschappelijke zaken van de gemeenteraad voor te leggen,
waarna hopelijk een GO volgt om dit voorstel te agenderen voor de
raadsvergadering van maart 2020.
Het bestuur doet zijn uiterste best om in de plannen voor de nieuwe Pas de
benodigde meters voor onze KBO veilig te stellen en streeft daarbij naar een
“verbeterde eigen Herd”; een eigen Herd  waarin al onze activiteiten kunnen
gaan plaatsvinden. Wij hopen jullie op de jaarvergadering van 6 maart
hierover meer concreets te kunnen informeren.
 
Al met al zijn we als bestuur dit voorjaar wel onder de pannen, maar schroom
niet ons te benaderen als je een goed idee hebt of iets anders met ons wilt
delen, want
                samen zijn we KBO Heesch. 
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EEN DOCUMENTAIRE 
OVER  DE  EERSTE 
MAANLANDING.
 
Op 21 juli afgelopen jaar was het 50 jaar geleden dat de
mens voet op de maan zette.
En dat hebben veel leden van de KBO bewust mee
mogen maken.
Een onvergetelijk moment dat op spectaculaire wijze
opnieuw te beleven is in de indrukwekkende
documentaire APOLLO 11. Samengesteld uit niet eerder
vertoond 70mm archiefbeeld en meer dan 11.000 uur
aan geluidsopnames.
FILMHUIS De Pas is van plan in het voorjaar van 2020  deze
geweldige film te vertonen en heeft het plan opgepakt
meer mensen te laten genieten van deze film en de KBO
leden hierin te betrekken. Men wil graag weten of er
belangstelling is bij de KBO leden.
Mail dit even door naar:   dijk59@gemail.com
 
De toegangsprijs is 6 Euro.
De datum van de vertoning ligt nog niet vast.

Workshop een
kerstbloemstuk
maken
 
Op maandag 16 december j.l. na de middag hadden we
een “workshop Kerststuk maken”.
We waren met een mooi groepje van 10 enthousiaste
deelnemers.
Het is een taart geworden.  Op onze meegebrachte
schalen begonnen we een ronde van tempex te
beplakken met boomschors.  Het was opletten geblazen,
want soms was de lijm een beetje warm aan de vingers.
Maar goed ……  de oasis erop gestoken. En ons
meegebrachte groen erin.
Nicolien had allerlei leuke versieringen meegebracht, wat
de “taart” compleet en “af” ging maken. Zoals
kerstballetjes, leuke bloemetjes (met niet te onthouden
namen). Iedereen kiest zijn of haar kleur.
Ondertussen nuttigen we een kopje koffie of thee. Het
was voor sommigen “hard werken”, maar zo gezellig om
met elkaar te doen.
En dan uiteindelijk, dat prachtige resultaat. We gingen
allemaal met een voldaan gevoel naar huis.
Kijk, maar eens naar de resultaten!!
Adri van Oss.

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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PUZZEL 
 

Helaas is er bij het maken van de puzzel van de vorige INFO niet goed opgelet, want er zat een foutje in. 

 

Om toch de wintermaanden een beetje door te komen staat hieronder een nieuw puzzeltje. 

 

 

Zoek de zin van de puzzel 
 

 

        BEL 

 VLEK 

 HERT 

 REDE 

 WERK 

 PUNT 

 REM 

 PAKKEN 

 WATER 

 VLAM 

 ZWIJN 

 PAD 

 WEG 

 SLAG 

 DAG 

    

Zet onderstaande woorden op de juiste plaatsen in de lege vakjes, zodat nieuwe (grotere) woorden 

ontstaan. Als je het goed gedaan hebt, vormen de eerste letters an de nieu e oorden de zin an deze 
puzzel . 
 

DONDER - EDEL - EIND - EVER - FIETS - GAS - IN - INKT - NEER - NOOD - OVER - SLAG - SLOOT - TROON - ZEBRA 

  

De gevonden zin kan tot en met 22 januari, voorzien van naam en adres, gestuurd worden naar 

fietstochten@kboheesch.nl 
Onder de goede oplossingen wordt een cadeaubon van 10 Euro verloot. 

    

Veel puzzelplezier 

Johan Verdiesen, KBO-fietser 
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Kerstviering KBO
 
Kerstviering KBO op woensdag 18 december 2019 j.l.
 
Kerstmis is altijd weer een bijzonder feest: oorlogen
worden stilgelegd waar ook ter wereld; ruzies bijgelegd;
het huis wordt feestelijk versierd en er worden afspraken
gemaakt over hoe we dit bijzondere feest sámen gaan
vieren. Inderdaad: zéker  in december mag niemand
alleen zijn. Natuurlijk heeft de evenementencommissie
van alles bekeken, gezocht op internet, geluisterd naar
collega’s met eenzelfde vraag en uiteindelijk is er een
keuze gemaakt voor het programma van vandaag. Nu
maar hopen dat jullie ook zo enthousiast zijn!
Hier is het dan: KERSTVIERING KBO-HEESCH in DE PAS.
 
Om 14.00 uur opent de voorzitter, Piet Ceelen, deze
feestelijke middag.
--Hij begint met een dankwoord aan alle vrijwilligers van
onze KBO.
--Het volgende punt gaat over de voortgang van de Pas.
Het is in werking, er wordt over gepraat en over een
maand of drie hoopt men meer duidelijkheid te hebben.
-- Het Sinterklaasfeest: er wordt verwezen naar de brief die
naar alle leden is verstuurd.
--Na het kerstverhaal worden de kopjes opgehaald en is
de bar geopend.
 
En nu begint dus deze feestelijke middag. Op het toneel
staan twee kerstbomen en enkele attributen  die straks
ongetwijfeld nodig zijn en we beginnen deze middag met
een Kerstverhaal door Mieke Aalderink.  Het sprookje
heet: “de harpspeler’. Deze man woont in de bossen, in
een hutje,  samen met vrouw, dochtertje plus hondje en
is gelukkig met de situatie zoals die is. De koning hoort zijn
spel, nodigt hem uit in zijn kasteel en wil hem daar graag
houden maar nee hoor: Kerstmis hoor je thuis te vieren
samen met eenieder die je lief is en geen koning houdt je
daarvan tegen. Dát is de strekking van dit verhaal.
Een verhaal vertellen is een kunst: je moet de mensen
kunnen boeien en dát  gebeurde: het was muisstil in de
zaal!!
 
Pauze, alle kopjes worden opgeruimd en we kunnen
even de benen strekken.
 
Het volgende optreden wordt verzorgd door  “het Gospel
Trio”. Drie heren die allerlei prachtige, vaak ook bekende
liedjes  laten horen die ontstaan zijn in de afschuwelijke
tijd van de slavernij. Zoals we allen weten ontstaat de
mooiste muziek uit de diepste ellende.
De slaven hadden houvast aan hun geloof en dat hielp
ze door deze tijden heen . Allerlei prachtige, ontroerende
liedjes kwamen langs en de tekst konden we meelezen
dus ook meezingen. Ik denk aan “The battle of Jericho”,

“Go tell it to the mountain”” en de alom bekende muziek
uit “Porgy and Bess”. Er werd meegezongen, meegeklapt
en dat is toch wel en groot compliment. Aan het einde
van dit optreden kwam er dan ook een welverdiende,
staande ovatie. Samen met Anja die de organisatie van
dit optreden in handen had, werd met de zaal, nog een
laatste lied gezongen: het bekende: “Long time ago in
Bethlehem”.
Wat hebben we toch een fantastische middag. En overal
om me heen hoor ik alleen maar positieve geluiden, zo
goed voor de evenementen commissie die dit toch maar
weer keurig en met heel veel liefde en moeite heeft
georganiseerd. CHAPEAU.
 
De bediening verloopt soepel,  tijdens de optredens
worden de bitterballen rondgedeeld en niemand komt
iets tekort.
 
Voor het derde en laatste gedeelte van deze
kerstmiddag is tijd ingeruimd voor Ria Hulsen. In Brabants
dialect vertelt ze allerlei grappen, anekdotes en
belevenissen al of niet verzonnen maar in ieder geval vol
humor. Ook wordt er gezongen en horen we leuke
gedichtjes met een boodschap (als we dat zo kunnen
zeggen)!! In een vlot tempo komen er allerlei, herkenbare
onderwerpen ter sprake en er wordt veel gelachen. De
tijd vliegt en voor we er erg in hebben is er ook aan dit
optreden een einde gekomen.
Marianne van de Evenementen dankt ook Ria voor haar
optreden en dan is het tijd voor de loterij. Weer heel wat
leuke prijzen worden uitgedeeld, nog een laatste woord,
een wens voor het nieuwe jaar en dan zit deze middag er
écht op.
We stappen een nieuw decennium in; hebben veel
verwachtingen, hopen het beste voor een ieder die ons
lief is maar moeten wel onthouden dat we zélf een grote
rol spelen in wat voor ons ligt. Samen kunnen we er iets
moois van maken maar moeten dat ook wel sámen
willen.
 
Een saamhorig 2020 wens ik u allen toe.
Mardon
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CON AMORE
 
Zo’n kleine 6 jaar terug vond Mimi de Leeuw, dat er een
koor moest komen in Heesch. Een koor voor de leden van
de KBO. Ondergetekende werd bereid gevonden samen
met haar dat koor te starten. Er werd een dirigent
gevonden en een dertigtal mannen en vrouwen gingen
al zingend aan de slag. Het koor werd elke week een
beetje beter en mocht meedoen met evenementen van
de KBO in Heesch. Er dient zich nu een probleem aan dat
we misschien wel bij de start al voelden aankomen.  Om
diverse redenen vallen er mensen af en er is bijna geen
aanwas. Dat zou kunnen betekenen dat het koor het
inkrimpen niet kan voorkomen. We hebben minimaal een
30-tal mensen nodig die het volume en de uitvoering op
peil kunnen houden. DUS…… kunt u een beetje zingen en
zoekt  u een leuke activiteit?
Kom op de donderdag omstreeks 10 uur naar de
Missezaal in de Pas en start op leeftijd  nog een mooie
zangcarrière.
Vooraf even kontakt?  Mimi de Leeuw telefoonnr. 451477
of Frans Eijsink,telefoonnr. 610444.  Even voorzingen mag
ook en wees niet bang, dat u als bariton bij de sopranen
wordt ingedeeld. Dat doen we niet.
Frans Eijsink

Sint Nicolaas- Drive
bij KBO Heesch
 
Woensdag, 4 maart, was het een enorme drukte in de
bridgezaal van C.C. DE PAS. Veertig paren hadden zich
ingeschreven voor de jaarlijkse Sint-Nicolaasdrive.
Normaal kan men op woensdagmiddag zo binnenlopen
maar nu had men zich voor deze drive aan moeten
melden.   De spelers waren in drie lijnen ingedeeld die
ongeveer even sterk waren. Er stond een prachtige
prijzentafel klaar. In iedere lijn hadden de spelers die
eindigden als 1, 4, 8 of 12 prijs. Bij binnenkomst kreeg
iedereen een consumptiebon en uiteraard was er de
traditionele gevulde speculaas bij de koffie. De middag
werd geopend met een gedicht; even terugblikken op
het afgelopen jaar waarin we met de “kastjes “ zijn gaan
werken en een oproep om er vooral een gezellige
middag van te maken. En gezellig werd het zeker. Ellen
was ook weer aanwezig en zorgde voor de bediening en
wat waren we blij met haar. Rond half vijf was de uitslag
bekend en kon de prijsuitreiking beginnen. Er kwam een
stok kaarten aan te pas.  Bridgers met gelijke score
moesten een kaart trekken en de hoogst kaart kreeg de
prijs toegewezen. De anderen gingen ook niet met lege
handen naar huis want voor iedere deelnemer was er na
afloop een chocolade letter!
De uitslag:
1ste in de A-LIJN zijn Albert v. Uden en Wim Nijs 62.50%.
Twee paren deelden in de B-LIJN de eerste plaats n.l.
Antoinette v. Lokven met Jo Govers  en Marietje Mikkers
met Anny Broekman . Hun score was 69.73. In de C-LIJN
waren Theo v.d. Wetering en Harry Gloudemans de beste
met 63.33%
Men kan terug kijken op een zeer geslaagde middag!
 
 

Mededeling
CONTRIBUTIE 2020
 
De contributie voor het nieuwe jaar zal op 24
januari 2020 worden afgeschreven van de
bankrekeningen die bij de machtiging tot incasso
zijn opgegeven.
Een en ander zoals in de bestuurscolumn  van de
INFO van november vermeld staat.
 
Het is wat eerder dan andere jaren.
 
Ik wens alle leden een gelukkig en gezond
nieuw jaar.
 
Theo van Orsouw, Penningmeester KBO

8 INFO van KBO Heesch



Hisch West
 
Loat ik nouw alted gedaacht hebben as zu ut over Hisch
West han, da ut over du Groes of over Zoggel ging. Mar
doar ze ik van bekommen. Ni, dan hen zu ut over un
groet industrieterrein da in die buurt en wijer op Vinkel en
Geffen oan moet kommen.
Eigenluk zu da goed moeten kunnen, maar zu maken ut
un bietje tu bont. Op da industrieterrein moet ut
muggeluk zen um doar gevoarlijke fabrieken neer tu
zetten en schuren tot wel 30 meter hog. Maar da is nog
nie alles. Ok willen die gasten doar weindmeulens
ploatsen van ik weet nie hoe hog. Nou dan snapte wel
da du mensen die doar in du buurt wonen op dur
achterste bien goan stoan. Doar han die gasten
 natuurluk al rekening mi gehouwen. Um du boel un
bietje tu sussen, zeigen zu mar da wa die fabrieken oan
go, da ut mar vur un klen stuske geldt. Du weindmeulens
maken zu dan mar enkele meters legger.
Woar zu denk ik gen rekening mi hen gehouwen, da
Hische mensen nie achterluk zen. Die loaten dur egge nie
vur du gek houwen en loaten duideluk merken da zu niet
gediend zen van die fratsen. Ons gemintebestuur moet ut
mar zien tu redden mi al die mensen die samen spannen
en aongeven da ut toch anders moet. In Den Bosch en
Oss laachen  zu zich te barsten en loaten Hisch de
klappen opvangen. Nou hen wellie in Hisch da wel un
bietje oan ons egge tu danken. Toen un oantal  joaren
gelejen ut ging over samen goan mi Nuland, Geffen en
Vinkel hen onze bestuurders ut loaten afweten. En nou
zitten zu mi du gebakken peren. Den Bosch en Oss
vurdilden de buit en kregen zoe un groete vinger in du
pap as ut over da industrieterrein go. En Hisch is ut
bloedje. Mar ja aachturaf, aachturaf kunde du koe in du
kont kijken. Toch moeten die lui rekening houwen mi du
Hische mensen. Ik weet nog goed da op unne kouwe
winteroavond du Misse vol liep mi volk da liet blijken da zu
ut ergens nie mi ins waren. En zu kregen gelijk. Da kan
nou wir gebeuren.
Houwdoe. Hasje

Nieuws van de
biljartclub.
 
 
Capaciteitsproblemen bij het biljarten.
 
Onze biljartclub mag zich in een toenemende mate van
populariteit verheugen. Wij spelen een interne competitie
en met 5 andere dorpen een regio competitie.
Op onze clubmiddagen, dinsdag en donderdag, kan het
erg druk zijn. Vooral als er nog twee teams uit andere
dorpen te gast zijn, daarvoor zijn dan twee biljarts
gereserveerd. En voor de interne competitie hebben wij
dan slechts 1 biljart beschikbaar.
Buiten onze leden zijn er dan ook andere mensen (ook
KBO leden) die een partijtje willen spelen. Dit alles leidt
wel eens tot wrijving onder de mensen. Men zit het
grootste deel van de middag te wachten tot er een biljart
vrij komt.
Er gingen stemmen op om KBO leden, woonachtig buiten
Heesch, te weren. Dit is in strijd met de statuten van de
KBO en staat dus niet meer ter discussie.
In overleg met de KBO stelt het bestuur het volgende
voor.
1. Dinsdag- en donderdagmiddag zijn exclusief voor
leden van de biljartclub, andere biljartliefhebbers 
verwijzen naar de dinsdagavond en de
donderdagmorgen. Op dinsdagavond kan er direct na
het clubbiljarten, dus van 16.30 uur tot 22.00 uur
gespeeld worden. Op donderdagmorgen van 09.00 uur
tot 12.00 uur.
2. Van onze leden vragen wij een meer sociale houding
zodat eenieder, op zijn beurt, kan spelen.
Anders zien wij ons genoodzaakt, b.v. het “Nistelrode”
systeem in te voeren of “op tijd” te gaan spelen.
 
Voorstellen die de problemen kunnen verbeteren zijn van
harte welkom.
 
Namens het bestuur,
Arie Hop
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KBO Heesch naar
hotel “ Brinkzicht “ in
Vledder.
 
Dit staat te gebeuren in het voorjaar van 2020 en wel van
30 maart tot 3 april. Een midweek dus.
 
 “Gastvrijheid en luxe wordt een Belevenis”
 
Uiteraard is het geheel verzorgd en wordt het
beregezellig!
De prijs is € 385,00 p.p. 
De 1-persoons-kamer-toeslag voor dit arrangement is
€ 30,00.
Hierin is het complete programma inbegrepen. Uiteraard
op basis van volledig pension.
Daarnaast krijgt u koffie/thee om 11.00 uur en ’s avonds
na het diner ook een kopje.
 
“Gastvrijheid en luxe wordt een Belevenis” 
Maandag rond het middaguur worden de gasten
opgehaald met onderweg een koffiestop.
Na een warm welkom in de gezellige “Vreede Brinkzaal”
worden de koffers naar de kamer gebracht en kunt u
naar de kamer. 
Na het diner komt vrouwenkoor “Lisdoonvarna”. Deze 12
enthousiaste dames zorgen voor een gezellige avond
met veel interactie met de gasten!
 
Dinsdag wordt een halve dagtocht. We brengen een
bezoek aan de Watersportstad Sneek.
Midden in het centrum, vlak bij de imposante watertoren,
brengen we een bezoek aan het Fries Scheepvaart
museum.
Hier krijgt u een leuke rondleiding en is er gelegenheid
iets te drinken of even het stadje in te lopen. Na het diner
gaan we gezellig bowlen met de gasten.
 
Woensdag een halve dagtocht. We gaan naar
Heiligerlee o.a. bekend van de beruchte Veldslag, maar
ook van een klokkengieterij welke hier al meer dan 200
jaar geleden zit. In de voormalige klokkengieterij zit nu
een museum en vertelt men u van alles over het gieten
van klokken. Later gingen ze over tot het maken van
carillons. Erg boeiend en natuurlijk ziet u ook nog van die
hele oude grote klokken. ’s Avonds wacht u een heerlijk 5-
gangen diner welke de koks voor u gaan bereiden.
Aansluitend is er tijd om gezellig na te praten over deze
dag.
 
Donderdag is er een halve dagtocht en vertelt de
chauffeur over de omgeving. In Drachten houden we een
stop om wat te drinken of misschien even te winkelen. ’s-

Avonds kunt u heerlijk meezingen op de deuntjes van
onze huismuzikant Bert, uiteraard afgewisseld met
voordracht zoals u van ons gewend bent.
 
Vrijdag na het ontbijt wordt u -hopelijk zeer voldaan-
teruggebracht naar uw opstapadres
Voor vragen en aanmeldingen kunt U terecht bij:
 
Mevr. Adri van Oss
Tel. 0620531525 / vledderreis@kboheesch.nl
Bij uw aanmelding verneem ik ook graag of U gebruik
maakt van een rollator, rolstoel en/ of de thuiszorg.
Deze zijn ook bij het hotel te bespreken.
 

Meditatie: even
stilstaan
 
Meditatie is een heel ruim begrip en mensen geven er
tegenwoordig allerlei invullingen aan. Sommige ouderen
denken hierbij direct aan wat zweverig doen op een
kussentje. Anderen, meestal jongeren, verstaan er louter
een techniek onder die bij yoga en mindfulness wordt
beoefend, veelal bedoeld om in alle hectiek even tot rust
te komen. En velen denken dat het vanuit het Oosten
overgewaaid is naar Europa.
Maar meditatie heeft ook oude Christelijke wortels. Vooral
in kloosters is hier ervaring mee opgedaan. Deze vorm
van mediteren helpt u om u meer te richten op God.
Bewust worden van je ademhaling is dan een techniek
om voor God stil te worden. Stilstaan bij God dus en
vanuit Gods liefde bij uzelf en uw medemens. Je daarbij
geborgen weten in God is de blijvende rust en innerlijke
vrede die alle verstand te boven gaat.
Bent u benieuwd naar de verschillende vormen van
meditatie uit de christelijke traditie? Doe dan mee aan de
cursus Christelijke meditatie. Deze bestaat uit vier
avonden, is voor iedereen toegankelijk en gratis.
Voor meer informatie en eventueel gewenst vervoer, kunt
u contact opnemen met Annemie Bergsma, pastoraal
werkster van de parochie De Goede Herder:
 
(0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
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KBO kerstdiner bij De
Waard.
 
Op woensdag 11 december was het jaarlijks
terugkerende kerstdiner bij De Waard
Rond 17.30 uur loop ik de zaal in waar ook nu weer het
kerstdiner wordt gehouden.
Een traditie van jaren en.. altijd druk bezocht maar wat er
dit jaar aan de hand is weet ik niet; feit is dat van de 70
tot 80 personen die elk jaar de zaal vullen er zich dit jaar
slechts een kleine 40 hebben gemeld.  Heel erg jammer
voor iedereen maar zeker ook voor Hans en Anja die elk
jaar weer voor een klein bedrag een heerlijk, uitgebreid
diner op tafel zetten. Waar ligt het aan, wat is er mis
gegaan? Is er niet genoeg reclame gemaakt of dacht
men dat de Waard al verkocht was en daardoor niet
meer als restaurant fungeerde? Heel veel praatjes
dwarrelen door Heesch, nu het echte verhaal: Hans en
Anja willen het na jaren van hard werken wat rustiger aan
gaan doen. Beider gezondheid is prima en daarom is het
nu ook tijd meer te gaan genieten. Boekingen gaan
gewoon door, maar nu met een meer aangepast
schema om zodoende vrije tijd te borgen.
Zo, dat moest ik even kwijt.
 
Nu weer terug naar de  kerstavond van de KBO.

Ondanks de lage opkomst was de sfeer zoals altijd prima.
We begroeten oude bekenden, maken hier en daar een
praatje, zoeken een plaatsje op en luisteren naar de
muziek van AD GOOSSENS. Deze man bespeelt diverse
instrumenten zoals de trompet, accordeon, saxofoon en
klarinet. Hij heeft veel plezier in zijn  werk en straalt dat ook
uit. Allerlei “liedjes van toen” passeren de revue en de
bediening is druk bezig het eenieder naar de zin te
maken. Na de soep komen de schalen met vlees en vis,
diverse groenten en aardappelen op tafel en er werkelijk
voor elk wat wils: heerlijk. De kartrekker Eltjo Roelfsema
wenst eenieder fijne feestdagen toe en dan  volgt het
zeer uitgebreide grand dessert. Nog wat nagenieten en
dan is het tijd om naar huis te gaan. We danken Anja en
Hans voor het heerlijke diner, wensen ze fijne dagen toe
maar ook de anderen om ons heen en dan zit ook deze
avond er weer op.
Ik kijk uit naar het nieuwe decennium en ben benieuwd
wat ons te wachten staat.
 
Heel veel mooie momenten, hoop ik en die wens ik ons
allen toe!
 
Mardon

 kerstbloemstuk voor thuis
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TWEEDUIZENDTWINTIG
(1)
 
Naar buiten kijkend stelt efee zich de vraag, of dat
halfzomerse weer onze toekomst zal zijn. Het enige witte
vond efee terug in de  poedersuiker op de Kerststol.
Tijdens de klimaattop in Madrid kwamen de
afgevaardigden van 200 landen tot helemaal niets.
Uiteenlopende belangen blijven een wig drijven om iets
te beslissen, terwijl men, behalve ene Trump, ervan
overtuigd is dat er iets moet gebeuren. De polen breken
af, ijsklonten donderen de zee in en het leefgebied van
de ijsbeer wordt elke dag kleiner. Het brengt efee op de
gedachte dat de weersveranderingen door zullen zetten
en we misschien over miljoenen jaren rondom het
torentje uitsluitend ijs zullen aantreffen. Die ijsberen zullen
dan het voor de 100ste keer vernieuwde Binnenhof gaan
bezetten. Slechts de mens zal het probleem gaandeweg
gaan beleven en oplossingen elders op de aardkloot
gaan zoeken. Verhuizingen richting Afrika zijn dan de
uitkomst, voor de oversteek geen gebrek aan vervoer,  de
bootjes liggen er nog. Weliswaar sterk verroest maar
bruikbaar. Aangekomen in bv Mali of Ghana, dat laatste
land al omgedoopt in Komma, zal de Europeaan zich
moeten melden bij de KMS, de Komma Migration 
Service, waar ze de eisen zullen aanhoren….  “Eerst de
taal leren en dan zien we verder”.
TOON
Toon Hermans en zijn Rietje vertoefden lang geleden
vaak op een camping in Zuid Frankrijk. Er kwamen ook
veel Nederlanders op die plek.  Op een dag kwam ook
mevrouw De Wind aan  en zij deed mee aan van alles.
Mevr. De Wind maakte gebruik van het mooie grasveld
en ging liggen. Toon tegen Rietje : “de Wind is gaan
liggen”.
NIEUWJAAR
Een nieuw jaar een nieuw geluk. Er zullen weer
gebeurtenissen langs komen, die nog nooit vertoond zijn.
Als ze langs komen en niet op jou betrekking hebben, is
dat mooi meegenomen. Maar het kan ook zo maar wel
iets te maken krijgen met jou of de directe omgeving.
Afgelopen jaar overleden goede bekenden of
familieleden, terwijl jij geen moment hebt gedacht dat
het zou gebeuren. Brengt efee op de gedachte dat de
uitdrukking PLUK DE DAG,  van stal moet worden gehaald.
Maak gebruik van alle mogelijkheden tot contact en
actie die  dagelijks worden aangereikt. Dat je dan ’s-
avonds toch weer, in je uppie, terug gaat vallen op dat
beeldscherm, tegenwoordig bijna kamerbreed, neem je
op de koop toe. Maar kruip uit je schulp en begeef je
onder het volk. Wil je niet, ook goed… maar  probeer toch
….. de aansluiting tot onze kleine gemeenschap te
behouden. Doen hoor, tot ziens in CC De Pas, bij de
activiteiten, evenementen en bij De Waard. 

FLIKFLOOIEN
Heeft vele betekenissen maar vooral "iemand stroop om
de mond smeren" valt op. Letterlijk een vies baantje,
maar figuurlijk doen met  mondjesmaat.
En tenslotte
Een vriend is iemand die het lied in je hart kent  en het
voor je zingt als je de tekst vergeten bent.  efee

Is dit nu later ......?
Het nieuwe boek van José van den Helm, Is dit nu
later..., ligt nu in de winkel!
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"
in 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 Nistelrode en Oss. Ook heeft ze een aantal
jaren geleden een gedichtenbundel 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,
het IVN en het duofietsen in Heesch.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Ceelen in Heesch
en boekhandel Derijks in Oss.
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KBO viert Sinterklaas
in De Pas            
 
woensdag, 27 november 2019
Vanaf 13.30 uur is de zaal van De Pas geopend voor
eenieder die samen met de KBO het Sinterklaasfeest wil
gaan vieren. Bij binnenkomst krijg je twee consumptie-
bonnen plus je mag ook nog een lot trekken!! We zijn
benieuwd hoe het programma eruit gaat zien. In de zaal
valt al meteen op, dat de tafels en stoelen een heel
andere opstelling hebben en ik moet zeggen: het ziet er
zeer uitnodigend uit.
Als alle gasten, en dat zijn er zo’n 120 hoorde ik,  binnen
zijn en de klok 14.00 uur aanwijst kan deze feestmiddag
worden geopend en wel door de voorzitter van de KBO
de heer Piet Ceelen. Na een kort openingswoord is de
beurt aan de muziek die verzorgd wordt door “Maestro en
Co”, twee heren uit Nieuwkuijk waarvan de één de
accordeon bespeelt en de ander de gitaar. Er wordt
uitgelegd uit welke periode de muziek komt en ze starten
in het jaar 1945 en na de pauze krijgen we muziek uit de
jaren 60  te horen. Veel meezingliedjes!!  Na de koffie of
thee met iets lekkers erbij, is het tijd voor een drankje en
het duurde nogal lang voor men iedereen had voorzien.
Meer personeel is misschien een oplossing.
Zodra de Sinterklaasliedjes worden gespeeld weten we
dat Sint in aantocht is en ja… daar is hij dan samen met
twee Pieten: feestpiet Trappedoelie en de ander heet
Sjaksjoer. Natuurlijk wordt er ook iemand opgeroepen en
de eerste beurt is aan Mientje van Oort, die samen met
enkele andere dames zoals ze benadrukte,  de kartrekker
was  bij het sjoelen. Daarnaast haalde ze ook nog
mensen op voor allerlei activiteiten én was ze op de
donderdag hulp in de Herd.  Een druk dametje!! Ze is
onlangs 80 jaar geworden en nu heeft ze haar taken
neergelegd en wil alleen nog maar zélf met allerlei leuke
dingen meedoen.
Ben Heesakkers is helaas niet aanwezig dus is Sint bij de
derde persoon aanbeland en we hebben het dan over
Nienke Neelen. Iedereen kent hem als de duizendpoot
van de Pas. Overal kom je hem tegen, altijd druk in de
weer om het iedereen naar de zin te maken. Daarom wil
de KBO ook hem bedanken en Nienke belooft over 40
jaar ook lid van de club te worden.
Het woord is nu aan de kartrekker van de
Evenementencommissie Marian Huis in ’t Veld. We
hebben een kwartiertje pauze en daarna gaan we verder
met het Rad van Fortuin. In de hoek van de zaal staat een
tafel vol cadeaus, allemaal gesponsord door de Heesche
winkeliers, het is in één woord: FANTASTISCH!! Hier word je
toch even stil van. En omdat er zóveel geschonken is, zijn
er ook heel veel mensen die met een  cadeau naar huis
gaan. Dank ook weer aan de vrijwilligers van de
Evenementen die al die cadeaus hebben

binnengehaald.
We gaan weer verder met de muziek en nu zien we dat
na het Rad van Fortuin heel wat mensen de zaal verlaten.
Heel jammer zeker voor de muzikanten maar zeer zeker
ook voor der vrijwilligers die zo hard hebben gewerkt om
hier een geslaagde middag van te maken.
Na een toepasselijk lied van Vera Lynn: “We’ll meet
again” en écht als allerlaatste lied “Brabant” van Guus
Meeuwis is er een einde gekomen aan Sint 2019.
Nog een pak speculaas bij het verlaten van de zaal en
dan zit het er op.
Mardon
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AGENDA januari 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:   20.00 uur-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.
 
• Zaterdag en zondag, 18 en 19 januari om 20.00 uur in CC Servaes in Heeswihjk-Dinther: Blijspel Waar zijn we aan
begonnen door De Oudere Garde (zie flyer)
 
• Uiterlijk woensdag 22 januari: inleveren puzzeloplossing op fietstochten@kboheesch.nl
 
• 30 maart t/m 3 april: KBO-reis naar hotel Brinkzicht in Vledder. Aanmelden bij Adri van Os 06-20531525  of 
vledderreis@kboheesch.nl
 
• Maandag 27 januari: Stichting Gezondheids Voorlichting Heesch (SGVH), om 19.30 uur in CC De Pas: onderwerp
"slaapapneu".
 
• Vrijdag 31 januari: Bezoek aan / excursie naar Cobramuseum in Amstelveen met Museum Plus Bus.
 
• Donderdag 13 februari: Stichting Gezondheids Voorlichting Heesch (SGVH), om 19.30 uur in CC De Pas: onderwerp
"slaapproblemen".

De Redactieraad wenst alle leden van onze
KBO een goed, gelukkig en gezond 2020 
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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
Rikie van Herpen, tel. 0412-452698.
 
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
 

Ons proelokaal 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 proelokaal@bomenpark.nl voor meer informatie. 

Ook voor koietafels kunt u in het Proelokaal terecht. 

iets te vieren?
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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


