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Het email adres van de Redactie KBO Heesch is
gewijzigd.
 
Het nieuwe adres is
                     redactie@kboheesch.nl.

APOLLO 11  --  De film 
          Maart 2020
 
Op maandag 23 maart zal deze film in DE PAS worden
vertoond. Aanvang 20.00 uur
 
50 Jaar geleden zette de mens de eerste voet op de
maan. Een onvergetelijk moment dat op spectaculaire
wijze te beleven is in de indrukwekkende documentaire
Apollo 11. Samengesteld uit een niet eerder vertoond 70
mm archiefbeeld en meer dan 11.000 uur aan
geluidopnames. Waar deze film ook draait, altijd
uitverkocht.
Onze KBO vrijwilligers worden uitgenodigd om deze film
GRATIS bij te wonen. Kaarten worden via uw kartrekkers
verstrekt. Neem contact op met de kartrekker, als u de
film wilt bijwonen, dan alleen heeft u gratis toegang.
 
Andere / overige bezoekers betalen 6 Euro
toegangsprijs.
Het Bestuur.

Workshop
Kerkfotografie:
“Schoonheid met
een ziel”
 
Voor de een is een kerk een hoop stenen, voor de ander
is het architectuur en is er kunst te vinden waar grote
schoonheid inzit. Voor de gelovige is het ook meer dan
dat: een heilige ruimte om God te ontmoeten. De kerk als
huis van contemplatie en troost, een huis voor de ziel. De
behoefte aan zo’n heilige ruimte blijkt ook in onze tijd
groot te zijn, nu de kerk voor velen minder een plaats is
van eredienst. Daarom vinden velen het toch ook
verdrietig als een kerkgebouw afgebroken wordt of als de
sacraliteit wordt aangetast.
 
Tijdens vakanties trekken heilige plaatsen waar mensen al
eeuwenlang komen om hun leven te kunnen plaatsen,
vele toeristen aan. Ze worden met grote regelmaat
bezocht om te bekijken, veelal door de lens van een
camera. Een kerk biedt vele fotografische mogelijkheden,
van architectuur en kunst tot het spelen met lijnen en
kleuren. Daarom is er in de parochie De Goede Herder
voor de komende zomer een workshop Kerkfotografie te
volgen. In één middag leert u hoe u in een kerk mooie
foto's kunt maken van religieuze kunst.
 
In de workshop krijgt u eerst uitleg hoe u het beste uw
camera in kunt stellen. Hoe leg je het mooie licht vast,
waar let je op? U krijgt uitleg over scherpstellen, iso,
sluitertijd, diafragma en witbalans zodat de sfeer in de
kerk goed kan worden vastgelegd. Na deze uitleg gaat u
in de kerk fotograferen. Daar krijgt u tips over
standpunten, belichting, scherpte/diepte en symmetrie.
Kortom, een leerzame workshop met oog voor detail! En
misschien ook wel een workshop waarin u (weer) iets
ervaart van de ziel van religieuze kunst.
 
De workshop wordt gegeven van 13.00 tot 16.00 uur, op
een werkdag of op een zaterdag. De kosten zijn dertig
euro per persoon omdat er gewerkt wordt met een
professionele fotograaf. U kunt zich tot 1 mei aanmelden
bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215
of a.bergsma@parochiedgh.nl.
 

Eten bij De Waard
 
Sinds jaar en dag vindt een heel gezellige activiteit
van onze KBO Heesch, namelijk Eten bij De Waard,
plaats op de 2de woensdag van de maand.
Bij hoge uitzondering is dit in maart niet
mogelijk.
Daarom is na  overleg besloten nu voor een keer
deze happening te verplaatsen naar de 3e
woensdag van maart, dus naar 18 maart.
Verder blijft alles zoals gewoonlijk. Wilt u ook eens
een keer voor weinig geld lekker eten en gezellig
buurten, meld u dan aan uiterlijk dinsdag 17 maart
aan bij De Waard, telefoon 451755. Via
info@restaurantdewaard.nl kan ook.
Volledigheidshalve: Om half zes het aperitief, en
om zes uur wordt het voorgerecht
geserveerd.                                                        
Tot ziens. JH
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Van het Bestuur,
 
Carnaval en KBO dag voorbij, nu nog de ALV en dan….....…
lente ook voor onze KBO.
 
Er daagt  hoop: Mart Jenneskens heeft zich gekandideerd als bestuurslid
Informatie en Communicatie; en Mariet Jaspers heeft zich bereid verklaard
tijdelijk de functie van secretaris op zich te nemen, nu Carla Admiraal niet
herkiesbaar is als secretaris. Hopelijk geven deze nieuwe bestuursleden een
positieve impuls om er samen de schouders onder te zetten. 
Een nieuwe lente wellicht ook voor onze 85+ leden. Twee personen te weten
Wil Louwers en Karine Molkenboer gaan binnenkort onze 85+ leden
benaderen om te onderzoeken of er belangstelling is voor een gezellige
ochtend/middag om samen te buurten, een kopje koffie te drinken en te
luisteren naar een gezellig meziekske. Wie weet, misschien een nieuwe
activiteit voor onze oudere leden?
Op de bijeenkomst voor nieuwe leden, medio februari,  hebben zich 2 dames
gemeld, die bereid zijn vrijwilligerswerk te doen voor onze KBO. Daarnaast
waren enkele nieuwe leden bereid te ondersteunen bij het opzetten van
nieuwe activiteiten, genoemd werden: schilderen en een bezoek aan de 
sterrenwacht Halley. Chapeau !
Voorts streeft de KBO, in het kader van de nieuwe Pas naar een
samenwerking met de Pas, Eijnderic en de Bieb als het gaat om activiteiten. In
de loop van het jaar ga je hierover meer horen.
Het bestuur heeft besloten de RABO gelden van 2019,  die zijn gereserveerd
voor onze vrijwilligers, te besteden aan bv. een film in de Pas en voor het
betalen van de kosten wanneer je als vrijwilliger een training/cursus volgt bij
onze ICT Helpdesk.
Allemaal positieve zaken …. dat belooft een mooi jaar te worden voor onze
KBO.  
 
Voel jij je ook geroepen om de handjes uit de mouwen te steken? Neem
gerust contact op met één van onze bestuursleden en/of kom om te
beginnen op de ledenvergadering op 20 maart om 10 uur in de Pas.
 
Welkom!
Piet Ceelen
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Baawe en timmere
 
‘sMaèriggus worre wèlliej alle daag um hallef aagt
wakker van ut getimmer aagter onzen hof. Door zèn ze al
un luske un nèèj kastillke ònt bawe, lekt ut wel. Ut paast
kræk bèh al diej groate sgòn witte haws dieze tlèst op de
waèj van Frans van Hannes Toon Girtjes gebaawd hèn.
Dæ is iets hiil aparts geworre. Vur mense diej òlling apart
wille blève woone,  zak mar zeige.  Dur stöh door in de
Binnenpas tog èvvel un plòtje mèh de tekst “Privéterrein”.
Wèlliej meuge umdörrum niej durloape! En naw zaag ik
vandemaèrrige dæsse door van de Binnepas nor de
parkeerplots aagter de Zeeman vur den dorde ker ene
nèèje pad nèr hen geleejd. Naw kunne zullie mooi
binnedur nor gènnekant zonder smèrrige sgoen te
krèège.
Welliej han aalt gedogt dæsse dæ vur die jong dènne
diej op de fiets gewoan dur al diej nèèj bumkes heen
rèèje, diej ze naw al vur de vierde ker doar nergezet hen.
Mar naw geleuf ik dæ dæ nèèj tegelpad  vur diej aparte
mense awt die witte haws òngeleejd is. En niej um die
schooljong op ut raegte pad te haawe.
Hoe kant anders zen dæsse bedde geminte nog neujt
niej nor men gelawstert hen, toen ik ok um un
klènnighèdje gevroagt hah. Bedde Labrys fontein zaag ik
door van de zommer un sgòn liiftijdgenootje van men,
dur gezigje kòòl kapot valle. Dæ kwaam umdæsse
mænde dæ de Beellandstroat lotter begos dan ze zaag.
Kèk mar nor dees foto!! Bedde geminte zenne ze, dæsse
dæ niej anders kosse make!! Zoh ik úrst ons haws ok
òlling wit  moete loate make vur ze nòr mèn wille
lawstere…..?
 
Bært van Trientjes
 

WMO - Koffiemiddag
 
In het kader van de WMO-koffiemiddag Heesch
organiseren we dit keer een ontspannen bijeenkomst. Na
vele nuttige en ernstige onderwerpen nu een middag
ONTSPANNING.
We willen u een aantal uren vermaak en lachen
bezorgen. En toch ook een beetje serieus. Want bij de les
blijven wordt van u gevraagd. Maar we willen wel aan het
eind van de middag vrolijke en tevreden  gezichten zien.
Even weg van de ernst van alledag.
 
Het thema van deze middag luidt: KIENE BELGIQUE en
vindt plaats op vrijdagmiddag 27 maart 2020  van
14.00 – 16.00 uur in CC De Pas.
 
U bent allen van harte welkom, de toegang is gratis en
de gemeente Bernheze biedt u de koffie aan. Niemand
hoeft zich hiervoor aan of af te melden.
Dus…Kom deze middag naar De Pas, het zal u opgewekt
naar het weekend loodsen!
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Seniorenbal 2020
 
Zware stormen teisterden ons land en daardoor konden
de optochten geen doorgang vinden, moesten de
festiviteiten zich naar binnen verplaatsen en vierde men
dit jaar het carnaval op een andere manier MAAR het
feesten ging natuurlijk door.
Op dinsdagmiddag is de zaal ingeruimd voor de ouderen
van Heesch en rond 13.45uur heeft iedereen een plaatsje
gevonden en is afwachtend op hetgeen komen gaat.
Deze middag wordt, zoals gewoonlijk, weer verzorgd door
onze KBO, de OPA’s en de Stichting Carnaval Heesch.
Terwijl iedereen geniet van de koffie/thee met koek, komt
de Prinselijke Hofkapel  “de Dors(t)vlegels” binnen en het
swingt al meteen de pan uit: wát een muzikanten!
(Allemaal lid van de Fanfare en alleen de allerbesten
worden geselecteerd voor de Hofkapel). De stemming zit
er al meteen goed in en we deinen en zingen mee.
Na dit fantastische optreden is het woord aan Marco
Melissen die op zijn eigen, humoristische wijze een
terugblik geeft op onderscheidingen deze afgelopen
dagen, te beginnen met de Krullendonker van 2020: Ad
Ploegmakers en de Houteren Trog gaat naar Ellen Kamp.
Zo, dan is het nu tijd voor de Prins en zijn gevolg en onder
muzikale klanken betreden ze de zaal. Prins Porcus de
49ste  wordt samen met zijn adjudant uitgenodigd op het
toneel. Hij begroet de zaal en daarna roept hij op het
toneel Riekske Minten die altijd zorgt voor de verkoop van
de consumptiebonnen. Zij wordt opgenomen in de
Huisorde en krijgt een medaille omgehangen. Wat een
verrassing! Nu al het belangrijks is gezegd, wordt het tijd
voor muziek en een dans en de Prins en zijn Adjudant
worden uitgenodigd deze wisseldans te openen. Dat is
niet tegen dovemans oren gezegd en in een mum van
tijd staat, dankzij het wisselen, de dansvloer vol en zo
hoort het ook want het is feest!! De ene keer speelt de
hofkapel en de andere keer genieten we van “Rond de
50”, een band bestaande uit vier personen die de hits
van vroeger weer tot leven brengen en ja, we zingen de
teksten allemaal mee. De vrijwilligers lopen ondertussen
af en aan met drankjes en warme snacks en iedereen
wordt vanaf zijn/haar stoel bediend en dat is geweldig.
Aangezien we ook een Jeugdprins hebben met een

Adjudant plus een heel gevolg wordt het tijd dat ook zij
aan ons worden voorgesteld. Bij de “grote” Prins waren
het de “Dansmariekes” en nu zijn het de “Huppeldurskes”
die voor ons gaan dansen. Waren wij nog maar zo lenig!
Wat ook wel het vermelden waard is, is het gegeven dat
Harrian v.d. Akker speciaal voor de jeugdprins en zijn
gevolg een mooi lied heeft geschreven met de
toepasselijke titel: “Het Krullendonks Alaaf”. De tekst staat
groot op de dia dus we kunnen allemaal meezingen. Na
dit optreden  vertrekken ze met een polonaise.
Marco Melissen, de Voorkruier, vertelt dat we nu naar
een  sketch van De Rooi Tesneuzik gaan kijken. Daar
gaan we eens goed voor zitten want dit is humor!  Een
Frans echtpaar, verblijvend op de camping,  komt
informeren naar de winkels en bezienswaardigheden in
ons dorp en allerlei zaken en mensen worden benoemd
op een humoristische, Tesneuzik manier. Wat hebben we
gelachen.
Daarna komen de Prins en zijn Adjudant weer op het
podium want zij gaan de krentenbrood met "goei bòter",
voorproeven. Eenmaal goedgekeurd wordt het
uitgedeeld.
We gaan ook eens kijken wie de prijs wint voor de best
verklede dame en heer.
Nellie van der Eerden was verkleed als baby en zij won
terecht . Tonny v.d. Wetering kwam als cowboy en ook hij
ging met de prijs naar huis.
Het is weer tijd voor “Rond de 50” en ik zie overal
lachende gezichten dus iedereen heeft een heerlijke
middag.
Nu komt er een luisterlied, gezongen door Lieke
Goossens, gitaar Sander v.d. Helm, beelden op de dia’s
komen van Antwan van Oort en de tekst is van Wim v.d.
Doelen op de muziek van “Dorp aan de rivier”. Zó
toepasselijk!
We zien Oud en Nieuw Heesch en onze burgemeester
Marieke Moorman die weer heeft bijgetekend. Wat een
prachtig lied en zo mooi gezongen.
Het volgende optreden van  De Rooi Tesneuzik dient zich
aan. We zien een kruiwagen vol spullen en oud papier
klaar om naar Van Munster te brengen.
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Harian en Corien gaan eens uitgebreid praten over
allerlei activiteiten en gebeurtenissen in ons dorp door het
lezen van oude brieven die ze in de kruiwagen vinden.
Tijdens deze act is er iemand onwel geworden en wordt
de voorstelling gestaakt opdat hulpverleners hun werk
kunnen doen.
Na enige tijd gaat men weer verder, eerst even onwennig
maar later zit de stemming er weer in.
Rond 18.10 uur naderen we het einde. Een woord van
dank aan de organisatie en een speciaal woord voor
“Rond de 50” want dit was hun laatste optreden. Heel
jammer maar respect voor de keuze. Ze hebben ons
vermaakt met hun muziek en ook dat is mooi om  op
terug te kijken.
Al met al hebben we een prachtige middag gehad.
 
Mardon
 
 

TWEEDUIZENDTWINTIG 
 
Ouwe koeien
=De boer liep met zijn ziel onder de arm langs zijn
weilanden. Omdat zijn ziel nogal groot was had hij een
ruime jas aangetrokken. Al mijmerend , hoe nu verder ,
wel of niet uitgekocht worden,  waar in een straatje te
gaan wonen met buren op je lip. Beter een puistje op de
lip dan een groepje buren. Al lopend over zijn graslanden
haalde hij wat ouwe koeien uit de sloot. Het bleek een
heel karwei maar ze stonden er wel na wat stevig gesjor.
Maar niet in de juiste volgorde. Uiteindelijk waren ze na
elkaar geboren en een beetje respect voor de
ouderdom  mag je toch wel hebben. Dat zetten op de
juiste plaats bleek ook een klus want die ouwe koeien
gaven geen centimeter mee. En zo kwam de boer op zijn
eigen geboortedatum. Lang geleden maar nog wel
okselfris, want nadat ze stromend water hadden
gekregen en zo’n vierkante douchekop hadden gekocht
van de opbrengst van gerijpte kaas, was hij er elke
ochtend rond 4 uur ondergekropen. Wel vroeg elke dag
maar ja, hoe kom je anders aan melk en kaas. Uiteindeljk
is de boer na het uitkopen dan toch maar verhuisd en
niet bij de pakken neer gaan zitten.  Want je moet je toch
ergens opnieuw gaan thuis voelen en genieten van de
opgedrongen vrijheid. De boer leefde nog kort en
gelukkig. Wat de boerderij en graslanden betreft,  voor
zijn nakomelingen een zorg minder, want de boerderij is
nu iet wiet waai weg.
=Computer
Een oudere dame gaat zich bekwamen in het gebruik
van de computer.  Begrijpt er weinig van en de
kleinkinderen hebben wel wat anders te doen dan oma
wegwijs te maken. Ze belt de helpdesk van “student bijna
aan huis”.  Instructie:  zet de PC aan en ga achter de pc
zitten. “wat ziet U?”  “allemaal draden”, was de reactie
van de dame. “ok, u moet voor de pc gaan zitten niet
erachter”. Met de piano is het ongeveer hetzelfde…. Je
neemt plaats achter de piano, en dan. De fabrikanten
van die apparaten hebben lang geleden de oplossing al
gevonden. Ze hebben het toetsenbord aan de
achterkant gefabriekt.
=Vuile was
Iedereen heeft wel eens de behoefte de vuile was buiten
te hangen, maar om de één of andere reden blijft de was
toch binnen. Misschien later, als je er niemand meer een
rot gevoel mee kunt bezorgen. Het barst van de vuile was
maar heb geduld of begrip.
=en tenslotte
Mocht u nog twijfelen… vrijwilligerswerk doen maakt je
gelukkiger. Het CBS (centraal bureau voor statistiek )
geeft dit als resultaat uit onderzoek gedaan tussen 2013
en 2018 onder tienduizenden Nederlanders. Dus wilt u
een beetje gelukkiger door het leven gaan, word
vrijwilliger.  Groetjes, Efee
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Uitnodiging 
 

 

Algemene Leden Vergadering KBO Heesch 

d.d. 20 maart 2020 

 

 

D’n Herd, De Pas, aanvang .  uur 

 

 

 

U bent van harte uitgenodigd 
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Agenda Algemene Leden Vergadering op 20 maart 2020 
Plaats: de Pas d’n (erd  
Aanvang: 10.00 uur 
 

1. Opening door de voorzitter, Piet Ceelen 
2. Notulen d.d 22 maart 2019. Deze hebben reeds in de INFO van april 2019 

gestaan. Iedereen kon hier op reageren tot 25 april. Aangezien er geen reacties 
zijn gekomen, zijn deze notulen vastgesteld. 

3. Werkplan 2020 van Activiteiten door de Coördinator Jan Schuurmans 
4. Werkplan 2020 VER (Even. en Reizen) door de Coördinator Jan Schuurmans 
5. Werkplan 2020 Zorg en Welzijn door de Coördinator Ton de Wit 
6. Werkplan 2020 Communicatie door de Coördinator  
7. Rekening 2019 en begroting 2020: presentatie door de Penningmeester Theo van 

Orsouw 
a. Vaststelling financieel verslag 2019 
b. Verslag kascontrole commissie, bestaande uit: Johan Verdiesen en ……. 
c. Vaststelling begroting 2020 
d. Verkiezing kascontrole commissie: Johan Verdiesen is aftredend en niet 

herkiesbaar. 
i.  Wim Nijs blijft nog een jaar lid van deze commissie.  

ii. Als lid wordt toegevoegd: Albert van Uden 
iii. Als reserve wordt benoemd: ………….. 

8. Jubilea 2020: ook dit jaar zijn er weer een aantal leden die 25 jaar lid zijn van 
onze KBO. Zij zullen door het bestuur op de gebruikelijke wijze in de 
bloemetjes worden gezet 

9. Bestuursverkiezing:  
Rooster van aftreden 
            b.     Aftredend en herkiesbaar : Jan Schuurmans, herkiesbaar voor 1 jaar 
            c.     Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Admiraal  
            d.     Voorstel verkiezing bestuur: 
                    Informatie en Communicatie: Mart Jenneskens  
                    Algemene Zaken: Vacature 
                    Secretaris: Vacature; Mariet Jaspers zal deze functie tijdelijk         
waarnemen 
*Kandidaten voor het Bestuur worden door het zittende bestuur voorgedragen. 
Ook leden kunnen  kandidaten aandragen. Deze voordracht moet door 
tenminste vijf leden schriftelijk worden ondersteund.  

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

12. Na de vergadering zal een  medewerker van de gratis Hop-On Hop-Off bus 

      ons vertellen wat de mogelijkheden zijn van dit gratis vervoer in Heesch. 
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Jaarverslag
Secretariaat 2019
 
•   Het bestuur vergaderde, net als vorig jaar, weer 11
keer. En net als vorig jaar meestal in de Pas, maar van de
zomer ook een keer weer onder de notenboom bij de
voorzitter thuis. We vergaderen nog steeds zonder papier
en mét tablet of laptop en dat bevalt prima. De
informatie is op elk moment, op elke plaats en voor elk
bestuurslid beschikbaar op Dropbox.
•   Verder waren er talloze vergaderingen/overleggen in
werkgroepen en/of commissies. Iedere coördinator in het
bestuur houdt z’n eigen vakgebied in de gaten en gaat
naar vergaderingen toe.
•   Daarnaast kwam het bestuur bij elkaar tijdens
zogeheten themabijeenkomsten, ook in de Pas. Tijdens
deze bijeenkomsten pakken we 1 thema aan, waardoor
we er wat dieper op in kunnen gaan.
•   Twee keer per jaar komen bestuur en kartrekkers van
de activiteiten bijeen. Dit zijn nuttige bijeenkomsten; men
leert elkaar beter kennen en eventuele problemen
kunnen aangekaart worden.
•   Jaarlijks voerden de bestuursleden
evaluatiegesprekken met kartrekkers van KBO Heesch.
Tijdens de laatste vergadering in september is besloten
om hier mee te stoppen. Veel kartrekkers meldden altijd
dat het prima ging en dat er geen nieuwe dingen op de
agenda stonden. Afgesproken is als men toch een
gesprek wil, één telefoontje genoeg is om dit in te
plannen.
•   Deelname aan Kring en provinciale overleggen: een
afgevaardigde van het bestuur is ook aanwezig bij de
vergaderingen van de Kring Bernheze en bij speciale
bijeenkomsten van de Kring.
•   De  ‘vrijwilligersdag’ , een jaarlijks terugkerend 
evenement,  is bedoeld voor alle vrijwilligers actief binnen
de KBO. Dit jaar bleven we ‘thuis’ in de Pas. Het was een
gezellige middag, met onder meer karaoke en afsluitend
was er een lekker buffet.
•   Het bestuur organiseert ook bijeenkomsten voor
nieuwe leden. Oorspronkelijk waren er twee avonden
georganiseerd, maar er is, door weinig belangstelling,
maar één doorgegaan. We gaan toch door met het
organiseren van deze avonden, wij vinden het nuttig om
kennis te maken met nieuwe leden en hen meer te
vertellen over wat ze kunnen verwachten bij onze KBO.
•   Deelgenomen aan de RABO club actie; dankzij jullie
inzet was de opbrengst .....
•   Tientallen gesprekken zijn gevoerd met aspirant
vrijwilligers/bestuursleden om ze te bewegen als
vrijwilliger actief te worden binnen de KBO.
•   Ontwikkelingen met betrekking tot de (her)huisvesting
van de Pas hebben continu onze aandacht en er zijn al
vele vergaderingen hierover geweest. Bestuur heeft een

‘program van eisen’ ingeleverd bij de gemeente en
directie van de Pas. De eerste plannen zijn compleet
afgeserveerd, wat betekent dat er weer begonnen werd
bij nul. Onze bestuursleden houden dit allemaal
nauwgezet in de gaten.
•   Leden (administratie): Wil Welling is onze 
ledenadministrateur en hij houdt de mutaties van het
ledenbestand precies bij.
 
Leden info:
Aantal leden per 01-01-2020: Gewoon lid 1135, te weten 
653vrouwen en  482 mannen.
Helaas zijn er 2019 27 leden overleden.
De gemiddelde leeftijd is: vrouwen 77 jaar en mannen
ook 77 jaar.
 
Secretaris,
Carla Admiraal

JAARVERSLAG
ACTIVITEITEN 2019
 
Zoals al gesteld in het jaaroverzicht van 2018, komen we
een volledige INFO tekort om een opsomming te geven
van al onze activiteiten. Ook dit jaar liepen de meeste
activiteiten goed en bij de meesten  tot volle
tevredenheid. Alleen het afgelasten of verplaatsen is
soms moeilijk te accepteren, maar de Pas heeft het
laatste woord. We proberen d.m.v. gesprekken zo weinig
mogelijk te wijzigen. Met de nieuwe directie is in ieder
geval afgesproken, om nogmaals kritisch de
reserveringen te bezien en alleen in uiterste nood zaal of
andere afspraken om te zetten.
De jaarlijkse terugkomende zaken, per onderdeel, zijn
afgelopen jaar weer georganiseerd.
•   BEGELEID FIETSEN;  men is flink actief geweest voor de
nieuwe elektrische fiets. De vrijwilligers kunnen daar trots
op zijn.
•   CON AMORE:  zij houden op donderdagochtend hun
stemoefeningen en hopen op meer leden.
•   De FIETSCLUB loopt als een trein, soms plaatsgebrek.
Maar de organisatie heeft het goed in de hand, evenals
onze BILJARTERS, die met hetzelfde euvel zitten. Het aantal
biljarters neemt steeds toe.
Wandelen trekt ook aan, aantal deelnemers neemt toe,
leuke ontwikkeling.
•   JEU DE BOULES banen  in Heesch zijn in gebruik
genomen en worden actief gebruikt.
•   De DARTERS kregen een nieuwe dartbord en kunnen
weer vooruit,  ze verwachten wel meer deelnemers, net
als ook onze KOERSBALLERS.
•   De SJOELCLUB vierde het eerste lustrum en had de
jaarlijkse ontmoeting met Berlicum. Ook het aantal leden
neemt toe.
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•   KEEZEN wordt steeds populairder. Er wordt al met
diverse tafels gespeeld. U bent welkom op dinsdagavond.
•   Onze DANSGROEP, op vrijdag, had een moeilijk jaar,
regelmatig wijzingen door De Pas en het aantal
deelnemers nam af.
•   BLOEMSCHIKKEN was geslaagd  met Pasen en
Kerstmis, met heel mooie bloemstukken.
•   HANDWERKEN, erg actieve dames, onze FOTOCLUB 
wordt steeds professioneler, ETEN bij De Waard en onze
KAARTERS hebben allen ook weer een jaar achter de
rug. CREATIEVE leden lieten mooi werk schitteren in De
Pas en Heelwijk. Ga allen zo door.
•   De evaluatie-gesprekken met de kartrekkers gingen
dit jaar niet door, zij konden via een formulier hun wensen
kenbaar maken. Enkele groepen hebben graag wat
meer deelnemers, maar uitbreiding van hun activiteit
heeft geen prioriteit. We zullen de komende tijd kijken of
er nieuwe of andere activiteiten bij moeten komen.
Jan Schuurmans
 
 
  JAARVERSLAG 
EVENEMENTEN 2019
 
•   REIZEN:
Jaarlijks tracht de commissie, dag-, thema- en
meerdaagse reizen te organiseren. Diverse dag- en
themareizen werden aangeboden, maar de
belangstelling was dermate laag, dat de vrijwilligers zich
afvroegen, "hoe moeten we verder?". Dat stond in het
jaarverslag van 2018. Ook dit jaar gingen er maar een 3-
tal trips door. Dat betekent dus opnieuw weinig
belangstelling. Hoe verder?
De meerdaagse reizen waren een succes. De Vledder-reis
kreeg voldoende deelnemers, voor de laaste keer
georganiseerd door Mientje Gevers. De KBO gaat weer
zelf aan de slag. De reis naar De Moezel (Duitsland) in
september met 35 deelnemers krijgt alle lof, Marian en
haar Team hadden  het goed voor elkaar.  De dagreis
naar Den Haag was geweldig, lof voor de organisatie.
Ook Ad en Walther organiseerden leuke bezoeken naar
Musea en andere bezienswaardigheden.
ALLEEN DE BELANGSTELLING LAAT TE WENSEN OVER BIJ DE
DAG- EN THEMAREIZEN. DAARDOOR GINGEN MOGELIJKE
REIZEN NIET DOOR.
•   KBO DAG, in april weer gestart met de traditionele H.
Mis en na de middag een gezellig samenzijn in de Pas. Er
werd gezongen en gedanst.
•   SINTERKLAAS  (oude gezicht weer aanwezig) kwam
weer op bezoek en zette Mientje v. Oort, Nienke Neelen in
het zonnetje. Een Rad van Fortuin, met bijna 100 prijzen
en muziek was een groot succes. 120 Leden waren
aanwezig,  velen gingen met het bekende pak speculaas
naar huis.

•   KERSTVIERING  met 150 leden was een zeer
geslaagde middag. Men  vertelde het kerstverhaal en er
waren optredens van een gospel trio en een cabaretière. 
We hoorden van velen, dat het een geweldige middag
was.
•   VRIJWILLIGERSDAG op  26/10  in D'n Herd was erg
goed in de smaak gevallen. Na de ontvangst werd er
door de aanwezigen, ongeveer 90 personen, zeer
fanatiek een quiz gespeeld. Voor velen waren de
antwoorden een peulenschilletje, maar diverse liepen in
de val.  Dan karaoke, per groep gezongen, wat een
talenten bij de KBO. Iedereen was erg enthousiast. De
dames van het bestuur hadden het goed geregeld met
koffie, borrel en als afsluiting een buffet. Een geslaagde
dag.
Jan Schuurmans

Jaarverslag Zorg en
Welzijn 2019
 
Voor Zorg en Welzijn is het aandachtsgebied in 2019 niet
wezenlijk veranderd. Globaal kun je zeggen dat er voor
Zorg en Welzijn werk aan de winkel is binnen en buiten
onze vereniging. Binnen onze vereniging slaat dan op de
zorg en aandacht voor onze leden in goede en in slechte
tijden. Denk daarbij in eerste instantie aan onze zieke
leden. Ria, Nelly en Nelly brachten ook in 2019 telkens
weer een zeer gewaardeerde bos bloemen, aan leden
waarvan bekend was dat ze al enige tijd aan het bed
gekluisterd waren. Daarnaast is er, veel leuker natuurlijk,
ook aandacht voor de leden met zg kroonjaren, 80, 85,
90 enz. Ervaring leert dat deze operationele zorg zeer
wordt gewaardeerd door de mensen, die deze aandacht
en zorg ontvangen. In 2019 zijn er op de KBO dag ook
weer attenties bezorgd bij onze leden, die daarbij niet
aanwezig kunnen zijn.
Het is goed ook stil te blijven staan bij hulp, die geboden
wordt aan mensen met een verstandelijke beperking uit
verzorgingshuizen en instellingen voor begeleid wonen.
Deze worden door vrijwilligers naar hun activiteiten
gebracht en ook weer opgehaald. In Heesch worden de
activiteiten van deze groep kbo-vrijwilligers
gecoördineerd door Maricus van Schijndel. De animo
voor deze vorm van hulpverlening is nog steeds groot.
Met alle soorten van dienstverlening, Lief en Leed,
gehandicaptenvervoer en begeleid fietsen onderscheidt
KBO Heesch zich. Maar vooral degenen die dit uitvoeren.
Waardering voor deze inspanningen!
Zoals boven aangehaald wordt er tezamen met
organisaties buiten KBO Heesch gewerkt aan doelen, die
alle ouderen in Heesch en de gemeente Bernheze
moeten dienen. Dat is niet altijd zichtbaar. Soms wel. Tot
de verbeelding sprak het 3-tal toneeluitvoeringen, waarbij
het publiek een spiegel werd voorgehouden over de
manier waarop je je leven na pensionering vorm en
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inhoud kunt geven. Het toneelstuk was ook nog eens
interactief! Ieder kon, als ie dat wenste, opmerkingen
plaatsen over de manier waarop hij zijn leven had
ingericht.
Na afloop van het toneel werd aan de aanwezigen nog
gevraagd wat vragen te beantwoorden over met name
eventuele eenzaamheidsgevoelens. De resultaten
daarvan geven aan dat acties ter voorkoming hiervan
nodig zijn en blijven.
In Heesch is net als in andere woonkernen
geïnventariseerd welke knelpunten gesignaleerd worden
op het gebied van fietspaden, op- en afritten, die
gebruikt worden door minder mobiele medeburgers. Die
knelpunten zijn met een vertegenwoordiger van de
gemeente doorgesproken. Verwacht wordt dat er aan
gewerkt zal gaan worden.
Met de andere leden van het OOB(Ouderen Overleg
Bernheze) zijn tbv de ouderen in onze gemeente een
aantal doelstellingen geformuleerd en samengevat in het
"Groene Boekje". Je moet hierbij denken aan bv de
hulpverlening in het Gemeentehuis, de bouw van
seniorenwoningen, aanpassen van woningen, enz enz. Al
deze doelen zijn onderwerp van gesprek met de
wethouders van de gemeente en krijgen hopelijk, de
aandacht die ze verdienen.
In het regelmatige overleg met het Regionaal Overleg
Orgaan vindt er over zaken, die binnen Heesch spelen,
overleg en informatie uitwisseling plaats met bijna alle
maatschappelijke en sociale organisaties binnen Heesch.
De vestiging van een gezondheidscentrum aan de
Cereslaan, was een van de onderwerpen, die nogal wat
stof heeft doen opwaaien.
 
Bestuurslid Zorg en Welzijn, Ton de Wit
 
 Jaarverslag
Informatie/
Communicatie 2019
 
Nadat onze INFO geheel is vernieuwd was 2019 vooral het
jaar van onze Website en de Helpdesk.
•   Medio 2019 Is Gerrie van Herpen gestart om de
communicatie binnen de KBO te stroomlijnen. Het gaat
hierbij met name om tekst ten behoeve van onze
Website, de INFO en de Mooi Bernhezer Krant. Afgelopen
jaar zijn er ook enige overleggen geweest om de
informatiedeling te verbeteren. Regelmatig overleg zal
noodzakelijk blijven.
•   In 2019 heeft Mart Jenneskens, met de vaste kern van
de ICT helpdesk, de bedden opgeschud en onze
Helpdesk geheel vernieuwd; vernieuwd na hieromtrent bij
onze leden geïnformeerd  naar wensen en behoeften.
Daarnaast zijn ook een aantal nieuwe vrijwilligers

geworven met als resultaat dat onze Helpdesk nu goed in
staat is onze KBO leden adequaat te helpen met hun ICT
problemen. Daarnaast worden er op dit moment ook
trainingen georganiseerd om beter te leren omgaan met
je Smartphone. Al met al een prachtig resultaat dat onze
Helpdesk toekomstbestendig maakt.
•   Ook onze website is in 2019 geheel vernieuwd.
Daarvoor hebben Henry Thyssen en Mart Jenneskens hun
best gedaan. Een moderne lay-out van de pagina’s en
inhoud, een overzichtelijke indeling met duidelijke
informatie voor (nieuwe) leden. Nieuw is ook dat
kartrekkers voortaan zelf het nieuws op onze website
kunnen plaatsen. Enkelen hebben de weg reeds
gevonden en anderen zullen na een extra ondersteuning
en uitleg ook hiertoe in staat zijn. Resultaat zal zijn een
website die we samen maken.
•   Mede i.v.m. onze nieuwe website, maar ook deels in
het kader van de privacy hebben alle kartrekkers sinds
eind 2019 een eigen KBO-email-adres. Adressen zijn
eenvoudig en duidelijk: de naam van de activiteit
gevolgd door @kboheesch.nl.

•   Tot slot heeft de ICT werkgroep ook veel ondersteuning
geboden aan de kartrekkers om hun PC’s en/of
smartphones op de juiste manier in te stellen, zodat de
communicatie goed verloopt.
•   Ook de bezorgers van de INFO hebben zich afgelopen
jaar maandelijks ingezet om de INFO bij u in de bus te
krijgen. Soms een extra rit omdat de INFO niet tijdig
beschikbaar was, danwel de aangepaste planning niet
tijdig was doorgegeven.
 
Een geweldige prestatie geleverd in 2019. Dank aan de
vele vrijwilligers!
Piet Ceelen

 Algemene Ledenvergadering 2019
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Jaarrekening 2019 en
Begroting 2020
 
Heesch, 3 februari 2020
 
Aan de leden van KBO-Heesch
Betreft: Jaarrekening 2019 en Begroting 2020,
 
Geachte Leden,
 
Namens het bestuur bied ik u hierbij de jaarrekening 2019
en de begroting voor 2020 ter vaststelling aan.
 
De cijfers over 2019 zoals begroot en gerealiseerd  in de
twee middelste kolommen. In de eerste kolom  staat de
door het bestuur voorgestelde begroting voor 2020. Voor
een beter inzicht zijn in de 4e kolom ook de
exploitatiecijfers over 2018 nog eens opgenomen.
 
Het financieel exploitatieverslag over 2019 sluit met een
voordelig saldo van € 1811,77.
De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en geen
onregelmatigheden geconstateerd.
De balans zal tijdens de vergadering worden
gepresenteerd en waar nodig toegelicht.
 
De begroting voor 2020 sluit met een voordelig saldo van
€ 155  zonder dat een contributieverhoging noodzakelijk
is.
 
In de toelichting worden de belangrijkste zaken in de
exploitatie en de begroting toegelicht.
 
Theo van Orsouw, penningmeester,

Toelichting op de
Jaarrekening 2019
 
Inkomsten:
 
De gerealiseerde inkomstenposten zijn praktisch gelijk
aan de ramingen.
Uitzondering hierop is de post Resultaat vorige jaren.
Daarop is € 382 geboekt zijnde het overschot op de
raming voor nog te betalen kosten per 31-12-2018. De
raming voor de afrekeningen de Sinterklaas- en de
Kerstbijeenkomst vielen voordelig uit.
Dat de totale inkomsten in de jaarrekening toch ruim
hoger lijken dan begroot komt door de hogere
onttrekking aan de reserve voor het Begeleid Fietsen.  In
2019 moest een  fiets worden vervangen en het lukte niet
om voldoende sponsorgeld te verkrijgen.

Noodgedwongen is toen besloten om het tekort uit de
reserve te dekken.
Bij de uitgaven van het begeleid fietsen is een
overeenkomstige overschrijding zichtbaar.
 
Uitgaven: 
Opvallende dingen aan de kostenkant zijn:
De kosten voor automatisering en de computerhoek.
In 2019 is de helpdesk opnieuw opgestart en met succes.
De helpdesk wordt weer bemenst en bezocht en er
worden cursussen georganiseerd om met name het
gebruik van de smartphones uit te dragen.
De kosten van automatisering en computerhoek zijn bij
elkaar bijna € 200 hoger dan in de begroting was
voorzien maar vorig jaar was er geen zicht op deze
kosten. We hebben toen toegelicht dat er een plan in de
maak was en dat de raming toen min of meer een slag in
de lucht was met de wetenschap dat er een reserve voor
automatisering beschikbaar is.
Zie ook de toelichting op de begroting 2020.
Attenties voor verjaardagen en zieken hebben in 2019
ook meer gekost dan was begroot. Dat komt omdat het
budget voor de attentie bij een bezoek is verhoogd.
 
De INFO is aanzienlijk goedkoper geworden. Vanaf maart
wordt ons verenigingsblad in kleur gedrukt bij een andere
drukker. Dat is goedkoper en heeft ook enkele nieuwe
adverteerders opgeleverd.
 
Kosten Vrijwilligers is een nieuwe post die is ingesteld voor
werving, opleiding en binding van vrijwilligers. Het bestuur
heeft de opbrengst van de RABO-actie in 2019 bestemd
voor  de vrijwilligers  in onze vereniging. Dat was eind
2019 en de werkelijke uitgaven kunnen pas het volgend
jaar worden gedaan. Daarom is € 2000 overgeheveld
naar 2020.
 
Ten slotte heeft het bestuur besloten om dit jaar € 2500 in
de Algemene Reserve te storten met het oog op de
ontwikkelingen rond De Pas. Als de Nieuwe Inrichting
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal er ook voor de KBO-
Heesch het nodige veranderen. Hoe dat zal gaan, weet
nog niemand maar dat er extra geld voor nodig zal zijn is
bijna zeker.
Nu het resultaat over 2019 het toelaat, vindt het bestuur
het raadzaam om daarop voorbereid te zijn.

Algemene Ledenvergadering 2019
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Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk

Inkomsten 2020 2019 2019 2018,00

800 Contributies 28500 29000 28834,50 29195,00

810 Subsidies 3000 2900 2997,13 2930,72

820 Sponsoring 0 2000 2103,20 2086,00

830 Rente 5 10 5,09 11,01

865 Ontvangsten buffet 8000 8000 8159,00 7995,00

Dekking begeleid fietsen uit reserve 5000 5000 8233,81 5469,66

dekking bridgecomputers uit reserve 0 2750 2739,00 0,00

890 Overige baten en lasten 0 0 60,80 0,00

Resultaat vorige jaren 0 0 382,00 0,00

Totaal 44505,00 49660,00 53514,53 47687,39

Uitgaven

400 Afdracht contributie 13995 14300 13958,10 14137,06

410 Bestuurskosten 2600 2600 2324,65 2487,25

412 Administratiekosten 300 300 200,25 256,20

413 Verzekeringen/Abonnementen 90 70 87,36 68,40

414 Bankkosten 350 350 312,03 297,29

415 Jaarvergaderingen 300 200 242,44 192,00

416 Belangenbehartiging 100 100 0,00 0,00

417 Representatiekosten 200 150 170,75 95,99

418 Jubilea 150 100 51,25 95,55

419 Automatisering 0 750 501,17 257,63

421 Attenties/verjaardagen/zieken 1750 1500 1667,82 1192,39

424 Informatieboekjes etc 200 750 0,00 477,00

431 Computerhoek 375 150 587,31 23,79

440 INFO KBO 3000 4400 2822,06 4414,45

450 Bridgecomputers 0 2750 2739,00 0,00

451 Fietsen 150 150 -14,81 65,44

452 Jeu de boule 250 300 300,00 100,00

454 Biljarten 2500 2400 2407,48 2390,64

455 Sjoelen 50 200 124,90 0,00

456 Koersbal/darten 0 300 100,65 249,36

458 Kaarten 75 0 27,95 69,48

459 Begeleid Fietsen 5400 5400 8633,81 5869,66

460 Fotoclub 125 0 40,00 429,55

461 Senioren Carnaval 850 1000 788,24 873,76

462 Koor 210 0 0,00 113,42

463 Dineren bij de Waard 125 225 285,00 361,90

465 Vrijwilligers Bardiensten 200 50 359,95 241,00

467 Identiteitsgroep 25 25 0,00 0,00

470 Kosten vrijwilligers 0 2000,00 0,00

471 St Nicolaasviering 2300 2250 2122,39 2039,47

472 Kerst 2325 2250 2043,93 2142,70

473 Toneeluitvoeringen 0 0 0,00 652,00

474 Creatief te kijk 205 250 148,95 142,90

475 KBO dag 2950 2750 2076,13 2675,75

477 Vrijwilligersdag 2000 2000 1994,00 976,06

480 Reizen 200 100 100,00 82,43

495 Storting in algemene reserve 2500,00 0,00

498 Nieuwe initiatieven en onvoorzien 1000 1500 0,00 0,00

Subtotaal 44350 49620 51702,76 43470,52

Saldo positief 155 40 1811,77 4216,87

Totaal 44505 49660 53514,53 47687,39

Exploitatie 2019 KBO-Heesch en begroting 2020

133 - maart 2020



Toelichting op de
Begroting 2020
 
De geraamde bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke
cijfers van voorgaande jaren.
Enkele posten waar iets meer over gezegd kan worden
zijn:
•   De Contributie voor onze vereniging is in 2016 voor
het laatst verhoogd (van € 23 naar € 24)  en het aantal
betalende leden loopt langzaam terug. Dat heeft
gevolgen voor de inkomsten, dat zal duidelijk zijn.
Ook de afdracht aan KBO-Brabant is na 2016 niet meer
verhoogd maar er is nu aangekondigd dat in 2021 een
verhoging van € 1 zal worden doorgevoerd.
Zoals het bestuur het ziet kan een contributieverhoging
nog wel een jaar worden uitgesteld. We kunnen een klein
tekort in 2021 wel opvangen omdat we voldoende eigen
vermogen hebben.
•   De Sponsoring door de RABO-actie is niet meer in de
begroting geraamd. De RABO-bank vraagt bij de
inschrijving van de actie een bestemming aan te geven.
Dat wil zeggen een bijzonder doel dat niet binnen de
normale begroting gerealiseerd kan worden. Zo’n
bijzonder doel is op dit moment niet aan te geven en
daarom is besloten om de raming uit de begroting te
laten en in het najaar een doel te kiezen.
•   De kartrekkers van het  Begeleid Fietsen beraden zich
op een nieuwe sponsoractie om de rest van de fietsen te
vervangen. Dat zal in 2020 in gang worden gezet.
In de begroting is de raming gelijk gehouden aan de
ramingen van 2019.
Dat wil zeggen € 5000 uit de reserve en € 400 bijdrage in
de algemene kosten door de vereniging.
•   De kosten voor de INFO worden in 2020 op € 3000
geraamd. Dat is het saldo van   € 4500 kosten en € 1500
advertentieopbrengsten.
•   Voor de post Kosten Vrijwilligers is in 2020 niets
geraamd omdat daarvoor € 2000 beschikbaar is die op
de balans zijn opgenomen als nog te betalen kosten. Dat
is dus het restant van de opbrengst van de RABO-
sponsoractie uit 2019.

Jubilarissen KBO 
25 jaar lid in 2020 
 
De heer J.M.W. v.d. Berg            
Mevrouw A.P.M. v.d. Heuvel-Ceelen     
Mevrouw M.A. v.d. Hurk-vd Biezen                       
Mevrouw G. Martens-Vos                         
Mevrouw A.M.T. Megens- Ploegmakers
De Heer H.C. Megens                   
Mevrouw J.M. v. Mook-van Nistelrooij                 
Mevrouw T. v. Oort-Franssen
De heer H.C.G. v. Oort                  

Fotoclub KBO - Bert van de Oetelaar

Fotoclub - Claire Broers - Lente

Fotoclub - Ellie van Grinsven - struiktak met bloem

 
Het  email-adres van de Redactie KBO Heesch is
gewijzigd. 
 
Het nieuwe adres is: 
                                                 
redactie@kboheesch.nl 
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Mis mi drie Hirren
 
Toen ik in du vijfde en zesde klas zaat, tegenwordig is da
groep zeven en groep acht, waar ik misdienaar. Da waar
toch wel ut minstste wa un goei katholiek huishouwen vort
kon brengen. Nee, da ik nog ooit poater zu worre, doar is
be ons thuis nooit over gesproken. Ut is dur ok nie van
gekommen.
Misdienaar waar nie alted un lollutju. As gu smergus du
uurste mis moes dienen, wier ik al vruug dur ons moeder
uit men bed guhold en dan op unne drieklets noar du
kerk. Du kuster stond dan al kloar, mar du kappeloan die
du mis din, kwaam zoe mar op ut nippertje aongehegen. 
Die waar dan duk ok nogal koertulig, omda die ok vruug
uit zun bed moes. Dur zaat be du uurste mis ok nie veul
volk in du kerk. Enkuld wa ouw wefkus en de
pastoersmeid in du uurste bank.
Mooier waar ut as gu zondags du loatste mis moes
dienen. Be ons parochie waar unne kappeloan die doar
veul schik in ha. Vur da die mis begon, waar ut du
gewonte da du priester dur du kerk liep um du dierbare
parochieanen tu zegenen. Hij sopte du kwast dan us
goed in dun emmer mi wijwaoter en zwaaide ur flink op
los. As ie dan in du buurt kwaam woar ur vrouwvolk zaat,
din ie da minstens nog unne kier. Die kregen dan un
flinke bui wijwaoter tu verduren. As wellie dan efkus terug
in du sacristie waren um un ander kazuifel oan tu doen,
zin ie mi pretuugstus: Jonge, die zen wir un wik tegen du
onkuished beschermd.
Ut allermooiste waar un mis mi drie hirren. Dan kos ik flink
mi ut wierooksvat zwaaien. Da kwaam toch nogal us
unne kier vur. Nie allien op hogtijdagen.  Ok as ur iemus
van groete boeren en aander hog volk begraven wier,
dinnen zu un mis mi drie hirren. Da moog dan  wa kosten.
Oan zo’n lijkmis vond ik eigenluk nie zo veul aon. Bitter
waar ut as ur iemend van da soort mensen ging trouwen.
Ik zurgdu dan da ur mier as genoeg wierook op ut kooltje
laag zoda dur unne flinke walm in du kerk hing. Doar ha
ik ut miste schik in. Noa die mis kwaam du kuster dan
namens ut bruidspaar mi unne kwatta vur du misdienaars
oangedragen. Hij zal zelf ok wel un fooike hebben
gekregen. Och soms waar ut rijke Romsche leven nog nie
zo slecht.
Houwdoe, Hasje

Verkeersdag
Senioren
 
Veilig Verkeer Nederland Afdeling Maasland
organiseert op 23 april 2020 weer een Verkeersdag voor
Senioren bij Verkeersschool Kees van Iersel in Heesch.
U kunt meedoen aan het theorie gedeelte waarin u wordt
geïnformeerd over veranderde verkeers- en
gedragsregels zoals rotondes, snelweg,
voorsorteervakken en taal van de weg. Daarnaast kunt
een praktijkles volgen in een lesauto waarbij uw kennis en
ervaring beoordeeld wordt door een ervaren rijinstructeur.
Het programma is als volgt:
Volgt u alleen theorie dan informeren wij u over: •
Veranderde verkeers- en gedragsregels • De invloed van
medicijnen en alcohol bij ouderen in het verkeer • Een
fysiotherapeut meet een aantal functies van u en geeft
informatie om langer fit te blijven • U kunt een parcours
afleggen op e-bikes om verschillende soorten elektrische
fietsen uit te proberen Het theoriedeel duurt een halve
dag en u kunt kiezen tussen de voor- en de namiddag. 
De kosten voor het theoretisch deel bedragen € 10,= (incl.
een theorieboekje)
Wanneer u ook het praktijkgedeelte volgt krijgt u naast de
theorie-onderdelen: • Een uur rijden in een lesauto met
een instructeur • U bezoekt een opticien en een audicien
om ogen en oren te testen • Uw reactiesnelheid wordt
gemeten in een rijsimulator Wanneer u kiest voor het
praktijkgedeelte (en de theorie) bent u de hele dag, van
8.15 tot 16.00 aanwezig en bedragen de kosten € 20,=
(incl. het theorieboekje en een lunch).
Wilt u deelnemen, stuur dan uw naam, adres en
geboortedatum naar  jhuijbers@vvn-maasland.nl en
vermeldt, wanneer u alleen theorie wilt, of u in de voor- of
namiddag wilt komen. Wanneer u ook aan het praktisch
deel meedoet, geef dan aan of u in een automaat of
handgeschakelde lesauto wilt rijden.
U kunt zich ook telefonisch opgeven: 06-51580738.
 
Jan Huijbers, Projectleider

Ledenbestand
van  25 januari tot en met 24 februari 2020
NIEUW LID 
Nick van Loon
Jenny van Loon - Kluijtmans
Gerrie van Hal
Jo van Erp                                                  Oss
Betsie Jans - Rat                                        Oss
OPZEGGING
Mevr. Hermes - van Boxtel
Rene van Riel
Mevr. Van de Wetering - van Herpen

Nellie Rovers - Harks
OVERLEDEN
Marietje Ulijn - van der Lee
Philomena Dekkers - Frissen                    Oss
Dhr. A.F.J. Theunissen
Mevr. W.J. Theunissen - v.d. Heuvel
Riekje Dik
Mevr. Gielis - Romme
Dhr. M.C. Gloudemans
Marietje Verstegen - Smits
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KBO-BRIDGE LADDER
HEESCH.
 
Voor de 28ste keer is er in Heesch om de bridge-ladder
gespeeld  en opnieuw zijn het weer twee mannen die elk
jaar hoog in het klassement eindigen. Maricus de Vries
en Mies Spierings worden eerste met een gemiddelde
score van 60.04%. Zij waren ook alle twaalf keer aanwezig
en omdat de vier slechtste scores vervallen wordt hun
gemiddelde zo hoog. Er is besloten om in het vervolg
slechts tien middagen om de ladder te spelen en dan
twee scores weg te laten. Misschien dat dan wat
zwakkere spelers ook een kans maken. Je krijgt echter
maar eenmaal per jaar de prijs. Maria van Grinsven
kwam met 49.92 het dichtst bij de 50.00%. Voor haar was
er een attentie en ook voor de laatst geplaatste. 
Natuurlijk was er iets extra’s bij de koffie en ook kreeg
iedereen bij binnenkomst een consumptiebon.

Voorjaarsbloemstuk
 
De dagen lengen, de krokusjes steken al voorzichtig hun
kopje boven de grond en dan denk ik ook aan het
bloemstuk dat we alle jaren zo vlak voor Pasen gaan
maken. Nicolien heeft weer iets speciaals uitgezocht: een
vogelnestje dat we met allerlei  plantjes, eitjes en takjes
en nog meer voorjaarsspulletjes gaan aankleden en
opvullen. Het ziet er heel vrolijk uit en we hopen dat we
weer een gezellig clubje enthousiastelingen bij elkaar
krijgen om dit samen te gaan maken.
Wat neemt u mee naar deze les:
           •   een groot bord om het stuk op te zetten,
           •   wat groen uit uw tuin, •   een snoeischaar
           •   een lijmpistool
 
Wanneer:  donderdagmiddag 9 april om 13.30 uur in
de Missezaal van de Pas
Kosten: Euro 17,--
Aanmelden: vóór 6 april     bij:   Adri van Oss: 
bloemschikken@kboheesch.nl

Excursie naar
Brabantse Kluis
 
Met KBO Kring naar de Brabantse Kluis in Aarle Rixtel
Op woensdagmorgen 25 maart organiseert de
Werkgroep I&Z van de KBO Kring Bernheze een excursie
naar de Brabantse Kluis en het Missieklooster van het
Heilig Bloed in Aarle Rixtel.
Om 10.00 uur haalt Zuster Madeleine ons op voor een
rondleiding van een uur (zie foto). Zij geeft ons een
inkijkje in het dagelijkse leven van de zusters. En we zien
o.a. de kapel, de eetzaal en het museum vol prachtige
en authentieke voorwerpen uit Afrika.
Na de rondleiding is er voor iedereen koffie met gebak in
de herberg. Daarna kan iedereen die dat wil, zelf nog
een wandeling maken naar de stal, de grote tuin en de
Mariagrot.
Het vervoer naar Aarle Rixtel is op eigen gelegenheid.
Iedereen wordt verzocht om al om 9.50 uur bij de
Brabantse Kluis te zijn. Er zijn daar voldoende
parkeerplaatsen.
De eigen bijdrage is € 5,00, ter plaatse te voldoen. Het
maximale aantal deelnemers is 30. Aanmelden kan tot 14
maart bij Peter van den Hurk uit Nistelrode,
pvdhurk.1@home.nl, tel 0412-612727, of bij LennyTimmers
uit Heesch, lennytimmersverbaken@yahoo.com, tel
06-44728101.
 

Tot dan! Nicolien, Adri en Mardon.
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AGENDA maart 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.
• 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.
 
• 30 maart t/m 3 april: KBO-reis naar hotel Brinkzicht in Vledder. Aanmelden bij Adri van Os 06-20531525  of 
vledderreis@kboheesch.nl
 
• Woensdag 18 maart (!!!): Eten bij De Waard om 17.30 uur. (éénmalig!!)
 
• Vrijdag 20 maart om 10.00 uur Algemene Ledenvergadering in CC De Pas.
 
• Maandag 23 maart: Apollo 11 - De Film. Aaanvang 20.00 uur in CC De Pas.
 
• Woensdag VM 25 maart: Excursie Brabantse Kluis. Aanmelden: zie artikel.
 
• Vrijdag middag 27 maart: WMO Koffiemiddag in CC De Pas - Thema "Ontspanning".
 
• Donderdag middag 9 april: Voorjaarsbloemstuk maken in de Missezaal om 13.30 uur.
 
• Donderdag 23 april: Verkeersdag Senioren - zie artikel
 
• Maardag 30 maart t/m vrijdag 3 april: Vakantiereis naar "Hotel Brinkzicht" in Vledder.
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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
 

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


