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Opstart Repair Café
 
We hebben er zin in na al die maanden en daarom gaan
we het Repair Café weer opstarten, maar wel met enkele
maatregelen ter bescherming van u en van onze
vrijwilligers:
 
- u kunt uw reparatie tussen 13.00 uur en 14.00 uur
brengen en tussen 15.30 uur en 16.00 uur weer ophalen;
- u kunt er dus niet bijblijven of blijven wachten, terwijl het
gemaakt wordt;
- volg de aanwijzingen op van de medewerkers van
Repair Café;
- we kunnen helaas geen koffie en thee schenken;
- u kunt geen gebruik maken van het toilet;
- u dient 1,5 meter afstand te houden van de vrijwilligers.
 
We hopen met bovenstaande maatregelen u op een
veilige manier te kunnen helpen vanaf woensdag 2
september 2020 in de zaal van de Kerk, Kerkstraat 2 in
Heesch.
 

KBO Heesch
Helpdesk weer van
start!
 
Ook het corona-virus is niet aan ons voorbij gegaan.
Enkele leden hebben een lang ziekbed gehad en zijn er,
gelukkig, toch weer van genezen. Maar ook wij betreuren
het verlies van een dierbaar lid van de helpdesk-
medewerkers: Wim van Gogh. Dat hij moge rusten in
vrede.
 
Vanaf half maart tot september hebben de leden van de
computer-helpdesk niet stil gezeten. Door de corona-
maatregelen konden we elkaar niet, als vanouds,
ontmoeten. Maar toch was er van alles te doen. Dat ging
dan meestal via de telefoon of via E-mail of af en toe via
de Whatsapp.
We hebben ook nagedacht over hoe we elkaar toch
kunnen bereiken en hoe we elkaar op weg kunnen
helpen. Dat werd al vrij snel de introductie van de
Nieuwsbrief. Het bestuur vond dit een welkome aanvulling
op het tijdelijk niet verschijnen van de INFO, het
ledenblad van KBO Heesch.
Juist nu bleek dat veel leden de weg naar het internet
hebben gevonden. Dat was niet alleen via email, maar
ook via de moderne smartphone. De leden, die eind 2019
bijles hadden gevolgd, hebben er veel profijt van gehad.
Veel senioren melden ons, hoe blij ze waren dat ze daar
de weg op hadden gevonden. Ze konden daarmee hun
naasten en familie toch bereiken. Ook al waren ze, min of
meer, opgesloten.
 
Dat brengt ons bij de verwachtingen voor de komende
tijd. Het is bijna zeker dat we met de corona-maatregelen
rekening moeten houden de komende tijd. Dus een
helpdesk-bijeenkomst zoals vanouds zit er niet in. Maar
toch gaan we 14 september van start. We moeten wel
een en ander van te voren afspreken met elkaar. Dus
willen we graag  van te voren weten wie er behoefte heeft
aan ondersteuning. Aanmelden doen we dan per
telefoon, per mail of via de website.
Ook gaan we weer een poging wagen om extra bijles te
gaan verzorgen. Allereerst willen we weten waarvoor we
dan bijles moeten gaan geven. Iedereen kan zich
hiervoor aanmelden. We hebben uit de vele
onderwerpen wel een selectie gemaakt waarvoor we
bijles kunnen geven. Want jullie verwachten wel van ons
dat het een bijles is waar je wat aan hebt.  Dat vergt ook
de nodige voorbereiding en menskracht.
Intussen zitten de senioren niet stil. Steeds meer mensen
raken thuis in de apparaten waarmee ze internet kunnen
bereiken en gebruiken. Dat vergt voor de Helpdesk weer
extra menskracht. Dus als je ook maar een klein beetje de

weg weet in deze wereld, dan ben je van harte welkom.
Je hoeft echt geen allesweter te zijn. De helpdeskmensen
helpen elkaar op weg. Dat is heel gezellig en heel
effectief. Dus als je zin hebt om met ons mee te werken
aan het op weg helpen van senioren in de
internetwereld, dan ben je van harte welkom.
 
Opgeven kan via: Telefoon: 06-81 93 45 09, 
Email: helpdesk@kboheesch.nl,  Website: https://www.
kbo-heesch.nl/helpdesk-opgeven 
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Lockdown KBO’ers Heesch
 
Welzijn en Zorg is binnen onze KBO mijn aangewezen aandachtsgebied. Is
dat een moeilijk of gemakkelijk gebied zou de vraag kunnen zijn. Ik denk, dat
de meeste mensen met de afgelopen maanden - alles lag stil -  in gedachten,
het een eenvoudige klusje zouden noemen. Wel, dat is het ook. Slechts een
paar keer een bestuursvergadering en een overleg over de vraag of
persoonlijk contact met jubilarissen of zieke personen nog een te groot risico
is. Dat valt dus allemaal wel mee. Veel tijd kost het niet.
 
Uiteraard blijf je verder wel al het nieuws volgen over de uitwerking van het
virus en de consequenties van de ingestelde “íntelligente” lockdown, die het
aantal  besmettingen  diende tegen te gaan.  Vooral de gevolgen voor de
risicogroep -KBO'ers- bleken ingrijpend: met name het optredende sociale
isolement voor onze groep van ouderen hakte erin.
 
Binnen het bestuur hebben we daar uitvoerig bij stil gestaan. Geleidelijk
ontstaat er een grote zorg  over de toenemende eenzaamheid van onze
leden als gevolg van het opgelegde isolement. Die beelden en gedachten
worden gevoed door de media. Het ene na andere verhaal/reportage geeft
een beeld van ontredderde senioren, verstoken van aandacht en contact.
Wat doe je eraan, kun je een actie ondernemen om in de eerste plaats ieder
een hart onder de riem te steken en vervolgens “iets doen”waar de
veronderstelde nood het hoogste is.
 
We hebben 2 dingen gedaan. Elk lid een bloemetje, sorry een kaart met
bloemenzaad gestuurd. Dat zorgde in elk geval voor reuring! Ik sluit niet uit,
dat sommige leden, die de tekst van het kaartje niet goed hebben gelezen,
nog steeds op een bos bloemen zitten te wachten.
Vervolgens hebben we de telefoonnummers van alle 85-plussers binnen onze
vereniging verdeeld over de bestuurleden om met hen een telefonisch
gesprekje over hun situatie te voeren. De resultaten van die gesprekken
hebben we met elkaar gedeeld. Eerlijk gezegd, we verwachtten nogal wat
kommer en kwel vanwege een onhoudbaar isolement en ook de praktische
consequenties (boodschappen!) daarvan. Daar bleek weinig of geen sprake
van! De meeste leden bleken hun sociale  netwerk prima op orde te hebben.
Of via de kinderen/kleinkinderen of via de buren werd er gezorgd voor de
boodschappen of het eten en het noodzakelijke praatje. Slechts in 1 of 2
gevallen bleek er sprake van een eenzaamheidssituatie. Nog erg genoeg
natuurlijk. Persoonlijk ook heel leuke gesprekken gevoerd met een leuke
afsluiter : “as ge in de buurt bent, kom n bekske koffie drinken!”.
 
Toch goed geweest deze gesprekken, weliswaar door de nood gedwongen,
maar toch!
 
Ton de Wit.
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Dus ……..
 
Blijf aan onze zieke KBO-leden denken! Uit eigen
ervaring weet ik nu wat het betekent om een
attentie te krijgen, waardoor duidelijk wordt, dat
mede KBO-leden je niet vergeten als je ziek bent.
Daarom het verzoek te blijven letten op leden, die
je vanwege ziekte niet meer ziet, omdat ze het huis
bijvoorbeeld niet meer uitkunnen.
Bel in zo’n geval met de contactvrouw van Lief en
Leed en geef de naam van de zieke aan Maria
Brouwers, telefoon 0412-453450, van onze
commissie  door. Dan zorgen wij voor een attentie.
Bedankt alvast!
 
Ton de Wit

Moeite van het
overdenken waard!
 
Niet zo lang geleden een gesprek gevoerd met een van
de leden van de commissie Lief en Leed. Ze vertelde me
over de enorme pijn in haar benen, waardoor bewegen
niet of bijna niet meer mogelijk was.  Geen dokter of
specialist bleek in staat haar van de pijn af te helpen. Ze
moest er maar mee leren leven. Een energieke vrouw leek
daardoor voortaan aan huis gekluisterd te worden.
“Baat het niet, dan schaadt het niet” was de beslissende
ingeving, waarmee ze zich aanmeldde voor een
behandeling bij een Praktijk voor Pijntherapie te Maren-
Kessel. Veel hoop had ze er niet meer op en toch ..... al
was het maar een kleine verbetering of een verlichting
van de pijn.
Een paar weken geleden hadden we een overleg bij
haar thuis. Tot mijn verwondering zie ik haar op en neer
lopen om de koffie in te schenken. Om het verhaal niet te
lang te maken:  na 2 behandelingen  was ze van de pijn
af!  Haar kwaliteit van leven was weer helemaal terug.
Ton de Wit

Den ènne zen doad
…
Vléje joar hèkkut nog ene kèr over dieje wulg in de
Binnepas gehad. Toen ze door op de waèj van ut
poppehawsmuseum un dèl van diej sgòn haws gonge
baawe, ston dieje-n-ènne wulg in de weeg. Ze hèn toen
unne groate kòòl gemakt niive dieje aawe bom. Mèh
unne hijskroan hènze toen dieje munumentale hóóle, half
dòòrse wulg in dæ groat gat loate zakke. Dur waar nog
plòts zat um de wortels heen, æn door hènze mèh veul
zörrig unne kwak wòtter in loate loape. Unne balsgeut
weijer, op de waèj aagter den Eijnderic, hanze van de
geminte ok al irder  un pòr beum awt ut Dörp op nijt
geplant. Æn mèh diej  sgon aeke en platane sgeen ut
goewt te zèn gegòn.  Umdörrum hatter iederiin goeie kijk
op, dæ’t hier ok wel iets awt zoh hòòle mèh dizze
kostbare wulg.
Un lutske dernoa zaag ik dætter unne vlierbom boven in
dieje wulg waar kòmme groeie. Der ware warsgijnluk
vuggelkes geweest diej vlierkralle op han ge-iite, æn door
bove in dieje wulg de pitjes han awtgesgéte. In zònne
hóóle bom zit veul wulgenèèrd. Vrúger moese wèlliej dæ
vur ons Mama in de wulge òn de Aagterstroat gòn zúke
vur de geraniums die in unne pot gezet moese wòrre.
Un zeujke van welke plant dan ok, wil door hændig in
groeie. Dus ok un pitje awt un vlierkral. Toenk un wèèl
lòtter wir unne kèr langs kwaam getrojje, waar dieje wulg
tòg nog kuppot gegòn, ondanks al de goei zörrig diej ze
der òn han besteejd. Van. vierze zaag ik ut, æn ik dògt 
nog bè menaège: “Den ènne zen doad, is de aander zun
broad”. Ik von ut wel un bietje sunt, mar naw groejde der
unne vlier in æn diej krèh strakke bluumkes æn kralle, die
ge kunt gebruike æs ge laast krèt van oewe òjjum. Ut gift
meer lugt òn oew longe, zak mar zeige…… æn dæ is niej
verkeerd in dizze benaawde coronatijt.
Mar naw zie ik vurrigende wiik dætter iemus dieje aawe
dooie hóóle wulg um hih gezaagt. “Diej  waar tòg èvvel 
òlling kuppot”, zalder wel iemes gedogt hebbe!!  Niemus
diej nòr dieje gezonde vlier gekéke hih. “Den ènne zun
doat is naw meejpesant ok den aander zunne doat….”,
dògt ik bèmenaège. Æn alle kèrre dæ ik door langs kom,
vèèn ik ut nog sunt, ok al eest mar unne bom.
Bært van Trientjes
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Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering op de uitgestelde datum, toch door te 

laten gaan, mits de coronaregels dit dan ook nog toestaan. 

Vandaar dat u van harte bent uitgenodigd voor de  

 

Algemene Leden Vergadering KBO Heesch 

op 22 september 2020 

Aanvang 10.00 uur in De Pas 

 

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te kunnen bieden hieraan deel te nemen is de 

grote zaal en Travee B gereserveerd. Daar is -op gepaste afstand- plaats voor 85 leden.  

Toegang mag uitsluitend na vooraanmelding. 

Dit kan door onderstaand strookje ingevuld vóór zondag 20 september 2020 in de 

brievenbus te deponeren op ’t Dorp 39 schuin tegenover A(, richting de kerk  of door 
deze gegevens te mailen naar secretaris@kboheesch.nl.. 

Wie het eerst komt, die het eerst maalt! 

In de zaal mag zo min mogelijk rondgelopen worden, dus alleen het personeel van de Pas 

heeft hier toestemming voor.  

Het bestuur vertrouwt en rekent op uw medewerking en een volle zaal!  

 

Naam:   

 

Telefoonnummer: 
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Agenda Algemene Leden Vergadering op 22 september 2020 
Plaats: de Pas (grote zaal) 
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 2019. Aangezien er geen reacties zijn 
gekomen, zijn deze notulen vastgesteld. 

3. 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 Wim Nijs 

Vaststelling begroting 2020 
c. 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: …………… 
iii. Als reserve wordt benoemd: ………….. 

4. 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 

5. Bestuursverkiezing:  
Rooster van aftreden 
            b.     Aftredend en herkiesbaar : Jan Schuurmans, herkiesbaar tot maart 2021 
            c.     Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Admiraal  
            d.     Voorstel verkiezing bestuur: 
                    Informatie en Communicatie: Mart Jenneskens  
                    Algemene Zaken: Vacature 

         Secretaris: Vacature 
*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.  

6. Werkplan 2020 van Activiteiten en VER (Evenementen en Reizen) door de 
Coördinator Jan Schuurmans 

7. Werkplan 2020 Zorg en Welzijn door de Coördinator Ton de Wit 
8. Werkplan 2020 Communicatie door de Coördinator  
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
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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
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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
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.

 ALV 2019

10 INFO van KBO Heesch



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

 Foto Bert Wijnen
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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. 
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Ergens van wakker
liggen
U herinnert zich ongetwijfeld de inhoud van het verhaaltje
van efee in de INFO van augustus j.l. want dat stond
HELEMAAL vóór in het blad.
Dat is een eer, vindt hij zelf, probeer maar eens op de
voorpagina van het BD te komen. Dat bereik je alleen als
je bij boer Biet de loods hebt omgebouwd tot Pillenlab of
jouw hele straat in vuur en vlam hebt gezet.
Het ging dus over het verliezen van je baan en de vele
gesprekjes die je soms mag voeren, om weer aan iets
nuttigs te mogen beginnen. Vandaag de dag gaat het
over de vele mannen en vrouwen die in de
aanhoudende corona - ellende "hun" bedrijf en dus de
banen zien verdwijnen. Een klein deel zal het geen bal
uitmaken maar het merendeel zal wakker liggen met de
aanhoudende vraag "hoe nu verder".
Over dat wakker liggen gesproken. Enkele weken terug
werden efee en echtgenootje tegelijk wakker. Een
jongere bevolkingsgroep zal dat fijn vinden om even iets
anders tot uitvoering te brengen. Maar in ons geval
merkten we dat tegelijk niet slapen, op door gewoel en
een zucht. "Waar denk jij aan?”, was de logische vraag.
Het antwoord verrassend. We dachten beide aan onze
geplande vakantie in Frankrijk. We kwamen midden in de
nacht tot de conclusie “we gaan niet”.
We dachten aan MONDKAPJES, bezoeken aan leuke
markten en brocantes. Aan kastelen en grote steden.
Aan musea en tuinen. Hoe zou dat geregeld zijn? We

zetten een punt achter deze vragen en besloten onze
vriend in Frankrijk te whatsappen (ja ja ook wij aan de
whatsapp) en hem te vertellen dat we in 2021 weer
overwegen naar de mooie Corrèze af te reizen.

We liggen niet meer wakker van die keuze maar het feit
blijft bestaan, dat je vaak 4 problemen hebt, er 3 oplost
en binnen de kortste tijd er weer 5 voor terugkrijgt.
Een mens blijft denken, tobben en oplossen.

Overpeinzingen
= De gedachten en meningen over discriminatie rollen
dagelijks door de huiskamers. De TV, sociale media en de
kranten herinneren ons eraan, dat het de wereld intensief
bezighoudt.
= Op de vraag ,"wat ga je vandaag doen?" dacht ik, wat
ik ook ga doen, ik zet m'n beste beentje voor. Wat moet
mijn andere been daarvan denken. Pure discriminatie.
= We herinneren ons niet de dagen, maar wel de
gebeurtenissen.
= Niet naar verre oorden , nee gewoon een beetje in de
buurt blijven, is de oplossing als we vakantie alsnog willen
beleven. Bij voorbeeld naar de Veluwe. Bij de koffie kun je
ZWIENEKEUTELS bestellen . dat kan zonder een varken te
zien droppen . Zwienekeuteltjes zijn truffeltjes van
melkchocola en mokka. Je gaat er dus niet van over de
tong maar wel via de tong.
=En dan na de Veluwe is er niets belangrijker dan
thuiskomen en je thuis voelen. Dus Brabanders blijf
uiteindelijk lekker zitten en verroer je soms.

Efee
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AGENDA
september e.v. 
 
Pas op: voor een aantal activiteiten zijn corona -maatregelen nog van toepassing 
 
Weer opgestart zijn:
 
• Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur: PC Helpdesk in Creapas, CC De Pas. Vanaf maandag 14 september.
   Vooraf aanmelden verplicht. 
 
• Iedere 1ste woensdag van de maand: Repair café van 13.00 tot 16.00 uur in de dagkerk van de St. Petrus Banden.
 
• Algemene Ledenvergadering KBO op dinsdag 22 september 2020 om 10.00 uur in CC De Pas. 
   Vooraf aanmelden verplicht. 
 
Overig: Corona-maatregelen nog van toepassing.
 
• 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.
 
• 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.
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  Bestuur    

  Piet Ceelen   voorzitter@kboheesch.nl   0412 454053

  Mariet Jaspers   secretaris@kboheesch.nl   06 11425920

  Theo van Orsouw  penningmeester@kboheesch.nl   06 44426912

  Vacature   evenementen@kboheesch.nl  

  Jan Schuurmans   activiteiten@kboheesch.nl   0412 452716

  Mart Jenneskens   communicatie@kboheesch.nl   06 81934509

  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: 't Dorp 39,  5384MB  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.

 

Laatste Nieuws
 

Workshop Herfstbloemenschikken
 
Op maandagmiddag 28 september in CC De Pas
van 13.30 uur tot 16.30 uur
Kosten 18 euro p.p. Dit is inclusief koffie / thee. 
Aanmelden via e-mail adres: 
bloemschikken@kboheesch.nl
Aanmelden voor 20 september. 
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Bos dat afgewisseld wordt met ven, heide en stuifzand. Geluiden van vogels 

en het gevoel van rust en ruimte. Dat is Maashorst. In dit bijzondere gebied 

kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. 

Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, 

statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met 

Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft.   

Elke 2e dag van de maand organiseren we een informatieve 

wandeling over natuurbegraafplaats Maashorst. De wandeling 

start om 10.30 uur en duurt ongeveer 60 minuten. We behouden 

onderling gepaste afstand en wandelen in een klein groepje. 

Meld je aan via www.maashorst.nl/wandeljemee

Ons informatiecentrum is 7 dagen in de week geopend. Je bent van harte welkom!

Maak kennis met natuurbegraafplaats Maashorst
Een prachtige plek in de rust en 
schoonheid van de natuur

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


