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Aège tult
 
Alle kèrres dæ’k awt munne volkstuin op haws òn doe,
vuujl ik men aège kaèi gruts. Veur, òn de rægse kant van
mèn krom fietsestúrke, hèngt dan unne groate-n-emmer
mèh praèj, èrpels of slòòj te bængele. Dizze kèr slaèp ik
un dèl valappels æn pirre op de Buitenpas op òn. Ut zèn
dees joar ægte sgòn groate vrugte æn alle beum hange
òlling vol. Un dèl takke hèk mèn stuk aander hawt
onderstut, umdæ diej sommetèts afbriike. Æs ik mèh dieje
zwoare emmer dur de vurdeur binne kom gezwit, wor ik
dizze kèr zællefs dur de ons bestöt. “Wæ hèdde dees joar
tog sgòn graèj in oewen hòf”, kraèjt ze mèn tége. “Ik zal
der us un foto van maake”, zijg ik tége dur. “Ik zal dur ok
un sgèlmèske niive lijge, dan kunde biiter ziejn hoew
groat diejen appel en diej dur de zon verbrande piir zèn”,
zijg ik ok nòg  kaèj gruts.

“Tis allemòl aège tult”, zisse èfkes lòtter tége mèn. “Dæs
veul lækkerder æn gezonder æs al dæ graèj dæguh awt
de winkel hòlt”. Ik lijg dieje groate appel èfkes opzèèj,
want de ons kömter al òn getròjje mèh unne durslag, un
sgèlmèske æn un groate pan. Ze raèjt mééj òn mèh ut
maake van un pòr nèèj pötjes lækkere aègegemakte

appelmoes. Ik hællep dur mar èfkes meej. De sgèl der af,
de wörme æn de kroas der awt æn ut goei wæ óverblèh
in de pan. Door guh mééj unne deksel op, umdætter
dizzentèts anders unne kwak wèzzuppe op af kòmme. Æs
de pan òlling vol zit, sgut ik den durslag mèdde afval in
de grúújne GFT-klieko. De ons zet dan de pan op ut vuur,
want naw kan ik heur niej mèr hællepe, zisse aalt. Ze vent
dæ ik aalt knoei! Umdörrum!! Ik loat ze mar zo wijs æn vat
dieje-n-ènne groate-n-appel, diej mèn door op de gruujn
tòffel, nog aalt mèh groate oage òn bliekt. Ik vuujl
menaège kræk æs Eva in durre paradijselukke hòf. De
ons æn ikke zèn baèj iive gaaw kloar mèh ons waèruk. Ik
zèt de kroas dieter overblèh  op de tòffel æn denk òn ons
keinder diej naw al zòn wèèl niejmer bóns binne dörve te
komme dur dieje coróna. Æn ik app hulliej meej un plòtje
van diejen appel, de piir æn dieje kroas. “Ok aège tult”,
zih de ons kaèj gruts, æs ik dur loat ziejn wæk nòr ons
driej jong hèh gestuurt. Wèlliej zèn baèj tòg èvvel kræk
ènter!
 
Bært van Trientjes

2 INFO van KBO Heesch



INFO
 

KBO-Heesch
ACTIEF EN INSPIREREND

Het is nog niet gedaan Een
2e corona golf dreigt……
 
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf, dreigen er ook voor onze regio
weer extra maatregelen te komen om het Coronavirus verder in te dammen.
Het bestuur heeft eind augustus, gehoord hebbende onze kartrekkers, reeds
besloten om de Kerst- en Sinterklaasviering voor dit jaar af te gelasten. Ook zal
er dit najaar geen vrijwilligersdag gehouden worden.
Een moeilijk besluit, maar het bestuur is van mening dat we de gezondheid
van onze leden niet op het spel moeten zetten door bijeenkomsten te
organiseren waar veel van onze leden aanwezig zouden zijn. Dit betekent, dat
er dit najaar geen grote KBO activiteiten meer georganiseerd gaan worden,
ook over uitstel of afstel van de carnaval wordt reeds gesproken. Jammer,
heel jammer dat we elkaar dit jaar niet meer gaan ontmoeten op een KBO
evenement. Gelukkig zijn verschillende activiteiten ondertussen op een
kleinschalige wijze wel opgestart.
Niettemin is het bestuur positief ingesteld  en denken we samen weer aan
onze toekomst:
Zo was er afgelopen week de eerder uitgestelde Algemene Leden
Vergadering.  Een goed verlopen vergadering, die bezocht werd door 26
leden. Mart Jenneskens werd benoemd als bestuurslid Informatie en
Communicatie en aan onze penningmeester werd decharge verleend voor
de financiën. Gelukkig zit er nog wat vet op onze financiële  botten, zodat een
contributieverhoging niet nodig was.
Ook werd er kort gesproken over de ontwikkelingen inzake De Pas, maar het
wachten is op een besluit van het College van B&W.
Inmiddels heeft het College haar ei gelegd en in haar voorstel wordt de KBO
een deel van de huidige bieb toebedacht. Het bestuur is uiteraard verheugd,
dat in dit voorstel de KBO op de begane grond wordt gehuisvest en beraadt
zich op dit moment over deze variant. Eind oktober neemt de Gemeenteraad
een definitieve beslissing.
Komende maand zal de kartrekkers gevraagd worden naar de plannen voor
hun activiteiten voor 2021 en of hiervoor financiële ondersteuning
noodzakelijk zal zijn. Op basis hiervan kan de penningmeester vervolgens de
begroting voor 2021 opstellen.
 
Al met al hebben we de komende maanden een volle agenda waar we met
plezier samen de schouders onder zetten; samen is op dit moment een heel
klein groepje……….We zouden dit liever met een voltallig bestuur doen
vandaar deze oproep om het bestuur attent te maken  op mogelijke
kandidaten.  We zijn op  zoek naar een 3-tal bestuursleden: een secretaris,
een bestuurslid Activiteiten ( Jan Schuurmans stopt in het voorjaar 2021) en
een bestuurslid Algemene Zaken. Afgelopen maanden hebben we
verschillende personen  benaderd, maar tot op heden zonder succes. 
Kijk eens rond in je omgeving en geef svp namen van mogelijke
kandidaten door.
Ondertussen blijf je natuurlijk gezond en hopelijk zien we elkaar snel.
Piet Ceelen,  Voorzitter
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Notulen van de ALV
 
dinsdag 22-09-2020, Locatie: CC De Pas, Aanvang:
10.00 uur.
 
Aanwezig: 28 leden en bestuur KBO
Afwezig met kennisgeving: Riny en Thea Leemhuis, Henk
en Alice Kwakkel, Johan en Ellie Verdiesen, Antoon
Verstegen, Jan Habraken, Harrie en Marcelle Otjens, Mart
en Anne Jenneskens.
Opgegeven en toch verhinderd: Antoon en Nellie Smits,
Adri van Oss.
 
1.Opening door voorzitter Piet Ceelen
Afgelopen half jaar zijn tientallen leden ons ontvallen
door het Corona virus. Piet zegt toe dat het bestuur hier
op een later moment aandacht aan gaat schenken,
maar vraagt voor nu 1 minuut stilte voor al onze
overleden leden.
Voor de vergadering begint, heeft hij nog enkele
mededelingen;
- Zoals reeds bekend gemaakt is in onze nieuwsbrief zal er
dit jaar: geen vrijwilliger dag, geen  Sinterklaasviering en
geen Kerstviering zijn. In 2021 is het openbare carnaval in
Heesch afgelast, hetgeen betekent, dat er ook met
Carnaval dinsdagmiddag geen Seniorenbal zal zijn in De
Pas.
- Op dit moment neemt het college van B&W een besluit
over de toekomst van de Pas.
Zoals bekend zijn er door de DNI  2 varianten ingediend.
Varianten waarin de KBO zal verhuizen naar de 1e etage.
Een aantal leden heeft hiertegen geprotesteerd, echter
deze varianten staan nog.
Uiteraard probeert het bestuur ervoor te zorgen dat er in
deze varianten optimale vluchtroutes zijn ook voor
senioren. Variant 4 is voor geen der partijen een optie.
Variant 3 zijn aanpassingen naar het een idee van de
gemeente. Hierover wordt vandaag een besluit
genomen. Morgen ontvangen we dit voorstel en wordt
door de gemeente om een reactie onzerzijds gevraagd.
Wordt vervolgd, waarbij zij opgemerkt dat de
aanpassingen zeker niet voor 01-01-2022 gerealiseerd
zullen zijn ivm met ontwerp en besluitvormingsprocessen.
Ondertussen gaat de voorzitter samen met Jan bekijken
of alle activiteiten van de KBO georganiseerd kunnen
worden in Den Herd en de Crea-pas.
-Tot slot de vermelding, dat het bestuur heeft besloten,
dat de opbrengst van de RABO-clubactie dit jaar naar
onze activiteit Begeleid Fietsen zal gaan. Men gaan dit
jaar een grote actie opstarten om de fietsen te kunnen
vervangen.
-Peter Spijkers zal dadelijk de plannen van communicatie
vertellen. Hij vervangt Mart Jenneskens die vandaag
verhinderd is ivm een uitvaart.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle

aanwezigen van harte welkom.
 
2. Notulen van de ALV d.d. 22 maart 2019.
Deze hebben reeds in de INFO van april 2019 gestaan.
Iedereen kon hierop reageren tot 25 april 2020. 
Aangezien er geen reacties zijn gekomen, zijn deze
notulen toen al goedgekeurd en vastgesteld.
 
3. Rekening 2019 en begroting 2020 door de
penningmeester Theo van Orsouw
 
a. Vaststelling financieel verslag 2019
2019 was financieel gezien een heel normaal jaar. De
inkomsten en uitgaven liepen in de pas met de
begroting. In de toelichting zijn enkele opmerkelijke
posten toegelicht. De jaarrekening met de toelichting is
afgedrukt in de INFO van maart en september. Aan de
leden is ook nog eens gevraagd om vragen en
opmerkingen, maar daar is geen reactie opgekomen.
Ook nu zijn er geen vragen en het financieel verslag
wordt vastgesteld.
 
 b. Verslag kascommissie Johan Verdiesen (aftredend)
en Wim Nijs.
Op 11 februari 2020 hebben de op de ALV van 22 maart
2019 benoemde leden voor de commissie, de
kascontrole uitgevoerd. Bij deze controle zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. De verlies- en
winstrekening alsmede de balans over het boekjaar 2019
geven een vertrouwd beeld van de financiële positie van
de KBO Heesch en derhalve verzoekt de commissie aan
de vergadering de penningmeester te dechargeren.
Aldus getekend door Wim Nijs en Johan Verdiesen.
 
c. Verkiezing kascommissie:
De voorzitter dankt bij deze Johan Verdiesen (stopt) Wim
Nijs blijft nog een jaar. De ALV benoemd Martien van
Iersel voor de kascommissie 2021 en Willy van Herpen als
reserve.
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De voorzitter vraagt de penningmeester nog iets te
vertellen over de balans.
Daaraan wordt gevolg gegeven. De activa bestaan bijna
volledig uit de banksaldi bij de Rabobank op de rekening
courant en een spaarrekening. Daartegenover staan bij
de passiva het eigen vermogen en de
bestemmingsreserves. Het eigen vermogen neemt de
laatste jaren gestaag toe omdat de positieve resultaten
jaarlijks worden toegevoegd en geeft nu zekerheid dat
onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
zonder grote contributiestijging.
De balanspost ”Nog te betalen kosten” heeft betrekking
op enkele afrekeningen die niet vóór 1 januari betaald
konden worden. Inmiddels zijn die voldaan.
 
Frans Eijsink vraagt of we uit bezuiniging geen microfoon
hebben vanmiddag. Het is overwogen maar omdat je
met de microfoon niet in de zaal mag lopen hebben we
besloten daarvan af te zien.
 
4. Jubilea 2020.
Jubilarissen worden thuis door de voorzitter bezocht. Hij
heeft bijna iedereen al bezocht. Dit is de laatste keer dat
hij dat zo doet. Volgend jaar zijn er 20 jubilarissen en die
willen we dan op een gegeven moment gezamenlijk
huldigen.
 
5. Bestuursverkiezing:
Carla Admiraal -secretaris- is tussentijds teruggetreden
ivm haar gezondheid; het bestuur zal haar bedanken en
een cadeaubon schenken.
Mariet Jaspers neemt deze functie nu tijdelijk waar.
Informatie en Communicatie: Mart Jenneskens.
Mart heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend bij de ICT-
afdeling van onze KBO  en daar komt nu Communicatie
bij. Hij wordt met algemene stemmen en applaus
gekozen.
De vacatures Algemene Zaken en Secretaris staan nu
nog open en daarbij komt in het voorjaar 2020 nog een
plaats vrij voor Activiteiten en Evenementen, want dan
stopt Jan.
De voorzitter doet een dringend beroep op iedereen om
mee te denken hoe we het bestuur draaiende kunnen
houden in de toekomst.
 
6. Werkplan Activiteiten en Evenementen door Jan
Schuurmans
De start in 2020 was nog veelbelovend. De KBO dag in
maart was een succes, maar een week later moest alles
op slot. Maandenlang geen enkele activiteit, alleen maar
hopen, op een goede gezondheid.
Eind juli, begin augustus kwam er weer hoop en is er een
voorzichtige start gemaakt. Een aantal kartrekkers nam
hiervoor het initiatief en werd er voorzichtig gestart met

biljarten, Jeu de Boules en later wandelen, koersbal,
darten, fietsen op woensdag, breien en de fotoclub.
Alles zo veel mogelijk volgens de corona regels.
In overleg met de kartrekkers is unaniem besloten om dit
jaar – gezien het grote aantal deelnemers wat hieraan
deelneemt- de Vrijwilligersdag, het Sinterklaasfeest en de
Kerstviering te laten vervallen.
Bloemschikken zal in december bij voldoende
belangstelling doorgaan.
Hij hoopt volgend jaar met betere berichten te kunnen
komen.
Momenteel is hij doende een nieuwe evenementen
groep op te richten.
Wim Nijs: De bridgeclub gaat beginnen in de grote zaal.
De KBO-bridgeclub wil ook graag beginnen.
Jan gaat informeren wat de financiële consequenties zijn
voor de KBO om dit mogelijk te maken en zal daarna met
Wim contact opnemen.
Wil Hofs: De 23 leden van Con Amore willen ook graag
gaan zingen. Zij pleit ervoor om het een keer te proberen.
De voorzitter gaat hiermee akkoord mits dit goed
geregeld wordt in overleg met Jan.
Rieky Vermeulen vraagt of ze in de Missezaal mogen
beginnen met sjoelen.
We kunnen niet garanderen dat het dan altijd door kan
gaan. Voorgesteld wordt om het sjoelen dan te
verplaatsen naar woensdagmiddag in Den Herd, mits
bridgen doorgaat in de grote zaal. Jan gaat dit bekijken
en desbetreffende groepen regelen.
 
7. Werkplan Zorg en Welzijn door Ton de Wit
Ton heeft ten behoeve van de Info een stukje geschreven
over de acties die in het kader van corona in het voorjaar
door het bestuur zijn gestart. Gegeven het late tijdstip van
de ALV wil hij die acties meenemen in zijn presentatie
over het werkplan 2019/2020.
Hij gaat in zijn presentatie in op de volgende
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onderwerpen:
a.  De bijdrage van de commissie Lief en Leed aan het
welzijn van zieke KBO leden. Veel waardering spreekt hij
uit voor het werken achter de schermen van deze
commissieleden. Hij spreekt uit ervaring als hij zegt, weet
te hebben van de prettige gewaarwording als de zieke
niet vergeten wordt en door de gegeven attentie.
b. Deze waardering geldt ook voor de club van Maricus
van Schijndel, die het brengen en halen van mensen met
een verstandelijke handicap uit verzorgingstehuizen en
instellingen naar hun activiteiten, nu heeft moeten
stilleggen.
c. In de herfst van 2019 hebben er in de gemeente
Bernheze een 3-tal toneelvoorstellingen plaatsgevonden.
Het betrof een voorstelling over de vraag hoe
gepensioneerden er wel of niet in slagen ook na hun
pensioen een actief en zinvol leven te leiden. De
voorstellingen bleken een groot succes.
d. Met vertegenwoordigers van de gemeente is overleg
gevoerd over knelpunten in verkeerssituaties, die vooral
voor minder mobiele mensen voor de nodige obstakels
zorgen. Naar het lijkt, wordt gevolg gegeven aan het
oplossen van de knelpunten.
e. Het ligt nu stil, maar verleden jaar heeft er ook weer
overleg plaatsgevonden, tussen de KBO-afdelingen van
de gemeente Bernheze en het OOB. Ook binnen de
woonkern Heesch heeft er verleden jaar diverse malen
een informatie-uitwisseling plaatsgevonden in het RGO,
waarin alle maatschappelijke organisaties binnen Heesch
zijn vertegenwoordigd.
f. Dit voorjaar heeft het KBO-bestuur gemeend alle leden
een “bloemetje” te sturen in de vorm van een briefkaart,
waarin bloemenzaadjes waren verwerkt. Niet in alle
gevallen bleken de zaadjes uitgegroeid te zijn tot een
fleurige bos bloemen. In elk geval heeft deze actie wel
wat reuring veroorzaakt!
g. Ook tijdens de corona tijd hebben de leden van het
bestuur alle 85-plussers gebeld van de leden, met de
vraag of ze nog wel voldoende contacten hadden in hun
onmiddellijke omgeving, geen tekort aan boodschappen
is ontstaan en dergvan de seniorenelijke. De actie werd
gewaardeerd. Er bleek geen sprake van een
vereenzaming van onze senioren.
h. Nog dit najaar zal er film WEI worden getoond met voor
en na een inleiding en gedachtewisseling over dementie.
Het betreft een aangrijpende documentaire.
Wil Hofs vraagt of de KBO ook samenwerkt met ONS
Welzijn of staat dat los van elkaar. Wij willen juist steeds
meer gaan samenwerken met ONS Welzijn. We willen dat
ouderenadviseurs, meer gelinieerd zijn aan onze KBO,
zodat wij ook meer zicht krijgen op de individuele noden
en waar wij onze aandacht dan op kunnen richten.
 

8. Werkplan Communicatie 2020 – 2021 door Peter
Spijkers
Peter legt duidelijk uit wat het nut is van communicatie en
informatie voor onze vereniging en het belang dat de
leden bij gaan dragen om de website, nieuwsbrief, info
en de MBK actueel te houden.
Hij doet een oproep om allemaal een keer een stukje te
schrijven voor de Info, zodat deze interessant blijft om te
lezen. Ook om te zorgen dat het bestuur de e-
mailadressen en telefoonnummers goed in de
ledenadministratie heeft staan. Dus zijn er wijzigingen dan
dit graag doorgeven.
Onderstaand in het kort de punten die hij uitgebreid heeft
doorgenomen.
Opstellen van informatie- en communicatieplan als
onderdeel van nieuw beleidsplan KBO Heesch.
Hierbij betrekken we ook alle vrijwilligers, kartrekkers en
beheerders website. De mensen van de INFO, de
nieuwsbrief en het bestuur. 
Geven van voorlichting/instructie aan kartrekkers/
beheerders website over inrichting eigen pagina.
Plaatsen nieuwsberichten op website. - Opstarten
Helpdesk ICT vanaf 14 september 2020 op
maandagmorgen. Geven van instructies. Programma
volgt.

voor de COLOFON: zie de INFO van september
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Opstellen Nieuwsbrief, iedere 2 weken. Leden benaderen
om deel te nemen.
Opstellen INFO vanaf juli, iedere maand.
Inzending artikelen voor INFO, Nieuwsbrief, website via
centraal formulier.
Sociale media: Facebook koppelen aan website, meer
nieuws plaatsen.
Opslag van documentatie verbeteren.
De werkgroep Communicatie streeft ernaar dat iedere
kartrekker of ander lid hun activiteit op de website actueel
gaat bijhouden en dat die informatie dan ook in de Info
en/of de MBK komt. Mocht dat niet lukken neem dan
contact op met Communicatie en u wordt geholpen!
Gerard Eickmans vraagt of zodra informatie bekend is
van de gemeente over de plannen rond De Pas dit op de
website geplaatst kan worden. Zodra wij meer
duidelijkheid hebben zal het bestuur dat zeker doen
maar nu is het pas een voorstel van de gemeente aan
het College en dan moet het nog in de raad van oktober
komen.
Francien van Vugt vraagt zich af of we niet naar de
politieke partijen moeten en legt het nut ervan uit.
Het afgelopen jaar is hier al de nodige aandacht aan
besteed ook door diverse leden.   
 
9. Rondvraag:
Wil Hofs dankt het bestuur voor de duidelijke
verslaggeving. Ze hoopt dat de themamiddag (WMO-
koffiemiddagen) weer snel opgestart kunnen gaan
worden en een bedankje voor het prachtige kunstwerkje
wat we op ons bordje hebben gekregen.
Willy van Herpen vraagt informatie over de biljarttijden en
die worden haar doorgegeven.
Arie Hop stelt voor om volgende keer wel voor een
microfoon te zorgen. Wim Nijs adviseert om zo’n kastje
met microfoon zoals de bridgeclub heeft ook aan te
schaffen of te huren van de bridgeclub.
Frans Eijsink dankt het bestuur voor alle inzet in deze
moeilijke tijd.
Martien van Iersel.
-  De Info is geweldig verbeterd de laatste jaren. Maar hij
adviseert om een herhalingsblad erin te zetten met: 8
kadertjes waarin staat - er is een vacature voor, - de
telefoonnummers van bv de helpdesk etc.
- Gebruik de digitale mogelijkheden optimaal. Ook bij het
opgeven, stuur een mailtje met daarin een knop waarbij
je je rechtstreek direct kunt aanmelden.
- Daarna geeft hij een pleidooi voor de Hop-on Hop-off
 bus, De mogelijkheid om hiervan gebruik te maken is er
nu en het is voor de chauffeurs ook gezelliger en niet zo
vermoeiend. Er wordt nu veel te weinig gebruik van
gemaakt. Martien wordt gevraagd dit praatje op de
website en Info te zetten met vermelding dat je ook met
de rollator mee kunt. Misschien is het een idee om een
andere wervingsmethode te zoeken.
Ria Ploegmakers vraagt of ze nu zieken mogen bezoeken.

Dit mag maar je moet eerst vragen of je welkom bent. Of
je binnen mag. Het is aan jou en de gast waar je heen
wilt of je het aandurft. Het wordt nu wel weer moeilijker.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst, het
meedenken en de betrokkenheid. Hij hoopt dat we het
Coronavirus snel achter ons kunnen laten en we weer
veilig in gelegenheid gesteld worden elkaar te
ontmoeten. Wel thuis en blijf gezond!
Heeft u op- en/of aanmerkingen op deze notulen?
Het bestuur ziet graag vóór 25 oktober 2020 een
reactie van u.
Zonder reacties zijn deze notulen na 25 oktober 2020
vastgesteld.
Reacties graag naar Mariet Jaspers,
secretaris@kboheesh.nl

Mien van den Hurk
neemt afscheid van
Redactieraad
 
Na 21 jaar teksten corrigeren, net zoals ze in haar
werkzame leven als schooljuf ook heeft gedaan, stopt
Mien hiermee. Ze heeft dat 21 jaargangen lang altijd,
zolang de INFO bestaat, met heel veel plezier en uiterst
secuur gedaan. Maar ondanks dat vindt ze zélf, dat het
nu tijd is hier een punt achter te zetten. Wij, leden van de
redactieraad, hebben alle begrip voor deze keuze en
wensen Mien nog vele, mooie jaren toe. In haar laatste
redactievergadering nemen wij op gepaste afscheid van
haar met natuurlijk een prachtige bos bloemen. 
Mardon
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‘Heesch krijgt een
fraaie nieuwe
huiskamer, ook met
een kleinere
verbouwing’
(uit het Brabants Dagblad)
 
Ook met een sobere verbouwing, minder vast personeel
en zonder commerciële horeca kan er een nieuwe
‘huiskamer van Heesch’ komen. Dat stelt het
gemeentebestuur van Bernheze. Het presenteert een 2,5
miljoen euro kostende variant op eerdere, duurdere
plannen.
In dit alternatief trekt de KBO in het biebgebouw naast
De Pas.
In het gebouw van De Pas aan de Misse blijft een
podiumzaal met 250 stoelen maar geen professioneel
theater. De Eijnderic verhuist, zoals beoogd naar De Pas.
Gemeente, Ons Welzijn en Vluchtelingenwerk blijven
kantoorruimtes in het gebouw gebruiken waar ze nu ook
in zitten. Het College denkt met dit eigen plan te voldoen
aan alle eisen die zijn gesteld: De Pas moet dé
ontmoetingsplek van Heesch zijn, er vindt kruisbestuiving
plaats tussen de gebruikers en het is een
gemeenschapshuis dat zichzelf bedruipt.
Minder breken en meer bestaande ruimtes benutten
In het plan van de gemeente blijft het skelet van het
pand zoveel mogelijk intact. Het is niet nodig de gevel
naar voren te plaatsen om ruimte te winnen. Wethouder
Rein van Moorselaar: "We zijn ervan uitgegaan dat alles
zoveel mogelijk blijft op de plek waar het nu zit, behalve
op de begane grond bij grand café en bibliotheek, waar
de meeste interactie moet komen. We gaan minder
breken en meer bestaande ruimtes benutten".
De bibliotheek verhuist naar De Pas. Het gebouw wordt
niet afgestoten, maar ingericht voor de KBO en onder
meer de kookstudio van De Eijnderic. "Dat de KBO
daardoor op de begane grond kan blijven, is een zeer
belangrijke bijvangst". 
Een professionele theaterfunctie vindt het College niet
langer nodig. Dat scheelt personeelskosten en de zaal
kan voortaan zonder balkon. Daaruit volgt ook, dat de
subsidie van De Pas in vier jaar tot nul wordt afgebouwd.
Geen commerciële horeca
Het college kiest niet voor commerciële horeca, zoals DNI
wil. Wel is het de bedoeling de algemene plaatselijke
verordening aan te  passen zodat er wat meer mogelijk is
en gaat de gemeente in gesprek met de plaatselijke
horeca om te kijken wat er daarnaast kan. Het college
gelooft niet dat De Pas met meer horeca minder

verliesgevend zal zijn.
Nog geen inhoudelijk overleg
Inhoudelijk overleg over het plan van de gemeente is er
nog niet geweest. Toch gaat Van Moorselaar er vanuit,
dat DNI wil meedenken over de invulling van scenario 3,
waar het college voor heeft gekozen. "We zijn met z'n
allen verantwoordelijk voor de voorzieningen in Heesch. Ik
denk dat we hier iets heel fraais mee neerzetten".
Het bestuur van de KBO vindt het een positieve
ontwikkeling, dat de KBO in dit voorstel gehuisvest gaat
worden in een deel van de huidige Bibliotheek op de
begane grond. Het bestuur komt eerst met een definitieve
beslissing, nadat het gehele plan kritisch tegen het licht is
gehouden.
 
Piet Ceelen, voorzitter

 Grote Clubactie Rabobank. KBO doet mee.
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PIET
 
Enkele weken gelejen moes menne kameroad naor
Amsterdam noar ien of aander kantoer en hij vroeg oan
men of ik mee wilde rijen. Ut kos doar wel efkus duren en
doarum ging ik noar un kafeke op dun hoek  um un
bekske koffie te drinken en mensen zitten kijken. Ut is doar
un drukte van jewelste. We doar allemoal veurbe kumt,
da wilde nie geleuve.               
In Amsterdam wont toch hiel aander volk as be ons in
Hisch. Ge ziet ur veul mier vrouwvolk mi zo’n
hoofdduukske. En ok nogal mensen ni un kleurke en ut
vroillie doarvan hi over ut algemien un flink aachterwerk,
un kont as un bels perd zogezeet. Mar ja, die ziedde be
ons in ut durp ok wel. Doar is niks mis mi. Wa ik nie gezien
he, zen zwarte mensen mi un pruik van die kroeshoar en
van die gekke koperen orbellen woar wellie Zwarte Piet mi
uitdossen. Da  gulazur over Zwarte Piet kumt ok uit
Amsterdam. Zun die gasten nie weten da wellie al tun
nostebij 100 joar oan Sinterkloas mi Zwarte Piet dejen
vurda zullie of dur ouwlui noar Nederland kwamen? En da
Sinterkloas en Zwartie Piet ien groet toneelstuk is da
opgetuigd wordt vur ons jongste keinder? Ik he ons
keinder en klenkeinder nooit iets hurren zeigen over da
Zwarte Piet iest mi discriminatie te maken hi. Trouwens wa
weten die lui nouw over dicriminatie. Toen de moffen ruim
75 joar gelejen 6 miljoen joden vermoordden......... da
was discriminatie.
Toen ik doar wa rond zaat te blieken, hè ik meepussant
un versje zitten te bedenken.
                                     PIET
Piet is blauw                          Piet heeft het koud
Piet is grauw                          Piet is ziek
Piet is groen                           Piet is jaloers
Piet is grijs                              Piet is oud
Piet is  wit                               Piet is dood
Piet is zwart                            Piet is Zwarte Piet.
Toe we wir noar huis rejen, zin ik da ut toch in Hisch veul
oangenamer wonen is zonder al die drukte. Wellie hen
zelfs gratis openbaar vervoer. Da kunnen die bedweters in
Amsterdam nie zeggen.
Houwdoe. Hasje.
 

Verlengen rijbewijs
en corona
 
Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen
sommige mensen niet op tijd aan de eisen voldoen om
hun rijbewijs te verlengen. Daarom heeft de Europese
Commissie de regeling om te kunnen doorrijden met het
verlopen rijbewijs verlengd. Mensen die hun rijbewijs
moeten verlengen in de periode van 1 februari 2020 tot
en met 30 november 2020, kunnen vanaf de datum dat
het rijbewijs verloopt negen maanden doorrijden met het
verlopen Rijbewijs binnen Europa. Die negen maanden
gaan dus in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.
Heeft u problemen bij het verlengen van uw rijbewijs?
Neem contact op met Edith Mostert, beleidsmedewerker,
emostert@kbo-brabant.nl.

Ledenmutaties van
25-7 t/m 24-9
 
NIEUW LID        
Ria van Hoek
Els van der Vuurst
 
WIJ HERDENKEN
Gerrie Thijssen - van Niftrik
Antoon Timmermans
Theo Verhallen
Zus Eijsvogels - van Vugt
Annie van de Wetering - van Dinther
Mevr. A.J. van Herpen - van Schijndel
Marietje Ulijn van der Lee
 
OPZEGGING
Mevr. Van Rossum - van Bakel
Mien Keyzers - Schuurmans
Theo Keyzers
Henk Bloks  ( per 31-12-2020 )
Jan Gerrits
Walther Bax
Ad Mauriks
Maria Mauriks - Schakenraad
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ELK NADEEL HEEFT Z’N
VOORDEEL
 
Efee wilde het even niet meer over het virus, corona of
COVID-19 hebben. Maar terwijl velen denken, dat het
oude normaal weer is aangebroken, is de werkelijkheid
even anders. De kaart van Nederland kleurt langzaam
een beetje rood. Steeds meer landsdelen hebben de
controle alweer verloren. De maatregelen worden
aangescherpt. Zetten  we eerst een streep door het
tochtje naar het zuiden van Europa,  de ontsnapping
richting de provincie blijkt nu ook niet de verfijnde keuze.
Oftewel vanuit de tuin naar de kachel op 21 .
Er kleven veel nadelen aan de huidige wijze van
bewegen en leven.
 
Nadelen zijn er in overvloed; 
- uitkijken bij het kletsen met de ander, in het o.v. met een
mondkapje op,
- handjes schoonmaken bij het betreden van diverse
gebouwen, tekenen van een register,
- meer op uzelf aangewezen, minder gezellige
activiteiten,
- de KBO steeds overwegend wel of niet iets te doen aan
de behoeften van haar 1150 leden, 
- vrienden, kennissen, familieleden zijn ons ontvallen,  
- aarzelingen wel of geen contact bij jou thuis of bij die
ander .
 
Voordelen;
- we zijn zonder erg af van dat “3 keer kussen in de vrije
ruimte”, een gewoonte die we toepasten bij bekenden en
lieden die we voor het eerst tegen kwamen. Onderzoek
heeft uitgewezen dat rechtshandigen eerst links dan
rechts en nogmaals links aan elkaars hoofd zaten te
friemelen. Linkshandigen deden het uiteraard  andersom.
- handen hoef je niet te ontsmetten na het
handenschudden want dat doen we op 1.5 meter allang
niet meer. Ook al zou je het willen proberen.
- we rijden minder kilometers dus de brandstoftank
behoeft wat later een vulling.
- naar de supermarkt, lekker vroeg in de ochtend, geeft
wat meer tijd de krant te lezen met “leuke” artikelen,
meningen, die naar lezing alleen maar meer twijfels
veroorzaken.
- en over die twijfels kun je dan weer op een terrasje,
onder het genot van een kop koffie, heerlijk keuvelen.
 
Algemeen;
Het jongere deel van onze bevolking krijgt nu een beetje
de schuld,  dat we de controle over het virus aan het
verliezen zijn.  Als die jeugd en de supporters van
voetbalverenigingen nou eens het besluit namen om op
een groot scherm de IC ellende van de afgelopen

maanden te gaan bekijken, dan maken we misschien
meer kans op begrip om  deze  vervelende periode te
overbruggen.  Op meer acceptatie van  de werkelijkheid.
Dat Haagse gedoe;  “zoudt u zo vriendelijk willen zijn en
……  “ dat werkt niet.
Uiteraard hebben we geen invloed op onze landgenoten
elders in het land, maar we kunnen wel samen middels
discipline in onze eigen omgeving leven,  met de hoop
op een spoedige oplossing.
Overpeinzingen
= Omhoog kijkend zagen we deze zomer vele blauwe
vlekken (Bart Chabot).
Over die zomer gesproken, die achter ons ligt als u dit
leest, voortdurend een hittebrengende zon. Daar
beleefden de leveranciers van airco’s  een extra en
onverwachte hittegolf mee. De ene z’n ongemak is de
ander z’n brood.
Oftwel …. Er zijn veel branches die het niet meer zien
zitten en de andere gedijen als de wiedeweerga.
= Over onze natuur gesproken. Een filosofische vraag met
diepgang.
Steekt een hert de weg over of rijden we dwars door
zijn bos?
= Facebook is voor bejaarden,  als je Snapchat niet
begrijpt ben je echt oud. Efee gebruikt nog de e-mail en
belt zelfs mensen middels de telefoon. Ja dan ben je in
veler ogen, van een andere planeet.
 
Maar het echte directe contact zal van waarde
blijven. Efee
 
 

RABO Clubsupport
2020
 
KBO, afd Heesch doet mee met Rabo ClubSupport
2020.
Op de website van de Rabobank vind je alle
deelnemende verenigingen en stichtingen overzichtelijk
bij elkaar. KBO Heesch kan nu actief campagne gaan
voeren om straks tijdens de stemperiode zoveel mogelijk
stemmen op te halen. Ook vind je hier informatie over de
stemperiode die geldt voor Rabobank Oss Bernheze.
KBO Heesch wil zich inzetten om onze werkgroep die
actief is met de ondersteuning van het begeleid fietsen.
Vrijwilligers begeleiden minder validen tijdens een
fietstocht op speciaal daarvoor uitgeruste fietsen. Dat is
altijd weer een gezellige dag. De mensen beleven daar
veel plezier aan!
Zie de website: https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-
bernheze/deelnemers
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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
 

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

Ook voor koietafels kunt u in het Proelokaal terecht. 

iets te vieren?
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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


