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VERHALEN….
CORONA…   VERDER
 
Efee is vast niet de enige die de behoefte heeft een stukje
van het leven op papier te zetten. Velen hebben het
gevoel, dat ze tijdens hun leven beter rechts dan links
hadden kunnen afslaan. Of andersom, politiek
geïnteresseerden vragen zich al gauw af, SP of VVD,
vandaar dat andersom.
 
Het zal in de nabije toekomst heel vaak voorkomen, dat
de baas tegen je zegt, dat je de vrijheid krijgt naar een
andere baan uit te kijken. Van vrijheid naar ellende.
Een boek schrijven omdat je ooit overtallig was en
daarna een aanvang hebt gemaakt met de inrichting
van een ander leven.
Ook efee maakte dat lang geleden mee . Dat boek
schrijven, omdat je  het gevoel dat het misschien anders
had gemoeten. Omdat je na een periode van 100
sollicitaties, 72000 km’s en afzeggingen, soms wel, soms
niet. Het leidde altijd tot hetzelfde…. Je kwam niet verder.
En dan teneinde raad voor jezelf gaan beginnen. Toen
noemde men dat nog een éénmanszaak tegenwoordig
ZZP-er. Dat boek, na vele ondernemingsacties, zag ik
mezelf al presenteren bij Matthijs. Had je gedacht … nog
voor het af is stopt hij en zou ik naar M moeten, die
mevrouw met die onaangename stem. Daar zie ik vanaf,
dan maar naar de Frankfurter Buch Messe.
Een mens blijft fantaseren.. dus ik ook. Wat een zekerheid
is, het verhaal  gaat er komen , het boek dus ook. Ik
maak zinnen, terwijl het juist deze ochtenden maar niet
lichter wil worden. Er zit nog leesstof op de botten.
Toch blijft het vreemd, dat juist in deze coronatijd ik geen
tijd vind om aan het verhaal te werken. Hoe de wereld
om ons heen steeds weer alle aandacht vraagt om die
onduidelijke informatie over dat virus en wel of niet
onderweg willen zijn, te verwerken. Het houdt je bezig,
blijft te vaak onderwerp van gesprek. Het vaccin gaat de
oplossing brengen. Wanneer, en staan we als ouderen
weer achter in de rij?  De toekomst zal het leren.
 
Overpeinzingen
 
= dat je vijanden hebt, betekent alleen maar dat je je
ergens sterk voor hebt gemaakt.
= weer naar het voetbalstadion. Op afstand en niet
juichen. Efee stelt voor alle wedstrijden op 0-0 te laten
eindigen. Geen gejuich. De competitie-eindstand
alfabetisch te bepalen, hetgeen betekent dat Ajax geen
kampioen wordt maar ADO. Als je dit geen goede
gedachte vindt, dan gewoon scoren en die fans een
geluiddicht kapje op.
= uitdrukking;  “Dat dank je de koekoek”. In Oss zit er
regelmatig een uil op onze balkons. Soms van balkon

naar balkon, maar ook vaak een  tijdje heel stil op
dezelfde plek. Dan zit dat beest waarschijnlijk een uiltje te
knappen.
= als u uit corona-verveling even niet weet wat te doen,
ga dan eens een middagje Wingfolien, blokarten,
windsurfen, golfsurfen, kitesurfen, kite-buggyen, suppen,
kajakken of gewoon  zwemmen in uw PRAXIS
opblaasbadje in de achtertuin. Hebt u geen tuin? Dan
toch maar met een natte handdoek, binnen handbereik,
op het balkon of platje.
 
efee
 
 
 
 
 

Tafels van hoop
 
De laatste weken hebben onze media veel bericht over
racisme en discriminatie. Na de tragische dood van
George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten
is er een golf van protest over heel de wereld gegaan.
Vanuit de parochie De Goede Herder willen wij hierop
reageren omdat geloof en leven met elkaar zijn verweven
en we vanuit christelijk perspectief kunnen stellen dat dit
protest terecht is. Er is immers sprake van marginalisatie
en er zijn machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en
herkomst. Dat zou niet moeten mogen. God is de
Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons.
Bisschop De Korte pleit namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie voor mildheid en barmhartigheid
in het huidige debat over racisme. ‘Geen aanvaarding
en verbinding maar wantrouwen en uitsluiting zijn
tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’ De bisschop
is voorstander van dialoog en ontmoeting. Daarom willen
wij vanuit de diaconie van onze parochie starten met een
nieuwe, creatieve vorm van ontmoeting en verdieping:
de Tafel van Hoop. Geïnspireerd door de eucharistie zijn
dat maaltijden waarin ervaringen worden gedeeld en
verbinding wordt gezocht. Samen eten brengt ons tot
elkaar.
Kijk voor meer informatie op www.tafelvanhoop.nl. Wilt u
hieraan meewerken? Neem dan contact op met onze
pastoraal werkster Annemie Bergsma:
(0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Van het bestuur………
 
Net voor de uitbraak van COVID-19 heb ik toegezegd het bestuur tijdelijk
administratief te ondersteunen. Wat ik wel had kunnen vermoeden, maar in
mijn impulsieve toezegging niet had bedacht, is dat je dan meteen als
volwaardig bestuurslid wordt beschouwd. Omdat we al meteen huisarrest
kregen, was dit voor mij een welkome invulling van de vele vrijgekomen tijd,
veel afspraken kwamen tenslotte te vervallen.
Ik sta verbaasd over het vele werk wat achter de schermen door heel veel
KBO leden wordt verricht en hoe organisatorisch de KBO Heesch goed
functioneert. Veel vrijwilligers vervullen een duidelijk afgebakende taak en
dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.  De één is er meer tijd aan
kwijt dan de ander, maar met zijn allen zorgen we ervoor dat onze vereniging,
die maar liefst 1200 leden telt, uitsluitend op vrijwilligers kan blijven draaien.
Het is voor mij nu duidelijk geworden hoe de structuur van het bestuur van
deze grote vereniging is opgebouwd. Je hebt een voorzitter, penningmeester,
secretaris en vertegenwoordigers van ieder cluster, zoals activiteiten,
evenementen, communicatie en lief en leed.
Onder deze clusters vallen weer clubjes, met hun eigen kartrekkers. Zoals bij
activiteiten het sjoelen, jeu de boules, fietsen, kaarten etc.. Onder het cluster
‘evenementen’ vallen de kerst-en sinterklaasviering, KBO- en vrijwilligersdag. 
We zijn in dit cluster nog naarstig op zoek naar mensen die zich hiervoor in
zouden willen zetten. Dus lijkt het u leuk om bijvoorbeeld de kerstviering mee
te organiseren dan bent u van harte welkom. Dit zijn afgebakende projecten
en spreken u mogelijk aan. Maar ook een coördinator die dit cluster
vertegenwoordigt in het bestuur ontbreekt nu nog.
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een coördinator die het cluster
activiteiten zou willen komen vertegenwoordigen in het bestuur, want Jan
heeft aangegeven na dit jaar hier echt mee te willen stoppen.
Dus spreekt het u aan om in het cluster evenementen vrijwilligerswerk te
komen doen, of juist een bestuurlijke functie te komen vervullen (secretariaat,
vertegenwoordiger evenementen of activiteiten), dan bent u meer dan
welkom. Ook een duo functie is mogelijk. Mannen zijn van harte welkom,
maar ik moet eerlijk zeggen dat ik graag voor de balans zou zien dat
vrouwelijke leden het bestuur van de KBO komen ondersteunen.
Toen ik 3 maanden geleden bij het bestuur kwam werd ik hartelijk ontvangen,
voelde me welkom. Wat er precies van me verwacht werd, wist ik ook nog
niet. Dat werd natuurlijk steeds meer duidelijk. Maar er is volop bereidheid om
je te helpen en te ondersteunen daar waar nodig. Ik heb er al best veel van
geleerd.
Wanneer uw interesse is gewekt, of u mogelijk iemand anders weet die wat
voor de KBO zou kunnen betekenen, laat het dan aub weten door te bellen
met Piet Ceelen 0412-454053 of een mail te sturen naar
secretaris@kboheesch.nl. We willen allemaal liever gevraagd worden dan je
zelf aanmelden. Maar nu is het nodig dat dit laatste ook gebeurt. Dus vraag
gewoon een vrijblijvend gesprek aan voor meer verduidelijking en neem
hiervoor contact op met één van de bovenstaande personen.
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Vervolg "van het bestuur"

Ik hoop oprecht dat er uit onze 1200 leden reactie gaat komen. Zonder
bestuursleden, die alle clubjes vertegenwoordigen en het aanspreekpunt zijn
voor gemeente en andere verenigingen, kan zo’n vereniging tenslotte niet
blijven bestaan. Het zou echt jammer zijn als over een paar jaar het bestuur
van de KBO wegvalt en de kleine clubjes zelfstandig moeten gaan draaien.
Als het niet wordt aangevuld zie ik er dat van komen en de gevolgen daarvan
zullen alle ouderen dan gaan merken. Om het bestuur van de KBO voor de
toekomst veilig te stellen zal er nu echt aanvulling moeten komen.
Voor het voortbestaan zijn we met zijn allen verantwoordelijk en vele handen
maken het werk licht!
 
Mariet Jaspers, (tijdelijke) secretaris

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.

Leden Mutaties
van  26 juni tot en met 24 juli  2020
 
NIEUW LID         
Annelies Pulles
Antoinette Wijnen
WIJ HERDENKEN
Albert van Orsouw
Jan van Gorp
Jan van den Berg
OPZEGGING
Tonnie van den Berg
Trees van den Berg - van Linder
Frans Dufhues
Thea Dufhues - van Nimwegen    

Safari
 
Toen ik goed en wel gepensioneerd waar, won ons vrouw
en ikke wel us noar de wilde bisten in Afrika goan kijken.
Op safari noemen zu da.
Wu gingen tu veld um tu informeren hoe da in zun werk
ging. Mar toen ons vrouw ur aachter kwaam da gu dan
tegen allerhande enge ziektus ingeend moes worren,
waar durre zin in enne kier over. Ut is ur dan ok nie van
gekommen.
Wellie zen toen mar unne dag noar de Beekse Bergen
gewist. Ik moet zeigen, da is ok goed de moeite werd.
Op dun dag van vandaag hoefde as gu wilde bisten wilt
bekijken,  al nie mer zo wijt te goan. As geluk hed, of
pech, ut is mar hoe gu ut bekekt, kunde in ut durp zoe
mar unne wolf tegen kommen. As gu erruggus un del
doei schoapen ziet liggen, dan is da bist niet wijd uit de
buurt.
Goadu gullie soms wellus fietsen  in de Maashorst. Dan
heddu geheid kans da gu doar ok allerhande wilde
bisten rond ziet loepen. Die hen ut wel nie gemund op
schoapen, mar mi mensen hen zu nie zo veul op. 
Un tedje gelejen zaat ik op un terras van ien van de
caffees in ut durrup un lekker botterham tu verorburren,
verscheen  doar innens unne giraf mi zunne lange nek,
 die probeerde menne  bord leeg te eten. Efkus
noaderhand zaat ik te genieten van un ijsje kwaam
kwaam doar zou mar unne aap op men af, die
probeerde  men ijsje te jatten. Ikke mar um mu heen
sloan en roepen: sodemietert op lellik bist, blef van men
grij af. Ons vrouw waar van men geschrik wakker
geworren en ik kreeg unne flinke por tussen men ribben.
Ik waar subiet wakker en kwaam ur aachter da ik  ut mar
gedromd ha. Ik ben nog noit zo blij gewist da ik wakker
waar.  Alles bijin waar ik ur toch nie zo gerust op mi al die
gekke fratsen van tegenwoordig en he wijer dieje naacht
toch mar onrustig gesloapen.
 
Houwdoe. Hasje.
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Draaiboek Code
Zwart
 
Wat gebeurt er als IC’s het aantal patiënten niet meer
aan kunnen?
Artsenorganisaties KNMG en FMS publiceerden 16 juni jl.
het Draaiboek Code Zwart met selectiecriteria als IC’s het
aantal patiënten door de corona-pandemie niet meer
aan kunnen. In de meest extreme situatie (fase 3) zijn
medische criteria alleen niet meer genoeg om te
bepalen wie er opgenomen wordt op de IC. Het
draaiboek beschrijft de drie voldoende overwegingen die
een rol mogen spelen bij de keuze als er geen plaats is.
Eerst wordt gekeken hoe lang mensen naar verwachting
IC-zorg nodig hebben. Patiënten waarvan verwacht wordt
dat ze minder lang op de IC zullen liggen krijgen
voorrang. Op deze manier worden meer patiënten
geholpen en dus meer levens gered.
Als er op basis hiervan geen onderscheid gemaakt kan
worden tussen patiënten, krijgen medewerkers in de zorg
die COVID-19 hebben voorrang. Voorwaarden hierbij zijn
dat zij door hun werk veel risicovol contact hebben
gehad met corona-patiënten en zichzelf daarbij
onvoldoende konden beschermen, omdat er een gebrek
aan persoonlijk beschermingsmateriaal was.
Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken zijn,
schrijft het draaiboek voor dat iemand van een jongere
generatie voor gaat boven iemand van een oudere
generatie. Deze afweging komt voort uit de gedachte dat
iedereen gedurende het leven dezelfde levensfases zou
moeten kunnen doorlopen. Het verschil tussen generaties
wordt uitgelegd in generaties van 20 jaar. Dat betekent
bijvoorbeeld dat als een kind een IC-plek nodig heeft, dat
kind – in geval er geen plek meer is – voorrang krijgt
boven iemand uit een oudere generatie die op dat
moment ook een IC-plek nodig heeft. Voorwaarde
daarbij is dat beide patiënten in alle opzichten, zoals
overlevingskans en opnameduur, gelijkwaardig zijn.
Overwegingen die geen rol spelen
De artsenorganisaties beschrijven in het rapport welke
niet-medische redenen géén rol mogen spelen. Het doet
er bijvoorbeeld niet toe of iemand door ‘eigen schuld’ IC-
zorg nodig heeft. Ook doen persoonlijke relaties, iemands
financiële situatie of sociale of juridische status, etniciteit,
nationaliteit of sekse er niet toe.
Standpunt KBO-Brabant: leeftijd mag geen rol spelen
KBO-Brabant betreurt het dat dan juist leeftijd in
generaties van 20 jaar er wel toe doet. Dit is
leeftijdsdiscriminatie. Hoewel de meeste ouderen hun
plekje willen afstaan aan hun/een kind en dit dichtbij de
intuïtie van mensen ligt, zijn wij van mening dat leeftijd
geen rol mag spelen. Gelukkig vinden wij de huidige
minister voor medische zaken, Martin van Rijn, aan onze
zijde. Het is bovendien heel lastig uitvoerbaar, vooral

rondom de afkappunten 20, 40 en 60 jaar. Leo Bisschops,
voorzitter van KBO-Brabant: ‘Het gaat om onmogelijke
keuzes. Wie kies je als een 58- én 60-jarige
verpleeghuismedewerker kortdurend een IC-bed nodig
hebben en er maar één bed is?’
Daarnaast is KBO-Brabant van mening dat het een
hypothetische situatie moet blijven. Er is een zorgplicht en
door de edelmoedigheid van Duitsland zijn wij
vooralsnog niet in zo’n situatie geraakt. Gelukkig heeft
Duitsland meer IC-plekken per inwoner ter beschikking
dan Nederland en eerder heeft bondskanselier Angela
Merkel haar hulp aangeboden.
KBO-Brabant betreurt ook dat deze maatschappelijke
discussie rondom leeftijd gevoerd moet worden en dat
de artsenorganisaties KNMG en FMS de weg naar
Brabant niet hebben weten te vinden. Ouderen in onze
provincie zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Dit
gaat over Brabantse ouderen, maar niet met Brabantse
ouderen.
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De biljarters zijn weer
aan de slag!
 
Na de uitdaging aan de kartrekkers van onze voorzitter,
Piet Ceelen, zagen we kans aan het verlangen van onze
biljarters tegemoet te kunnen komen.
Er is een stevig protocol inclusief een plan van uitvoering
opgesteld, waarmee het KBO-bestuur akkoord ging en
groen licht gaf.
Op de bekende dinsdag- en donderdagmiddag spelen
we alleen op biljart 1, 3 en 5 en uitsluitend één tegen één.
Om e.e.a. binnen de spelregels te kunnen organiseren
wordt de middag ingedeeld in 4 blokken van telkens één
uur. Dus van 13.00-14.00, van 14.00-15.00, van 15.00-16.00
en van 16.00-17.00 uur.
Er kunnen dan 6 personen per uur, dus 24 per middag,
komen en kunnen we dus allemaal zéker een keer in de
week spelen.
Omdat we allemaal tot de groep behoren die het
grootste risico loopt en allemaal van dichtbij (soms zelfs
zéér dichtbij) de gevolgen hebben gezien, rekenen we er
op dat iedereen zich aan de 1,5 meter -en andere
protocolregels- houdt!
Wij wensen jullie veel speelplezier!
 
Arie Hop en Gerard Eickmans.
 

AGENDA
augustus e.v. 
 
Pas op: corona -maatregelen nog van toepassing 
 
• 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.
 
• Vooraankondiging: Algemene Ledenvergadering
KBO op dinsdag 22 september 2020 om 10.00 uur.
Aanmelding verplicht. Nadere info volgt.

6 INFO van KBO Heesch



  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


