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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
 
Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 19
Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de
onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker iemand 42
deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57
Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66
Australische struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie.
 
Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans
lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 32
laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw
45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65
etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium.
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In memoriam Henk
van de Rakt
 
Op 24 mei 2020 is Henk van de Rakt overleden.  Een
maand daarvoor had hij te horen gekregen dat hij
ongeneeslijk ziek was, en dat er geen behandeling meer
mogelijk was. Henk was vanaf het begin van de
oprichting van de Donderdagmorgenwandelgroep een
trouwe wandelaar. Weer of geen weer, Henk was er altijd.
Hij wandelde graag en was altijd in voor een praatje. Hij
genoot van de wandelingen en de sociale contacten.
Naar de wandelingen buiten Heesch, op de 3e

donderdag van de maand, keek hij steeds uit. Hij zei
vaak: “wat is Nederland en ons Brabant toch mooi, als je
het wilt zien”. Henk was altijd vrolijk en hij had humor.
Vaak hebben wij om zijn grapjes gelachen. Aan het
begin van het nieuwe jaar begint de wandelgroep met
een ‘Nieuwjaarslunch’. Tijdens deze laatste lunch hebben
wij Henk nog in het zonnetje gezet en hem een oorkonde
uitgereikt omdat hij vanaf het begin van de wandelgroep
deelnemer is, ruim 16 jaar.
Wij denken terug aan Henk van de Rakt als een positieve,
opgeruimde en humoristische man, die steeds weer
uitkeek naar de donderdagmorgenwandeling.
 
De Donderdagmorgenwandelgroep.
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Van het bestuur……
 
Dit jaar, met de carnaval, ben ik 70 geworden. Gelukkig heb ik mijn
verjaardag nog wel kunnen vieren, familie, vrienden en kennissen mogen
ontmoeten… maar er was geen carnavalsoptocht en vervolgens ging heel
Nederland begin maart in een lockdown: Corona.
Ons dagelijks leven wordt sindsdien beheerst door Corona: thuis blijven,
afstand houden, hygiëneregels, afgesloten van de buitenwereld, leven in
verpleeghuizen, etcetera. Of erger: overlijden van familieleden, vrienden,
kennissen en in heel beperkte mate of helemaal géén gelegenheid krijgen
afscheid te nemen van geliefden. Ook binnen onze KBO hebben we afscheid
moeten nemen van een groot aantal leden. Ellende en eenzaamheid troef,
hartverscheurend hoe mensen eenzaam moesten sterven.
Ontmoeten, gezelligheid en een spelletje is er voor nu even niet meer bij. Ook
bij onze KBO zijn alle activiteiten sinds de Coronamaatregelen gestopt. Alle
locaties waar je elkaar kunt ontmoeten zijn gesloten: gemeenschapshuizen,
kerken, theaters, kantoren, scholen. Als je al durft, kun je je medemens alleen
ontmoeten in de supermarkt of bij de bakker en de slager. Ook mag je  je
kleinkinderen niet meer knuffelen. Hoeveel gekker kan het worden, hoe bang
moeten we zijn?
Natuurlijk moeten we de nodige voorzorgsmaatregelen én voor onszelf én
voor de medemens in acht nemen. Omdat ik gelukkig gezond was en ben,
kon ik me toch nog redelijk bewegen. Mijn vrijheid is me erg lief. De
maatregelen vallen ook mij soms zwaar.
Hoe verder? Hygiënemaatregelen in acht nemen is te overzien, maar de 1,5 m
afstand bemoeilijkt veel van onze activiteiten. Kaarten, sjoelen, bridgen of
begeleid fietsen zijn niet meer leuk als je 1,5 meter afstand moet houden. Bij
andere activiteiten als fietsen en wandelen is het beter te doen, maar wat, als
je elkaar dan niet meer goed kan verstaan? Als je het hygiëne-protocol voor
biljarten leest, is de lol er snel vanaf. En naast het ontmoeten gaat het bij de
KBO óók om gezelligheid.
Wat dan? De meeste van ons hebben gezien de leeftijd (>70 jaar) het
grootste risico om met Corona besmet te raken. Voorlopig zit er niets anders
op dan zelf initiatief te nemen en elkaar in kleiner verband te ontmoeten. Ga
naar buiten, maak een kleine wandeling of fietstocht en ontmoet op deze
manier familie/kennissen/dorpsgenoten. Heb je mogelijkheden, ga dan in de
komende maanden een paar dagen op vakantie.
 
Onze KBO Heesch heeft alle activiteiten stopgezet tot 1 september, hopelijk
heeft zich de situatie dan dusdanig verbeterd dat wij weer in staat zijn om de
activiteiten op te starten.
 
Tot dan veel sterkte en blijf gezond!
Piet Ceelen, voorzitter
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De KBO en de Pas,
hoe
verder…                     
                 
 
Er gaat wel wat veranderen……, maar vooralsnog staat
niets vast,  eerst is de gemeenteraad aan zet!
 
Hoe zijn we gevaren:
Afgelopen jaren hebben Jan Schuurmans en Piet Ceelen
zich als afgevaardigden van de KBO Heesch in de
stuurgroep DNI (De Nieuwe Inrichting) ingezet om samen
van de Pas de nieuwe huiskamer van Bernheze te maken.
Verschillende varianten passeerden de revue.
Samen denken we dat,  doordat we in één gebouw
gehuisvest gaan worden, er een kruisbestuiving gaat
plaatsvinden waardoor er ook voor onze KBO meer
kansen en mogelijkheden gaan komen.
 
Uiteraard waren er ook momenten waarop we moesten
slikken, maar de kansen en uitdagingen zijn groter.
Uiteindelijk zijn we naar elkaar toegegroeid: de Pas, de
Bieb, de Eijnderic en de KBO. Dit resulteerde in een plan
dat de stuurgroep DNI eind december 2019 aan de
gemeente heeft aangeboden.
Tot op dat moment hadden wij  een hoge verwachting
van de nieuwe  Bernhezer huiskamer, waarin de
huisvesting van onze KBO goed tot zijn recht zou komen.
De plannen:
*** De KBO heeft een Plan van Eisen (PvE) opgesteld met
wensen, waaraan de toekomstige KBO- ruimte zal moeten
voldoen. Dit PvE is steeds richtlijn geweest in de
besprekingen binnen de DNI. 
De KBO wenst een "eigen" ruimte die in de niet-bezette
uren door derden gebruikt mag/kan worden.
Het aanvankelijke plan van 2018 was het meest concrete
plan. Echter het kwam onvoldoende tegemoet aan de
wensen van de KBO waardoor wij genoodzaakt waren dit
plan af te wijzen
(o.a. vanwege multifunctioneel gebruik van de ruimten,
het verminderen van het aantal beschikbare m2, het
terugbrengen van het aantal biljarts tot 3, en het
verdwijnen van de eigen bar). 
Uiteindelijk werd dit plan ook door het college niet
ondersteund.
Het huidige plan van 2020 is bij lange na niet zover
uitgewerkt als het plan van 2018. Vanwege het ontbreken
van financiële middelen is slechts een schets gemaakt
van de mogelijkheden en de verschillende opties.  Na
een goedkeuring door het college en de raad zal dit plan
nader worden uitgewerkt.
 

*** Wij hebben in dit plan eieren voor ons geld gekozen
en zijn gegaan voor een ruimte op de 1e etage en wel
hierom:
 
• De KBO heeft nu een huurovereenkomst om d’n Herd en
de Creapas te mogen gebruiken, echter……
De laatste jaren werd steeds vaker gebruik gemaakt van
de Missezaal o.a. voor het sjoelen en  line dance. Steeds
vaker werd deze zaal om commerciële redenen verhuurd
aan derden waardoor line dance en sjoelen niet door
konden gaan, dan wel werden verplaatst naar Travee B
( een deel van de theaterzaal zonder daglicht) hetgeen
ook een vaste plek was voor het koersbal. Een ruimte die
niet voldoet aan onze basiseisen.
• Voeg daarbij het gegeven dat de Pas meer
commerciële activiteiten wil ontwikkelen, dan is het
waarschijnlijk dat hiervoor de Missezaal en de Creapas
steeds vaker zullen worden ingezet.
• Omdat het bestuur het wenselijk vindt alle KBO
activiteiten in één (deelbare) ruimte te organiseren, is de
1e etage in beeld gekomen.
• Ook is het mogelijk als de KBO op de 1e etage is
gehuisvest om, bv bij een grote activiteit in de Pas,  via de
zij- ingang toch onze ruimten te bereiken.
• Daarnaast  is deze ruimte tijdens de vakantie periode
van de Pas bereikbaar.
• De ruimte is zowel per trap als lift ( 12 personen) goed
bereikbaar en
• Ingeval van een calamiteit zijn er goede bewegwijzerde
vluchtwegen. Het is wellicht een optie om met de
gemeente af te stemmen, dat ingeval van “vluchten via
een lift" het noodzakelijk is gebruik te maken van een
vluchtweg via het gemeentehuis.
 
Hoe verder:
Zoals gezegd het plan zoals het nu voorligt is niet meer
dan een ruwe schets, de details moeten nog worden
ingevuld en dit zal ongetwijfeld aanleiding zijn voor
nieuwe discussies. Uiteraard zullen we jullie vanaf nu via
de INFO maandelijks, de website dagelijks en de
Nieuwsbrief iedere twee weken op de hoogte houden als
het gaat om de detailuitwerkingen.
 
Namens het bestuur,
Piet Ceelen en Jan Schuurmans
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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. 

iets te vieren?

Activiteiten
voorzichtig van start ?
 
Veel leden beginnen zich langzaamaan af te vragen of
we alvast van start kunnen gaan met onze activiteiten.
Voorlopig heeft het bestuur van KBO Heesch besloten tot
1 september niets te ondernemen en alle activiteiten stop
gezet.
De regering begint echter de regels die zijn opgesteld
steeds verder te versoepelen.
Dat roept tegenstrijdige gedachtes op: moeten wij,
senioren, niet extra voorzichtig zijn en blijven? Zolang er
geen goed werkende medicijnen of vaccins zijn, moeten
wij zeer voorzichtig zijn.
Toch wil ik er een keer op uit. Ik wil mijn vrienden van de
KBO weer zien. Kunnen we van start met Jeu de Boules?
En hoe zit het met fietsen? Is biljarten mogelijk?
Je kunt heel gemakkelijk de indruk krijgen dat alles weer
kan. Maar niets is minder waar! Er zijn, nog steeds zeer
veel regels waar we ons aan moeten houden, om
verantwoord iets te gaan doen of ondernemen.
Bovendien zijn de regels en hoe je iets kunt organiseren,
per activiteit zeer verschillend.
Het bestuur van KBO Heesch blijft bij het standpunt tot 1
september alle activiteiten geen doorgang te laten
vinden, maar de kartrekkers worden per email over de nu
ontstane situatie geïnformeerd.
Als de kartrekkers van jullie groep, in overleg met de
vrijwilligers en de deelnemers, zich afvragen om weer van
start te gaan, neem dan contact op met het bestuur. Dan
kunnen we samen kijken of een en ander ook
daadwerkelijk kan.
Dat is dan weer goed nieuws, maar met veel haken en
ogen eraan!!

Algemene Leden
Vergadering 2020
 
In onze laatste INFO stond de uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering van de KBO Heesch.
Deze stond gepland op 20 maart 2020, maar heeft
niet plaats kunnen vinden.
 
De Algemene Leden Vergadering is de enige
jaarlijks verplichte activiteit van de KBO.
 
Nu het er naar uitziet dat we in september met
meer mensen binnen samen mogen komen,
hebben we bij De Pas de grote zaal gereserveerd,
zodat de 1.50 m norm gehandhaafd kan worden
tijdens deze vergadering.
 
Dinsdag 22 september 2020 om 10.00 uur staat
deze nu gepland.
 
Vooraanmelding zijn we verplicht.
Hoe we dit gaan regelen, dat leest u in onze
volgende INFO. Evenals de uitnodiging komen dan
ook de jaarverslagen nog een keer in die INFO te
staan.
Reserveer deze tijd  alvast hiervoor, want er zal
veel te bespreken zijn.
 
secretaris a.i.  Mariet Jaspers
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Armoede debat
 
46.000 seniorenhuishoudens nog steeds onnodig onder
bijstandsniveau
Woensdag 24 juni vervolgde de Tweede Kamer het
Algemeen Overleg over armoede en schulden in
Nederland. KBO-Brabant wil dat er nu eindelijk iets
geregeld wordt voor de ruim 46.000 seniorenhuishoudens
die géén aanvullende inkomensvoorziening (de
zogenoemde  AIO) krijgen, terwijl ze daar wél recht op
hebben. Het overleg is de voortzetting van de
vergadering van 18 juni. Daarin werd het onderwerp al
kort aangestipt. KBO-Brabant vraagt nu aan alle partijen
en de Staatssecretaris om spoed in dit dossier.   
Wat houdt de AIO-regeling in?
Iedere inwoner van Nederland bouwt, zolang hij in
Nederland woont, per jaar tot zijn pensioengerechtigde
leeftijd 2% AOW-recht op. Wanneer iemand bijvoorbeeld
tien jaar in het buitenland heeft gewoond en dan weer
terugkeert naar Nederland, ontvangt hij/zij in principe
20% minder AOW. Om dat aan te vullen bestaat er een
aanvullende inkomensvoorziening, de AIO. Die AIO is er
ook voor een echtpaar van wie één van de partners al
wel AOW ontvangt en de andere nog niet. Ook dan is er
mogelijk recht op een aanvullende uitkering, zeker
wanneer de jongere partner geen inkomen heeft. De AIO-
regeling is namelijk een bijstandsregeling met alle
voorwaarden die daarbij horen. Op 3 februari 2020 werd
tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, waaraan ook
KBO- Brabant deelnam, het rapport van de Algemene
Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen Ontleed’ besproken.
Uit het rapport bleek dat in 2018 van de 90.000 mensen
die recht hadden op een AIO-uitkering 46.000 daarvan er
geen gebruik van maakten. Het niet-gebruik werd door
de Rekenkamer ingeschat tussen de 48 en 56%.
Onbekendheid met deze regeling is de meest voor de
hand liggende reden. Tijdens die hoorzitting kwam ook
de oplossing naar voren. Immers, gegevens over deze

‘niet-gebruikers’ zijn te vinden in de bestanden van o.a.
 de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en
gemeenten. KBO-Brabant pleitte er voor om door
bestandsvergelijking rechthebbenden actief persoonlijk
te benaderen en hen te wijzen op hun recht op een
aanvullende uitkering. De minister wees dat af omdat hij,
gelet op privacywetgeving, bestandsvergelijking “niet-
proportioneel” achtte.
KBO-Brabant vraagt zich af hoelang de minister 46.000
huishoudens nog in de kou wil laten staan; 46.000
huishoudens in Nederland die onder het bijstandsniveau
leven omdat hun privacy voor de minister belangrijker zou
zijn! Naar alle waarschijnlijkheid denken
belanghebbenden daar zelf heel anders over.
KBO-Brabant, en wij stonden daarin zeker niet alleen. Wij
blijven pleiten voor een regeling waarin mensen die geen
gebruik van de AIO maken terwijl ze daar waarschijnlijk
wel recht op hebben, op basis van bestandsvergelijking
actief gewezen worden op hun recht. Daarbij wijzen wij er
bovendien op dat juist deze mensen, die onder het
bijstandsniveau moeten leven, vervolgens aankloppen bij
de gemeenten voor allerlei andere
inkomensondersteunende voorzieningen. Waarom zo
ingewikkeld als het gemakkelijk kan?
Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat
wij publiceren? Schrijf u in voor de
nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Ga
dan naar onze website en meld u aan. www.kboheesch.
nl
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• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter
afstand te houden.
• Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van
volwassenen.
 
In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter
afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:
• Hulpbehoevenden en hun begeleiders
• Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
• Sporters, acteurs en dansers.
 
Niet vergeten:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 
Het bestuur heeft besloten de algehele activiteitenstop
te handhaven, MAAR……..heb je goede ideeën om je
activiteit volgens de richtlijnen te starten en kun je het
onderbouwen, motiveren waarom jullie activiteit wel
veilig kan, laat het ons dan weten en wij gaan met
jullie in overleg.
Om eea te stroomlijnen is het idee dat  de kartrekker
een afspraak maakt met onze secretaris, Mariet
Jaspers, om samen te komen tot een veilige oplossing.
 
Piet Ceelen, voorzitter
 
 

Nieuwe regels per 1
juli 2020 in
eenvoudige taal
 
Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en
minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe
regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli
2020.
De belangrijkste dingen leggen we uit:
Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij
elkaar komen.
• Personeel telt niet mee.
• Meer dan 100 mensen mag.
• Maar alleen als u een plek reserveert en u krijgt een
gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants,
theaters, bruiloften en uitvaarten en dus ook voor d’n
Herd
• Er komen nog regels voor zangkoren.
Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar
komen.
• Personeel telt niet mee.
• Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste
zitplaatsen.
• U reserveert een plek.
• En u krijgt een gezondheidscheck. Dit geldt bijvoorbeeld
in de horeca.
• Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal
aantal personen.
Regels in het vervoer
• U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar
vervoer.
• U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een
mondkapje.
• U moet reserveren.
• En u krijgt een gezondheidscheck.
• Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de
auto?
Draag dan allemaal een mondkapje.
 
In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand
houden.
Zoals op een rondvaartboot.
 
Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
• Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor
kinderen en jongeren:
• Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5
meter afstand te houden.
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Blúmkes van de Hisse
KBO.
 
Kom ik donderussmaèris den drie-en-twèntigste, kaèj
bezwit um ‘n uur of twaalef, ons hawskamer ingesloft. De
ons kraèjt kaèj opgewonde, dætter iemus bè ons, unne
brief van de KBO hih bezörgt. “Kik “, zissuh, “door stöttiej
op de kaast”. Ze klinkt un bietje teleurgestelt, lekt ut wel.
De ons hitter den ænvelop al vanaf gedòn, zie ik
meejpessant’, æs ik ut wit vælleke papier van de kaast af
vat. Ut ziet er un bietje aorig awt, vèèn ik. Tis kræk
geschöpt papier. Æn der stöh ok iets in klurre opgedrukt:
“Wèlliej willen der vur òòw æn ok mèh òòw zèn. Ge krèt
un blúmke!” . Ut bestuur stuurt dur de vurzitter dees
botschap vurral vur al de kwetsbare Hisse vrawwe æn
mense. Diej krèège mèh diejen brief, unne schònne bos
blúmkes òngebojje. De ons snapt er niej veul van. Ze dú
opnijt nor de vurdeur, mar zie gèn blumkes of iets wætter
op lèkt. Ze stiefelt op un schökske nòr bawte æn æsse
door ok niks zie lége of stón, löpt ze nor den hof vur ut
haws. Want door stöh unne durslag op unne keinderkop,
wor ze ok wel us eujt iets in lijge. Mar ze træft ut niej:  der
zitte allinnig mar gòtjes in.
 Treug in de hawskamer vroag ik, vur wie dieje brief
eigeluk is. “Naw”, zisse un bietje beus, “òòwe naam
stötter op! Hij is alliin vur òòw bedoelt. Æn dæ vèèn ik
toch wel un bietje gæk. Ik zèh toch èvvel ok lid van de
Hisse KBO! Æn ik heur toch ok bèdde groep kwetsbare
awdere. Door hurt alleman bèh die awwer is  æs
suvventig!” ”Naw”, prubbeer ik heur un bietje te tempere,
“Anders wilde neujt niej heure, dægge bèdde kwetsbare
awwere hurt. Mar sens dieje coronavirus heure wèlliej
door ok vort baèj bèh. Æster strakke gèn plòts mer is int
ziekehaws, loate ze èn æn òòw ok, baèj mooi doad gòn.
Wæ dæ betræft eest vur ons baèj kræk enter”. “Ze hoeve
mèn gènne aparte brief te sture”, zisse efkes lòtter, “mar
zulliej hander mènne naam toch èvvel ok wel bè kunne
sgrèève?” Æs ik dieje brief us wæ biiter bekèèk, ziek
dætter allemòl zwarte pikskes in zitte. “Och”, zen ik tege
de ons, der zitte allemòl zeujkes in ut papier. Æn onder òn
de bladzijde stòn driej afbildings diej oew zeige dægge
diej zeujkes in unne pot moet zaèje. Dan kömt er strakke
un schòn buske blúmkes awt, denk ik!”
Ik zocht rap unne aawe bloempot aagter ons schúrke,
dòòwde door unne kwak zaèjgrond in æn lèn ut papierke
der bovenin. Ten minste, dæ prubbeerde ik. Mar dæ
pötje waar untrent niej grotzat. Æn grotter hak gèn. De
ons keek mèn laagend òn. “Æs ge naw us twii pötjes vat,
æn ut papier dursgeurt, dan hennoew der tòg twii.” Kòòl
understebove van zoveujl slimmighèt hèk toen blèèj twii
pötjes gemakt.
Æn naw mar afwaagte ofter ok nog eujt bluumkes van
zulle komme. In ieder geval zèn oew de Hisse KBO naw
allebaèj kaèj dankbaor  vur de blúmkes. Wèlliej hope wel

dæt gèn stinkende juffers of pispötjes zulle wòrre.
 
Bært van Trientjes
p.s. de vertaling vindt u elders in dit blad

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zonder indexatie
geen steun
 
Op vrijdag 19 juni stuurde KBO Brabant minister
Koolmees een brief inzake de bezwaren tegen het
Pensioenakkoord. Onderstaand de tekst.
Geachte heer Koolmees,
KBO-Brabant is een zelfstandige belangenvereniging van
ruim 125.000 senioren en neemt (bestuurlijk) deel in de
Koepel Gepensioneerden. Op 17 juni heeft het bestuur
van onze Koepel u geïnformeerd over zijn standpunt
inzake de uitwerking van het Pensioenakkoord. Een dag
eerder hebben de heren Schouten en Van der Spek,
voorzitters van de Koepel en beiden lid van uw
klankbordgroep, de lidorganisaties
via een webinar voorgelicht over deze uitwerking. Een
ledenraadpleging zoals die ongetwijfeld buiten
coronatijd zou hebben plaatsgevonden, was niet
mogelijk.
Wij kunnen instemmen met de inhoud van de brief
van de Koepel Gepensioneerden, maar hechten eraan
onze zienswijze met u te delen, waarbij wij met name
aandacht vragen voor de laatste paragraaf van deze
brief onder de kop: Er zijn nog wel degelijk bezwaren aan
te dragen…
Inhaalindexatie
Er liggen tien jaren van economische voorspoed achter
ons, resulterend in een onvoorstelbaar
pensioenvermogen van meer dan 1.500 miljard euro.
Desondanks lopen werknemers en gepensioneerden tot
meer dan 20 procent van hun pensioen (opbouw) mis als
gevolg van rekenregels die niet uit te leggen waren, maar
desondanks in stand werden gehouden.
Wij zijn verheugd te constateren dat in de uitwerking van
het Pensioenakkoord tenminste de rekenrente niet meer
onwrikbaar is, maar met geen woord wordt daarin gerept
over een inhaalindexatie. Voor toekomstige
gepensioneerden wordt gestreefd naar een
pensioenuitkering die 80 procent van het middelloon
bedraagt, maar voor degenen die nu pensioen zijn of
binnen enkele jaren gaan, gaat de ambitie blijkbaar
minder ver.
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D’n Herd, 1e etage
 
Het besluit van het bestuur om de “nieuwe “ d'n Herd te
verplaatsen naar de 1e etage van de Pas, heeft
verschillende reacties opgeroepen. Het bestuur heeft
echter gemeend met dit standpunt, gezien de situatie, de
beste keuze te hebben gemaakt.

Transitieperiode
Het nieuwe pensioenstelsel moet naar verwachting in
2026 in werking treden. Onduidelijk is wat er in de
transitieperiode gaat gebeuren en of we het de komende
zes jaar moeten stellen met de huidige rekenrente. Indien
dat laatste het geval is, zal een hele generatie
gepensioneerden die nu 75 jaar is, overlijden zonder ooit
enige indexering van hun pensioenuitkering te hebben
genoten. Er zal een reëler perspectief op indexatie op
korte termijn vereist zijn, teneinde breed draagvlak voor
dit Pensioen-akkoord te kunnen verwachten.
Pensioenkortingen
U heeft de bereidheid uitgesproken om af te zien van
pensioenkortingen in het (verkiezings)jaar 2021, op twee
voorwaarden:
het pensioenfonds heeft een dekkingsgraad boven 90
procent en
sociale partners stemmen in met de uitwerking zoals die
nu voor ons ligt.
Wat de eerste voorwaarde betreft, moeten we
vaststellen dat de dekkingsgraad van een aantal grote
fondsen op dit moment ruim onder 90 procent verkeert.
Voor miljoenen mensen blijft die pensioenkorting volgend
jaar dus een uiterst reëel en zorgwekkend
perspectief. Bovendien is het nog onduidelijk hoe er in de
jaren na 2021, tot de beoogde invoering in 2026, wordt
omgegaan met dekkingsgraden en mogelijke kortingen.
De druk die op sociale partners en ook
seniorenverenigingen is gelegd om binnen amper een
week tijd in te stemmen met deze uitwerking op
hoofdlijnen, ervaren wij als te groot en eerlijk gezegd
onbehoorlijk.
Zonder (inhaal)indexatie geen steun
Samenvattend: we kunnen ons vinden in het vervangen
van een uitkeringsregeling door een premieregeling,
maar het kan niet zo zijn dat voor het afzien van
toezeggingen, aanspraken en verplichtingen geen
compensatie wordt geboden in de vorm van
inhaalindexatie over de afgelopen tien jaar en een reëel
perspectief op indexatie in de komende jaren. In het
gepresenteerde plan blijft de kans op pensioenkortingen
bestaan, neemt de onzekerheid toe en wordt de kans op
een volledige indexering kleiner in plaats van groter.
Hoogachtend,
drs. L.G.M. Bisschops,                                dr. G.R.M.
Mustert,
voorzitter                                                       secretaris

Een toelichting:
** We zijn huurder van een groot aantal m2 in de Pas
** De andere organisaties en ook wij hebben ook wij een
Plan van Eisen opgesteld, wat we zo goed mogelijk
proberen te realiseren.
** Daarnaast zijn we niet tevreden over de huidige gang
van zaken in de Pas
** De andere organisaties aan tafel beschikken allemaal
over een eigen huisvesting: De Pas, de Eijnderic en De
Bieb
** Het spel begint en wij proberen er steeds voor onze
organisatie zo goed mogelijk uit te springen, tal van
varianten passeerden de afgelopen jaren de revue: van
de vergrootte Herd en/of Missezaal, tot de Bieb en of het
huidige café  of activiteiten op verschillende locaties in
het gebouw maar  tenslotte is onze keuze gevallen op de
1e etage omdat we hier de meeste van onze wensen
kunnen realiseren. Ik mag er nog even aan herinneren
dat de 1e plannen van de DNI door de gemeente
werden afgekeurd mede omdat wij niet tevreden waren
over de ons toegedeelde ruimte.
Het is weliswaar op de 1e verdieping, maar deze etage is
goed per lift (12 personen) of trap bereikbaar en de
veiligheid is gewaarborgd. Het grote voordeel is dat alle
activiteiten in 1 (gedeelde) ruimte kunnen plaatsvinden.
Wij, KBO leden, kunnen elkaar ontmoeten of je nu sjoelt of
biljart om een kaartje te leggen of te darten of misschien
kom je enkel voor een gezellig praatje. Bovendien zullen
we véél minder dan op de begane grond hinder
ondervinden van “commerciële” activiteiten van de Pas.
Natuurlijk hadden wij ook liever een locatie naast de
voordeur op de begane grond of in de Bieb, maar ook de
Pas, Eijnderic en Bieb hebben hun wensenlijst.
Andere locaties:
Ook andere  locaties hebben de afgelopen jaren onze
aandacht  gehad: denk eens aan het gebouw van de
Eijnderic, de soos naast Checkpoint aan ’t Dorp, zelfs over
de zaal bij de kerk is gesproken evenals over het gebouw
van de Hubo aan de Asterstraat of de kantine van HVCH.
Heb je een goed idee laat het horen aan het bestuur. We
streven nu naar een goede samenwerking met de DNI
partners, maar we zijn er niet mee getrouwd!
Inzet leden:
Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat onze leden veel
tijd beschikbaar willen stellen voor beheer en onderhoud
van een “eigen” KBO ruimte. We zien dat ook elders in de
regio; samen werken aan beheer en onderhoud van een
eigen gebouw geeft ook veel positieve energie.
Samenvattend:
*** Het bestuur heeft vooralsnog gekozen voor een KBO
ruimte op de 1e etage van de Pas.  Wij weten niet wat er
de komende maanden te gebeuren staat, het spel is op
de wagen, maar de uitkomst is alleszins onzeker.
*** Zeker is wel dat wij in de Pas gehuisvest blijven, wat er
ook met de Pas gebeurt. Want zoals alle raadsleden en
wethouders staan voor de Pas, zo staan ze ook voor een
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De lòtste mis
 
Wèlliej, de ons æn ikke, hèn dees mònt onze lòtste tògt
nòr Tsjechië gemakt.  Door hih mènne zwoager Jan van
de Kopperslaoger, al un hiil wèèl un aaw sgool. Alle jòrre
gongen wèlliej ènne ker mèh Janne mééj. Anders moes
iej aalt òlling allinnig, want hij is vrèèjgezel gebléve. Æn
naw waar der dees joar iemus awt de Oekraïne geleuf ik,
diej Janne zun sgool gèèrs woh koape. Umdörrum dènne
wèlliej doar mèssun twit vur de lòtste kèr op af. Naw, dæ
waar gènne gòdsenaame, dizze kèr! Kræk vur Kassel
krége wèlliej awtopæg. Doordur moese wèlliej mèh ons
gruujn buske un pòr kèrres op æn neer van Dortmund
nòr Essen. Ullaéneskes han oew nòh vijf úre un aander
buske van de A.N.W.B. ’t Waar vort grif oavund gewòrre,
vur oew  nòdderhant dur ut donker op Tsjechië op òn
gonge. In un buske dæ stik wæ beter liejp æs ut ons. “Ut
is mar goewt dæ ik zònne hælle zèh”, zèn ik tége de ons
toen  oew  zuvvenentwèntig ure lòtter, ut Tsjechische
dörpke Babí binnegedrölt kwaame. De ons zèn niks treug
want ze waor kòòl taène.
Zeuve daag lòtter zaate wèlliej æs aaw mense wir same
taws in His. Umdæ,  toen oew efkus awt His weg waare, ut
coronavirus door òlling ons Brabant plat hah geleejd.
Naw kosse alle aaw mænnekus æn wèfkus biiter niej nòr
bawte gòn. Dus dæ doede dan tog ok mar. Zællefs Onze
Lieve Heer kos  ons niej mèr hællepe. De pustoor hah tog
èvvul gezeejd, dætter dees mònt sòtterus gènnenènnekèr
gèn mis mèr waar. Zon  oew door sommetèts  ok
meejpessant de lòtste mis meej gehad hebbe?
 
Bært van Trientjes

 

Wolken … water …
en reizen
 
Het hemelwater kwam met bakken uit de wolken. Alles
rook weer wat frisser, het groen leek wat groener. Plassen
water bleven op de aarde staan en bereikten de naar
water smachtende wortels  pas na uren of enkele dagen.
Eindelijk ander weer, terwijl de terrassen net waren
ingedeeld voor de dorstigen die blij waren weer een
biertje te kunnen bestellen tegen een prijs die
waarschijnlijk stiekum was vermeerderd met de corona-
toeslag, Gezeur van een horecabezoeker…”eindelijk naar
buiten”, oftewel van huis naar terras. Het leek voor hem
plotseling een nieuwe wereld. Efee en echtgenote lopen
en/of fietsen al wekenlang in de vrije natuur rond Oss en
Heesch. Weliswaar zonder een pilsje onderweg. Maar ja,
je hoeft ook niet alles te hebben. Water blijft gezond.
Terwijl efee voor de pc dit mijmermomentje vastlegt valt
er hagel. Effe niet gezien en je zou bijna vergeten, dat dat
product uit hogere en koudere sferen, ook nog bestaat.
Maar in aanraking komend met de warme ondergrond
toch gauw weer verdwenen. Nog een donderslag  en de
wolken gaan weer uiteen en alles droogt weer op.    
De mens mag weer reizen. Maar als je leest hoe dat gaat
en moet, dan zakt de vlieg-moed je in de schoenen en
google je al gauw richting Drenthe of Zeeland. Afhankelijk
van de verlangens naar bossen of water. Als je toch kiest
voor een verblijf in de Algarve en het virus slaat weer toe,
zul je te voet naar huis moeten, want oom Mark haalt je
niet op. Maar het voordeel .. al lopend zie je wat van de
wereld, in ieder geval meer dan op het wandelpad van
zo’n vliegding. Al met al,  we demonstreren wat en
verpozen,  zonder meetlat en met goede bedoelingen, 
op de grote pleinen van onze grote steden. Over
demonstreren gesproken en kleinere pleinen: willen we
als KBO-Heesch ook in de nabije toekomst van de Pas
blijven genieten, dan zullen we toch eerstdaags, met
mondkapje en op gepaste afstand, onze stemmen
moeten laten horen. We zullen de Misse op moeten. Over
ons heen laten fietsen kan altijd nog.
 
Maar laat dat niet gebeuren.
Efee
 
Overpeinzingen
=als liefhebber van verhalen vertellen, dien je je toch te
realiseren dat zwijgen .. luisteren .. je de tijd geven met de
juiste woordkeuze te reageren.
=hoop is meestal het uitstel van de teleurstelling.
=het gaat over de eikenprocessierups. Deze beestjes, 
maar vooral de  rondvliegende haartjes,  kregen in 2019
erg veel aandacht. Onze fietsclubleden hadden er veel
last van. Nu in 2020 wel die haartjes maar geen
fietstochten.  Elk nadeel heeft zijn voordeel.

goede huisvesting van de KBO in de huiskamer van
Heesch.
*** Ben je als lid van mening dat het bestuur een andere
weg moet bewandelen schroom niet je te laten horen.
Deel je ideeën met het bestuur zodat we samen kunnen
werken aan de beste huisvesting voor onze KBO.
*** Het bestuur handelt naar vermogen en we
vertrouwen erop dat jullie je laten horen, want alleen
samen zijn we KBO Heesch.
 
Piet Ceelen, voorzitter
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Zaterdag voor
palmzondag
 
Pastoor Frans zit in een van zijn veel te grote kamers in
een veel te grote pastorie wat te piekeren. Mediteren
noemen nieuwlichters dat.  Voor Frans is het gewoon
piekeren en niks anders.
Het gaat over de grote hoeveelheid werk die op hem af
komt.
Palmzondag, de Goede week, Pasen en daar tussendoor
biecht horen
Hij denkt aan de palmtakken, de eieren die Cato
opgehaald heeft en het wijwater dat hij moet maken.
De palmtakken zijn klaar om gezegend te worden. De
koster en Cato hebben alle buxusstruiken in den hof kaal
geknipt. 'Het had voor mij met minder gekund', bedacht
de pastoor maar de boeren willen alles palmen, de
rogge, de haver en ook d'n hof  Zo palmen ze alle palm
in'.
Dat is dus niet het grootste probleem. Hij zit vooral te
tobben over wat een week eerder in de kerk is
voorgevallen. Hij moest toen de Hoogmis doen, omdat de
pater ziek was. Dus ook d'n "Asperges Me" vooraf. Hij liep
toen met de misdienaar met de wijwateremmer naar
achter in de kerk, waar zoals gewoonlijk alle lui stonden
die geen bank gepacht hadden of diegenen die
onder de preek efkes gingen biljarten in het café.
De pastoor naderde de beminde parochianen achter in
de  kerk onder het koor.
Hij sopte de kwast nog eens flink in d'n emmer en
zegende de tegelbezetters overvloedig. En toen
gebeurde het. Hoe het kwam weet hij nog steeds niet.
Hij struikelde, maar werd heel vlug door stevige
boerenarmen weer overeind geholpen. Hij keek om zich
heen en zag dat Tien Broeks lachte. Die wist dus meer of
had er gewoon plezier in. De pastoor dacht geen
seconde na en sloeg Ties met de wijwaterkwast op zijn
hoofd.
Ties dacht ook geen seconde na en draaide zich om en 
zei :´Hier kom ik nie me terug. Houdoe.´
De pastoor had geen tijd om Ties terug te roepen, hij 
moest met zijne Asperges verder.
En daar zat Pastoor Frans over te tobben op de zaterdag
voor Palmzondag. Het was het gesprek van de dag
geworden in het dorp. 'Hedde ut ok geheurd? De pestoor
had Ties  Broeks met de wijwaterkwast de kerk uit
geslagen. En nou gaot Ties nie mer nao de kerk.'
De Pastoor is op ene avond nog naar Ties gefietst om
hem zijn excuus aan te  bieden. Maar Ties begreep dat
niet.'Pastoor ge kunt aanbieden wa ge wilt al is ut ok un
kisje sigaren, ik kom nie mer. Unne pastoor die unne
goeie parochiaan mit unne wijwaterkwast die kerk
uutjaagt! Hedde nolu ooit van zien leve!
Dè betekent toch dè ge nie welkom bent!  Veur meej is

het duidelijk. Houdoe!'
Pastoor Frans raakte daar maar niet over uitgepiekerd.
Zijn collega´s van de Pastoorskrans waren intussen ook
op de hoogte. Waar hij eerst zo graag naartoe  ging,
ging hij nu met lood in zijn schoenen. Hij zei heel vaak
tegen hen, dat al zijn parochianen praktiserend katholiek
waren, nu zegt de vicarius uit St. Tunnis:  ´Min een´! ´En
dieje andere geleerde collega uit St. Tunnis zegt soms
heel fijntjes dat hij het wel eens zou willen hebben over
het multi functioneel gebruik van de wijwaterkwast. ´Ik
hou mij dan maar van den domme. Dat kost mij geen
enkele moeite´
Op Palmzondag vlogen de palmtakken de kerkdeur uit.
Dat gaf Pastoor Frans toch enige voldoening. Was zijne
hof niet helemaal voor niks kaal geplukt.
´Maar´, zo dacht Pastoor Frans, ´nou gaat het beginnen.
In  de Goede Week gaat iedereen biechten´.
Pastoor Frans zag er toch tegen op. Een week lang biecht
horen! Er is eigenlijk geen beginnen aan.
Maar het moet. Het is zijn herderlijke plicht. Cato ziet dat
Pastoor Frans zich met moeite klaar maakt om naar de
biechtstoel te gaan en tracht hem te bemoedigen met
een ´Glück Auf!´ Cato hou op met dat Duits van je,. Ge
weet dat ik er nie tegen kan. Ik ben ook gene mijnwerker!
´ Cato stribbelde nog even tegen: ' Ik had ook Hals-  und
Beinbruch´kunnen zeggen.´
`Ik ben weg,´zei Pastoor Frans.
Toen hij de kerk inkwam zag hij al een hele rij
wachtenden. Hij stapte kordaat naar de biechtstoel alsof
hij er zin in had.
In werkelijkheid had hij moeite om dat kleine hokje in te
gaan en zich daar voor een hele poos in op te sluiten.
Het valt niet mee om zo lang naar de zonden van je
parochianen te moeten luisteren. En wat voor zonden? Er
is nauwelijks een echte fatsoenlijke zonde bij! Wat grote
kerels en volwassen vrouwen te berde brengen!!
Ongelooflijk!
Na zo'n biechtweek ziet het dorp er weer totaal anders
uit!!
'Weet je waar ik het meest last van heb in mijn
biechtstoel? Mijn neus. Mijn collega's uit de buurtdorpen
plagen mij vaak om mijn grote neus. Vooral d'n dieje uit
Sint Tunnis. Als ik ook eens ene keer een slimme
opmerking meen te hebben gemaakt zegt hij :  'Ja Frans
daar heb jij een fijne neus voor'.
Met mijn neus ruik ik de parochiaan aan de andere kant
van het luikje.
In de pastorie bedien ik me al ruim met Onje Klonje, maar
het helpt niet. Cato heeft dan over Kölnisches Wasser.
Ik ruik wie zich heeft gewassen en wie nog niet zover
gekomen is. Er zijn er bij die hun gezicht gewassen
hebben met Sunlight zeep. Zelfs zweetlucht van eerlijke,
noeste arbeid komt door mijn luikje naar binnen.
Af en toe gluurt Pastoor Frans efkes tussen de gordijntjes
door om te zien hoe lang de rij nog is.
Hij is blij als hij weer in de pastorie terug is en Cato hem
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verwelkomt met een kop koffie. Een lekkere sigaar
opsteken is er niet bij want het is de Goede Week.
Het is allemaal anders dan gewoonlijk. De misdienaars
gebruiken geen altaarschel maar een ratel.  Daar heeft
Frans een gruwelijke hekel aan. De misdienaars niet. Die
vinden het prachtig om dat ding te laten kraken. Ieder
jaar hoopt pastoor Frans dat de koster dat ding niet kan
terugvinden.
De klokken luiden ook niet.
De Goede Vrijdag is nog wel te doen vindt Pastoor Frans.
De Kruisweg langs gaan in de kerk. biddend en zingend
Stabat Mater.
Paaszaterdag is een drukke dag. Heel vroeg op. Grote
stilte in de kerk. De koster is er en een misdienaar. Er moet
wijwater gemaakt worden. Samen met Cato heeft de
koster een grote teil met water gevuld. En dan kan de
wijding beginnen. Allemaal gebeden in het Latijn. De
misdienaar begrijpt er niks van en de koster doet alsof hij
het wel begrijpt.
Op een gegeven ogenblik buigt Pastoor Frans zich over
het water en blaast in alle windrichtingen over het water,
in de vorm van een kruis dus.
Na de Mis kunnen de parochianen terecht.
 Ze zijn goed voorbereid en hebben kannen en flessen bij
zich.
Pastoor Frans heeft al eens gezegd dat ze teveel
meenemen. De parochianen zeggen dat alle
wijwaterbakjes  gevuld moeten worden en dat ze ook een
reserve willen hebben voor als het erg onweert om dan
met wijwater rond het huis te gaan en de muren te
besprenkelen.
En dan de Plechtige Mis.
De misdienaar belt weer met de altaarschel, de
kerkklokken luiden en de koster laat het orgel voluit
klinken met hier en daar een klein misslagje.
Daar maakt pastoor Frans wel eens een opmerking over.
Het antwoord van de koster is dan steeds: 'Het is ook zo
vroeg. De tiereltentjes zijn nog zo kaauw.'
Op paaszaterdagavond gaat pastoor Frans opgelucht
naar zijn kamer, Cato komt met vers gezette koffie en het
kistje sigaren.
Pastoor Frans slurpt behaaglijk aan de koffie en laat de
sigarenrook om zich heen kringelen. Hij gaat alvast
nadenken over paaszondag. De Plechtige Mis is geen
probleem, maar de paaspreek wel. Hij weet niet of hij een
nieuwe preek zal maken of die van verleden jaar zal
gebruiken.
Daar moet hij nog over besluiten.
Laat nu het paasfeest maar komen, de klokken mogen
weer volop luiden en de snoeptrommeltjes mogen 
open!!
 
Aangeleverd door 
Johan van de Steeg

Bloemetjes van de
Heesche KBO.
 
de vertaling:
Als ik donderdagsmorgens de drie-en-twintigste,
helemaal bezweet om een uur of twaalf onze huiskamer
binnen kom gesloft, roept mijn vrouw erg opgewonden,
dat er bij ons iemand van de KBO een brief heeft
bezorgd. “Kijk “, zegt ze, “daar staat hij op de kast”. Ze
klinkt een beetje teleurgesteld, lijkt het wel. Ze heeft de
brief al uit de enveloppe gedaan zie ik terwijl ik de brief
van de kast pak.. Het ziet er een beetje vreemd uit, vind
ik. Het lijkt wel  geschept papier. En er staat ook iets in
kleur op gedrukt: “Wij willen er voor u en ook met u zijn. U
krijgt een bloemetje!”  Het bestuur stuurt via de voorzitter
deze boodschap vooral voor alle kwetsbare Heesche
vrouwen en mannen. Die krijgen door middel van die
brief een mooie bos bloemetjes aangeboden.. Mijn
vrouw snapt er niet veel van. Ze opent opnieuw de
voordeur maar ziet geen bloemetjes of iets wat er op lijkt.
Ze loopt stilletjes op een drafje naar buiten en wanneer ze
daar ook niets ziet liggen of staan loopt ze naar de tuin
voor het huis Want daar staat een oud vergiet op een
basaltsteen, waar men ook wel eens ooit iets in wil
leggen. Maar ze heeft geen geluk: ze ziet dat er alleen
gaatjes in zitten.
Terug in de huiskamer vraag ik haar, voor wie die brief
eigenlijk bestemd is. voor wie die brief eigenlijk is. “Nou”,
zegt ze een beetje verontwaardigd, “jouw naam staat er
op! Hij is alleen voor jou bedoeld. En dat vind ik toch wel
een beetje raar. Ik ben toch zeker ook lid van de Heesche
KBO! En ik hoor toch ook bij de groep van kwetsbare
ouderen. Daar hoort iedereen bij die ouder is dan
zeventig!” ”Nou”, probeer ik haar een beetje te sussen,
“anders wil je nooit horen dat je daar ook bij hoort. Maar
sinds die  coronavirus horen wij er ook voort alle twee bij.
Wanneer er straks geen plaats meer is in het ziekenhuis,
laten ze jou en mij ook, daar mooi dood gaan. Wat dat
betreft maakt dat voor ons beiden geen verschil.  “Ze
hoeven mij geen aparte  brief te sturen”, zegt ze even
later, “maar ze hadden er mijn naam toch ook wel bij
kunnen zetten?”  wanneer ik die brief eens wat beter
bekijk, zie ik dat er allemaal zwarte stipjes in zitten. “Och”,
zeg ik tegen mijn vrouw, “er zitten allemaal zaadjes in het
papier. En onder aan de bladzijde staan drie icoontjes
die uitleggen hoe je die zaadjes in een pot kunt zaaien.
Dan komt er straks een mooi bosje bloemetjes uit, denk
ik!”
Ik zoek snel een oude bloempot achter het schuurtje,
stop er wat zaaigrond in en leg het velletje papier er
boven in. Ten minste, dat probeer ik. Maar die pot is bij
lange na niet groot genoeg aan de bovenkant. En een
grotere heb ik niet. Mijn vrouw kijkt me lachend aan. “Als
je nu twee potjes neemt en het velletje door midden

12 INFO van KBO Heesch



AGENDA
juli en volgende 

In verband met de corona-maatregelen zijn

navolgende activiteiten nagenoeg allemaal

stilgelegd!!!
 
• 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.

scheurt, pas het misschien wel. En dan hebben we er
toch nog twee.” Helemaal beduusd van zoveel
slimmigheid, heb ik toen maar twee potjes ingezaaid.
En nu maar afwachten of er ook nog ooit bloemetjes uit
komen. In ieder geval zijn we nu alle twee de Heesche
KBO heel erg dankbaar  voor de bloemetjes. We hopen
wel dat het geen stinkende juffers (1) of pispotjes (2)
zullen worden!!! 1 - afrikaantjes, 2 – haagwinden.
Drie wiike lòtter plakt ut nog niks!! Ofwel: Drie weken later
schiet het nog niet op!!!
 
Bært van Trientjes

Begeleiding
levensvragen
 
Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant begeleiden
senioren bij levensvragen
Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en
het leven in het algemeen. De coronacrisis roept nieuwe
levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven,
over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of
(geen) afscheid kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een
groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met
leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.
Ruim vóór de coronacrisis is KBO-Brabant reeds
begonnen met de voorbereidingen voor het project Ons
Gesprek. In samenwerking met een aantal partijen heeft
KBO-Brabant elf vrijwilligers geworven en is een pilot-
training ontwikkeld en uitgevoerd. Onze vrijwilligers zijn
zorgvuldig gescreend en hebben een relevante
beroepsmatige achtergrond als theoloog, docent,
maatschappelijk werker, human resource manager,
psychiatrisch verpleegkundige en klinisch psycholoog. In
een training van zeven dagdelen hebben deze
vrijwilligers zich verder verdiept in gesprekstechnieken en
zingevingsvragen. Deze training is verzorgd door
docenten van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen,
Levenslint en De Vonk.
De vrijwilligers zijn daarmee toegerust om met senioren in
gesprek te gaan over vragen als: Heb ik het wel goed
gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het een
plek dat ik geen afscheid van een dierbare heb kunnen
nemen? Of: Doe ik er op mijn leeftijd nog wel toe? Vragen
die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen
of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of
omdat deze naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu,
door de crisis, helaas nog actueler en talrijker zijn dan
voorheen.
Om senioren met levensvragen ondanks de huidige
contactbeperkingen toch van dienst te kunnen zijn, is de
vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische
gesprekken over levensvragen. Geriater Judith Wilmer
van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat de
vrijwilligers van KBO-Brabant bij om hen te informeren over
corona-gerelateerde vragen. Bovendien staat het team
van Wilmer als medische achtervang klaar voor onze
vrijwilligers, dit voor het geval zich bellers met medische
vragen aandienen.
Voor het project Ons Gesprek ontvingen wij subsidie van
onder meer het Oranjefonds.
 
Werkwijze
Een gesprek aanvragen kan door te bellen met KBO-
Brabant (073) 644 40 66 of te mailen naar egeelen@kbo-
brabant.nl . Wij brengen de oudere dan in contact met
een van onze vrijwilligers. We willen de drempel om te
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Jo van de Wetering
Piet van Hoek
José van den Helm
Martien van de Ven
De heer A.P. van den Hurk
Albert van Orsouw
Tiny van Oort - v.d. Berg
Mientje Kops - Hendriks
Dhr. W. Hendriks
Ans Willemse - van Rosmalen
Maricus van der Stappen
Gerrit Vuurst
Jeanne Decates - Borgers
Jacques Meggelaars
Cor Verstegen - van den Broek,     Oss
Nollie van Oort - van de Wielen
Mariët van Roosmalen -  Ploegmakers
Antoon van de Kamp
Paul Gevers
Ad de Laat
Ans Verhoeven - Coppens
Mevr. H.J.M. Kooijman - van Nistelrooij
Mevr. A.J.M. van de Rakt - Droomers
Dhr.  H. van de Rakt
Nico van Rees
Ans Verhoeven - Coppens
OPZEGGING
Annie Wijdenven - van de Ven
Gerrie van der Burgt - van Zandvoort
José van der Pas
W. van de Wetering
Mien van der Heijden - van Schijndel
Tonny Cruchten - Bloks
Kristel van de Vondervoort
Sieny van Aar
Thea van Aggelen - Kluytmans
 

Mutaties
Ledenbestand
van  24 februari tot en met  24 juni  2020
 
NIEUW LID        
Piet van de Ven
Willemien van de Ven - van der Heijden
Ad de Jong
Riek de Wit - Hendriks
Annie van de Wijgert - Bouwens
Jack de Groot
Wies de Groot - Sondag
Gerda Rovers ( was gast-lid)
Ria van Breda
Ben van Linder
May van Linder / Rovers
 
WIJ HERDENKEN
Rien van Osch,    Nistelrode
De heer H. Franke
Betsy Theunissen
Joke Maas - Kooltjes
Jan van den Akker ( Jan van Marië )
Sjef van der Heijden
Theo Engels
Martien van de Ven
Han Kuijlaars - Clijsen
Wim van Gogh
Ans Gloudemans - Smits
Antoon van der Stappen
Nelly van Houtum - van den Akker
Willemien Hanegraaf - Romijnders
Antoine Bruurs
Jan van Gelder
Jan Minten
Theo van Herpen
Chrisje van den Hoogen - van Gestel

bellen zo laag mogelijk houden en stellen deze
dienstverlening daarom kosteloos beschikbaar aan leden
en niet-leden van KBO-Brabant. De frequentie en duur
van het contact hangt af van de behoefte van de oudere
en ook de inhoud van de gesprekken kan per persoon
erg verschillen. Sommigen zullen met bepaalde vragen
zitten, anderen willen juist hun verhaal delen. Onze
vrijwilligers zijn er om de goede vragen te stellen, te
luisteren en te helpen waar ze kunnen.
Hebt u nog vragen, neem dan ook contact op met
projectleider Eva Geelen, egeelen@kbo-brabant.nl,
telefoon 073-644 40 66.
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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: Strausslaan 4 5384CX Heesch
E-mail: secretaris@kboheesch.nl.
Redactie: Boonakker 19, 5384MG Heesch
E-mail: communicatie@kboheesch.nl
Betalingen: Rabobank nummer NL84RABO0120027119
t.n.v. penningmeester KBO Heesch.
Kamer van Koophandel Oost Brabant nummer 17122252.
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Even wandelen, erop uit in de natuur. Het is lente, een prachtige tijd van 

het jaar. De natuur staat al volop in bloei, ook op natuurbegraafplaats 

Maashorst. Toch is alles plots zo anders in onze wereld. Voor iedereen.

 

Wandelen in de rust en de schoonheid van de natuur kan je goed doen. 

Een informatiegesprek of een wandeling zijn op dit moment, volgens de 

richtlijnen van het RIVM, gewoon mogelijk.

 

Ons informatiecentrum is geopend van maandag t/m zaterdag van 

9.00 tot 17.00 uur. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op 

onze website: www.maashorst.nl

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

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


