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K E R S T     2 0 2 0
 
Laten we wat meer naar elkaar omkijken en DIE daad bij het woord
voegen.
 
Dat wordt even anders dan we gewend zijn. Het feest van warmte, van
gezelligheid, van overpeinzingen en van samen zijn. Lang geleden kwamen
Jozef, Maria, kindeke Jesus, 3 herders en een paar schapen bij elkaar in een
stal . Ze moesten wel in een stal, want in de Herberg was geen plaats meer.
De drie herders volgden een ster en kwamen ook in die stal terecht. Maar nu
ónze Kerst. Rond de tafel met niet meer dan 6 gasten.. en dan ook nog uit de
buurt.  Dat heeft het OMT bedacht. Ik speelde even met de gedachte dat die
kalkoen met de pootjes omhoog en de bruine jas aan dit jaar zijn vrijheid zou
behouden, maar nee hoor, hij of zij gaat er dit jaar weer gewoon volledig
aan. Mede daarom kan het met de nodige voorzichtigheid best fijn en
gezellig worden. Al maanden op gepaste afstand en met veel wijsheid door
de weken dartelen, geeft nu even een goede aanleiding de beperkingen
even te vergeten. Maar voorafgaand aan die Kerstviering is het misschien een
goede gedachte gebruik te gaan maken van die rode brievenbussen, als u
nog weet waar ze tegenwoordig staan. Schaf kaartjes, enveloppen,
postzegels aan en stuur een opkikkertje naar bekenden en mensen die U
spontaan te binnen schieten.
Effe kontakt, met een korte tekst, zal de burger moed geven. Hij of zij zal het
fijn vinden, dat  iemand even aan hem of haar gedacht heeft.
We zijn op de aarde om af en toe even bij de pakken neer te zitten, maar dan
weer vol  goede moed die pakken de pakken te laten,  en in de positieve
stutten te komen.
Ga dit jaar de Kerstdagen gebruiken om een pietsje voor de medemens te
betekenen. Als u besluit iets met die kaartjessuggestie te doen dan kan dat
de wereld wat mooier, wat acceptabeler maken.
Dan kunnen we na het afsteken van het illegale vuurwerk en het
terugbezorgen van die melkbussen, wat vrolijker het Nieuwe Jaar in.
Onderwijl wens ik U fijne Kerstdagen en als goede wens voor 2021 .. een
vaccin dat ons een zetje naar  onze  vertrouwde leefwijze zal geven.  
 
Bedenk dat de tunnel erg lang kan zijn maar er is altijd licht aan het eind
van de tunnel.
 
Frans Eijsink
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Rabo ClubSupport
2020
 
KBO Heesch in de top 10 bij de Rabo ClubSupport
2020
Beste leden KBO Heesch,
 
Op dinsdag 3 november werd de uitslag bekend
gemaakt van de Rabo ClubSupport actie 2020.
Natuurlijk was KBO Heesch weer een van de deelnemers
met dit jaar het duofietsen als bestedingsdoel.  KBO leden
met een rekening bij de Rabobank werden aangespoord
om hun stem uit te brengen op onze vereniging. Dit
gebeurde per e-mail, een bericht in de Info en een
poster.
Ook alle betrokken vrijwilligers van het begeleid fietsen
zijn gevraagd om op KBO Heesch te stemmen en via de
vrijwilligers ook de deelnemers. En het resultaat mag er
zijn!
Maar liefst 404 stemmen werden uitgebracht op KBO
Heesch en dat leverde ons een bedrag op van
€ 2070,13!!
En hiermee staat KBO op een prachtige zevende plaats
wat betreft het aantal stemmen. In de top 10 staan ook
nog drie andere Heesche verenigingen: De Horizon, 
HVCH en scouting Heesch.
Iedereen die één of twee stemmen op KBO Heesch heeft
uitgebracht, bedanken we uiteraard heel hartelijk.
De coördinatiegroep begeleid fietsen gaat in 2021
aan de slag om vier duofietsen te vervangen en dan is
dit prachtige bedrag uiteraard heel welkom.
 
Coördinatieteam begeleid fietsen
Jan van Eerd, Frans Fransen, Adriaan van Nistelrooij,

De Pas: En hoe nu
verder?
 
Regelmatig verschijnen er in het nieuws berichten over De
Pas waarvan we al geruime tijd geen gebruik kunnen
maken. Zoals het er nu naar uitziet, is zelfs het
voortbestaan in het gedrang. Het bestuur van de
stichting De Pas heeft besloten er binnenkort mee te
stoppen. Dat is geen goed bericht voor veel activiteiten
van KBO Heesch!
 
We zijn als KBO Heesch één van de grootgebruikers
van De Pas.
Betekent dat dan, dat we naar iets anders moeten
uitzien? Zeker niet! Dat zegt tenminste het bestuur van de
stichting De Pas . Ook de wethouder van de gemeente
weet ons te verzekeren dat De Pas blijft bestaan. Tot zover
een goed bericht.
Het bestuur van de stichting wil een nieuwe start maken.
Het huidige bestuur ziet niets in de weg die door de
gemeenteraad is uitgestippeld. De Pas moet verder
gaan, met aanmerkelijk minder kosten. Dat is mogelijk
door een organisatiemodel waarbij veel meer gebruik
wordt gemaakt van vrijwilligers. Om dat mogelijk te
maken dient er een nieuw bestuur te komen, met het
elan om dat voor elkaar te boksen.
KBO Heesch is altijd grootgebruiker van De Pas geweest.
Wij hebben tot nu toe geen verantwoordelijkheid voor de
organisatie en willen dat ook uitdrukkelijk gescheiden
houden van KBO Heesch.
We hebben als KBO Heesch wel de mogelijkheid om deel
te nemen aan de gebruikersraad van de stichting De Pas.
De gebruikersraad zal een belangrijke rol gaan spelen in
de nieuwe opzet. Van die gelegenheid wil het bestuur
van KBO Heesch gebruik maken. Via die weg kunnen we
indirect invloed uitoefenen op het toekomstig “reilen en
zeilen” van De Pas. We hebben als KBO Heesch een groot
belang bij het voortbestaan en het zo
gebruikersvriendelijk mogelijke inrichten van De Pas.
 
Wij vragen daarom het volgende aan onze leden: Hebt
u zelf of kent u mensen die:
 
** Interesse hebben om deel te nemen aan de nieuwe
Gebruikersraad van De Pas om richting te geven aan
De nieuwe Pas?
** Ideeën en ervaring hebben met
vrijwilligersorganisaties?
 
Als u belangstelling hiervoor hebt, of als u nog vragen
hebt: Neem dan contact op met de voorzitter van KBO
Heesch. 
 
Piet Ceelen, voorzitter@kboheesch.nl of 06- 37 20 22 43

 Cultureel Centrum De Pas
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Stilte,
 
Naast de anderhalve meter samenleving is stilte een
kenmerk van 2020.
 
Vanaf de 1ste lockdown in maart hoort stilte bij ons
dagelijks leven. In het begin was het fijn dat veel mensen
thuis werkten, er weinig verkeer meer op straat was en de
scholen gesloten; een weldadige rust bij ons in ’t Dorp,
temeer daar het kabinet ook dringend adviseerde om
zoveel mogelijk thuis te werken en te blijven. De stilte
ervaarde ik als rustgevend en natuurlijk.
Pas mijn tempo aan, kom later uit bed en neem de tijd
voor een goed ontbijt. Vervolgens wordt de hond
uitgelaten en dan is het al bijna lunchtijd. De rest van de
dag gaat in een vergelijkbaar tempo, maar toch vliegt de
week om. Alle KBO activiteiten zijn stilgelegd en het
openbare leven is nagenoeg tot stilstand gekomen.  Mijn
kleinkinderen zie ik alleen op een foto of beeldbellen.
Knuffelen is er niet meer bij. Daarnaast hoor ik van
verschillende Heeschenaren dat ze al weken niet
buitenshuis zijn geweest om bijvoorbeeld een boodschap
te doen en dat hun kinderen wekelijks de boodschappen
doen. Mijn kinderen (en kleinkinderen) komen minimaal
op bezoek omdat ze ons niet willen besmetten. Maar na
enige weken ervaarde ik deze stilte ook als klemmend. Zo
beklemmend dat ik elke dag naar de supermarkt ga -ik
voel me thuis opgesloten- om te zien en te horen hoe het
anderen vergaat in het dorp. Steeds meer berichten
ontvang ik dat KBO leden ziek zijn en zelfs overleden aan
Corona, waar moet dat heen?
We worden op onszelf teruggeworpen, geen
verjaardagsfeesten, geen bestuursvergaderingen, geen
fotoclub, geen wedstrijden van HVCH; nagenoeg alleen
in de supermarkt kun je nog mensen ontmoeten, een
praatje maken en een keer lachen. Het wordt stil om ons
heen. Gelukkig was het een prachtige zomer zodat we,
om onze zinnen te verzetten,  veel hebben gewandeld en
gefietst rondom Heesch en in Limburg, als het was
toegestaan. In de zomer was ik veel in de groentetuin te
vinden en het resultaat was geweldig: veel groente en
fruit hebben we geoogst, geweckt en of gekookt en
gegeten. Heerlijk al die verse groeten uit eigen tuin.
Na de zomervakantie ben ik in de periode tussen de 1e
en 2e lockdown veertien dagen in Duitsland op vakantie
geweest, een verademing. De vrijheid van de vakantie
deed me de beklemming snel vergeten.
Na terugkomst was de 2e lockdown  snel een feit en werd
iedereen wederom dringend verzocht de noodzakelijke
voorschriften in acht te nemen. Het openbare leven komt
opnieuw stil te liggen en de KBO is gedwongen de
weinige, gestarte activiteiten weer stop te zetten. Mij lijkt,
dat we met z’n allen de crisis een beetje leren beheersen
-er overlijden veel minder mensen dan in de 1e
lockdown-  zodat nu de beklemming niet zo groot voelt

 als in het voorjaar. Het is zeker niet rustgevend, maar
geeft wel een zekere rust.
De berichten van de laatste week dat er een vaccin op
komst is, geeft weer moed, maar juist vandaag hoor ik
dat weer enkele KBO leden besmet zijn met het
Coronavirus. Hopelijk brengt de decembermaand de
nodige rust en een goed vaccin, waardoor we in het
voorjaar in staat zijn te gaan nadenken over de herstart
van onze KBO activiteiten 2021. Mogelijk kunnen we
elkaar snel weer ontmoeten in verenigingsverband, want
ook binnen onze KBO is het stil, heel stil geworden.
 
Rest me iedereen fijne feestdagen en een gezond,
geweldig en liefdevol 2021 te wensen.
 
Piet Ceelen
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Het rijke roomse leven in Brabant
 
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een website gelanceerd die volledig is gewijd aan het
‘Rijke Roomse leven’ in Brabant.
De site deelt kennis en informatie over het katholieke leven tussen 1900 en 1970, maar haalt vooral ook
herinneringen op aan die tijd.
 
De archiefinstelling wijst erop hoeveel invloed de katholieke kerk op de provincie heeft gehad. Tussen ca. 1850 en
1960 was ruim negentig procent van de Brabanders praktiserend rooms-katholiek. De Kerk had daardoor een enorme
invloed op het dagelijks leven van de Brabanders. De katholieke reguliere geestelijkheid was op een breed
maatschappelijk terrein actief. Vooral in het onderwijs (van kleuteronderwijs tot voortgezet (beroeps)onderwijs) en in
de zorg (ziekenzorg, bejaarden- en gehandicaptenzorg en opvang van wezen). Mede dankzij de Katholieke Kerk
groeide het niveau van onderwijs en gezondheidszorg spectaculair.

Seniorweb en de
KBO helpdesk
 
Met enige regelmaat verzorgt de KBO Helpdesk,
interessante artikelen waarbij onder andere
Seniorweb geraadpleegd wordt.
Bijvoorbeeld:
- Bent u toe aan een nieuwe smartphone, of
een nieuwe tablet
- Wilt u meer weten over whatsapp
- Wenst u een speciale senioren smartphone
- Wist u dat de computer muis dit jaar 50 jaar
bestaat?
- Wist u dat google stopt met gratis onbeperkte
opslag?
De KBO Helpdesk is tijdens de corona lockdown
voorlopig gesloten maar is wel bereikbaar.
Bekijk hiervoor de webpagina, kbo-heesch.nl/
computer-helpdesk.

wierookwijwaterenworstenbrood.nl
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De draad weer
oppakken?
 
Corona heeft er bij veel mensen toe geleid, dat zij niet
meer kunnen doorgaan met wat zij gewend zijn om te
doen. Zij moeten, al is het nu al meer dan drie kwartalen,
even de draad laten voor wat hij is. De draad weer
oppakken is er nu nog niet bij. Veel mensen hebben
naasten verloren en bij hen is het leven voorgoed
veranderd. Het is ook de vraag, als je dat is overkomen,
of je daartoe ook wel in staat zult zijn. Hoewel het leven
vaak eist, dat je de draad weer oppakt en verder gaat in
het leven en het zo draaglijk mogelijk maakt.
Toen ik eind maart weer thuis kwam van bijna een week
ziekenhuis, kon ik de draad ook weer oppakken. Dat wil
zeggen: Een kilo of zes-zeven lichter en geen conditie. Vijf
tot tien minuten wandelen was al te veel. Dus de draad
weer oppakken was er niet bij. Dat betekende wel, dat ik
vanaf die tijd hard moest gaan werken aan mijn conditie.
Dat was dan weer wel de draad oppakken. Dus wat
vaker fietsen en wandelen.
Dan maar verder gegaan met “de andere draad”.
Mensen op weg helpen met hun telefoon, hun laptop of
tablet. Makkelijker gezegd dan gedaan. Met de Corona-
regels is dat nauwelijks te doen. Maar je kunt ook op
afstand, via een zogenaamd video-gesprek, mensen op
weg helpen. Dus dat heb ik de afgelopen tijd nogal eens
een keer toegepast. Dat was dan weer niet de oude
draad oppakken en iets geheel nieuws gaan doen.
In augustus werd de draad opgepakt door mijn
specialist, in verband met diabetes. Die raadde mij aan
om een test te doen op de aanwezigheid van antistoffen
van Corona. Ik vertelde haar dat ik twee keer een
negatieve test heb gehad op Corona. Ik werd dus toch
getest en wat blijkt: Ik heb wel Corona gehad!. Dus dat
was dan weer niet de draad oppakken. Maar wat heb ik
aan deze wetenschap? Heel veel, denk ik dan. Ik weet nu
hoe het met mijn conditie staat voor het weer opnieuw
krijgen van Corona.
Het werd ook weer tijd om mijn andere draad:
“Natuurgidsen” weer op te pakken. Een wandeling
verzorgen met een hele groep mensen werd afgeraden.
Dan maar wat onderzoek doen naar hoe het met de
natuur ervoor staat. En wat blijkt: de natuur pakt de
draad weer op. Daar waar voorheen alleen maar sprake
was van achteruitgang, zie je nu op sommige gebieden
vooruitgang. De lucht is al meer dan honderd jaar nog
nooit zo zuiver geweest. Dat geeft hoop!
Dat brengt mij bij de draad van de KBO en haar
activiteiten. Kunnen we de draad weer oppakken? In
2020 in elk geval niet, maar in 2021 hoop ik van wel. Maar
is dat dan dezelfde draad? Ik denk van niet!  Zeker is dat
alles in en rond De Pas gaat veranderen. We zullen als
KBO na moeten gaan denken, hoe verder te gaan. Willen

we daar invloed op uitoefenen? Laten we de boel de
boel en wachten we af wat er door een nieuw bestuur
wordt bedacht? Een nieuwe draad om op te pakken?
Veel wetenschappers wijzen erop dat Corona een steeds
weer terugkerend verschijnsel zal worden. Net zoals er
nog veel meer andere veranderingen zullen komen in de
natuur. Namelijk een nog verdere achteruitgang van het
aantal vlinders, bijen, bloemen, beestjes. Wat kunnen wij
daar dan aan doen? Ja heel veel! Gaan we door met de
achteruitgang? Denken we na en gaan we de natuur
een handje helpen? Dat is dan voor veel mensen een
“Nieuwe draad”.
 
Ik wens iedereen : Gezellige, plezierige en gezonde
kerstdagen! 
Laten we in 2021 beginnen met het nadenken over welke
nieuwe draad we kunnen oppakken. Maar ook met het
oppakken van de oude draad: Gezellige bijeenkomsten,
met veel en sterke verhalen. Het ontmoeten van oude
vrienden en het kennis naken met nieuwe mensen en het
wellicht maken van nieuwe vrienden. En het af en toe
iemand op weg helpen.   
 
Mart Jenneskens
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CORONA ERVARING
 
Sinds maart leiden we als leden van de ouderengroep en
dus als kwetsbaren, een permanent, voor ons
vreemdsoortig bestaan. We hebben van huis uit geleerd
om in moeilijke tijden vaker een rozenhoedje te bidden,
een kaarsje op te steken of naar een speciale mis te
gaan. Ook onze ouders zouden nu, als ze zich nog onder
ons mochten bevinden, meer waarde hechten aan de
mening van de wetenschappers. We proberen dus als
volgzame Brabanders zoveel mogelijk de regels van het
R.I.V.M. op te volgen. Het gevolg is, dat we onze
kleinkinderen sinds maart niet meer in huis hebben
gehad.
Maar we appen, doen spelletjes op onze mobieltjes en
beeldbellen met elkaar. Die  laatste vaardigheid hadden
we anders nooit geleerd. Dat we zo lang letterlijk meer
afstand moeten nemen van alles wat ons dierbaar is,
maakt ons wel nog meer bewust van de rijkdom die we
hebben met onze kinderen, onze kleinkinderen, vrienden
en dorpsgenoten waar we gewoon “hallo” tegen kunnen
zeggen. Maar het rijkst voelen we ons in deze tijd met
elkaar. Dat we ons samen door deze vreemde,
onheilspellende tijd kunnen worstelen. Verschillenden
onder ons zijn alleen komen te staan en missen hun
partner nu extra erg. Door de verplichte afstand die we
moeten nemen tot anderen, groeien we nog meer naar
elkaar toe. Samen wandelen of fietsen we elke  dag, als
het maar even weer is. Het is net alsof we ergens op
vakantie zijn. Alle “verplichtingen”, die we vrijwillig waren
aangegaan, zijn weggevallen, dus we hebben nog meer
tijd om te genieten van al het mooie dat altijd al in onze
omgeving te bewonderen valt.
En ’s avonds laten we de televisie uit, want daar worden
we echt niet vrolijker van. We laten ons opvrolijken door
Omroep Brabant, die alle dagen de huiskamer vult. En
buiten groet onze Brabantse vlag dag en nacht alle
buren en  elke passant.
 
Een nieuwe, want de eerste is al versleten.
 
Bert Wijnen

Dit is mantelzorg
 
Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen
vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken
met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.
Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet.
 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door
iemand uit diens directe sociale omgeving.
 
Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en
de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen.
Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde
‘gebruikelijke hulp. Bij mantelzorg wordt vaak meteen
gedacht aan mensen die bijvoorbeeld voor hun
dementerende partner of ouder zorgen, maar vergeet
ook niet de jonge mantelzorgers. Kinderen die in een
gezin wonen waar bijvoorbeeld een broer of zus een
beperking heeft, of van wie de ouder ziek is, zijn ook
mantelzorgers.
Mantelzorg is onbetaald
Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een
verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder
gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde
kleinkinderen, valt buiten de definitie.
Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar
gehaald. Toch zijn ze verschillend:
Mantelzorg komt op je pad
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je
bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in
de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen
hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms
verpleegkundige handelingen.
Voor vrijwilligerszorg kies je:
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er
meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun
zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op
eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in
georganiseerd verband voor een organisatie en
verrichten zelden verpleegkundige handelingen.
 
De gemeente Bernheze kent het mantelzorgcompliment.
De zorgvrager kan het compliment aanvragen voor zijn of
haar mantelzorgers. Dit jaar is het compliment een diner/
lunchbon ter waarde van € 50,00. Het compliment kan
voor 2020 nog aangevraagd worden: www.bernheze.org
zoekterm: mantelzorgwaardering
 
Hebt u vragen rondom mantelzorg (ondersteuning,
mogelijkheden, overbelasting etc.), neem dan contact
op met ONS welzijn, het sociaal team Bernheze,
contactpersoon Leny Janssen 06-40711467.
Bron: mantelzorg.nl
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Woordzoeker 
 

 

De woorden zitten horizontaal, verticaal 

en diagonaal in alle richtingen in de 

puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook 

overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 

De overblijvende letters vormen achter 

elkaar gelezen de oplossing. 

 

ALIBI   AMELAND 

BASIS   BLOEM 

BLOND  CAVIA 

DRIESTERRENHOTEL  

ENKEL   GEDOGER 

GERST   GESELEN 

GEWEI   GLEUF 

GRIEPGOLF  GRILL 

IDYLLE  KABINET 

KAPEN   KEUEN 

KLOTSEN  LAKENHAL 

LASER   LEGIO 

LEGUAAN  LEIDING 

LUSJE   METER 

MILIEU  NOTIE 

OPPERGOD  OVERWEG 

PAMFLET  PATROUILLE 

PEPERDUUR  PERSEN 

PLUNJE  PLUTO 

POETS   PORIE 

RAVEN   RINGMAP 

RIOOL   RUSTPERIODE 

TELEFOONREKENING 

VLEKKEN 
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Oplossing vóór 2 januari naar puzzels@kboheesch.nl
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Het worden helaas  hele andere feestdagen dan 
dat we allemaal hadden gedacht.  
Toch hoopt uw bestuur dat eenieder er mooie 
dagen van kan maken met elkaar.  
Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart. 
Zo kunnen we deze moeilijke tijd vol kracht  
en liefde doorstaan. 
 
We wensen u allen het allerbeste  voor het nieuwe 
jaar. Met heel veel lente ‘hoop’, zomerse ‘warmte’, 
Herfst ‘geluk’, winterse ‘geborgenheid’., en heel 
veel momenten samen  in goede gezondheid. 
 
    Bestuur KBO Heesch 

Helaas,  de  lockdown bij KBO Heesch nog
van toepassing.
 
In het oktober nummer schreef onze voorzitter al, dat er nieuwe maatregelen dreigen. En die zijn er gekomen. Het
bestuur moest besluiten om alle activiteiten tot nader order stil te leggen. Momenteel zijn er weer op kleine schaal wat
activiteiten opgestart. Bij het verschijnen van de Info kan eea al weer gewijzigd zijn.   
Ik, als bestuurslid activiteiten, wil alle kartrekkers die de afgelopen tijd getracht hebben hun activiteit zo goed en zo
kwaad mogelijk op te starten, bedanken voor hun inzet. Ze haalden alles uit de kast om te kunnen doorgaan, maar
helaas het blijft aanpassen.
 
Samengevat: oud worden in deze tijd geeft veel problemen.
Het is gewoon niet voor te stellen,                                              Bij de bank wordt er geen geld
Je moet met een mobieltje bellen,                                              netjes voor je uitgeteld.
Je kunt er ook een tekst op lezen                                               Want dat is tegen de cultuur,
Je moet altijd bereikbaar wezen                                                 nee, je geld komt er uit de muur.
En dat kan dus niet gewoon                                                        Als je maar de code kent,
Met een vaste telefoon.                                                               Anders krijg je geen cent.
                                                                                                       Om je nog meer te plezieren,
Man, man, man, wat een geploeter,                                           mag je internetbankieren
alles  moet met een computer.                                                   Allemaal voor jouw gemak
Anders sta je buitenspel,                                                              alles onder eigen dak.                      
Op www en punt nl                                                                         Ach, je gaat er onderdoor,
vind je alle informatie,                                                                    je raakt gewoonweg buiten spoor.
wie behoed je  voor frustratie?                                                     Nee het is geen kleinigheid,
Als dat ding het dan niet doet,                                                      oud worden in deze tijd.
Dan word je toch niet goed.
 
Als activiteiten-man laat je de moed soms wel zakken, nagenoeg een verloren jaar, hoe gaan we verder. Kartrekkers
denk vast na: wat zijn jullie plannen voor 2021. Hebben jullie geld of wat anders nodig, onze penningmeester heeft
jullie al  benaderd met deze vraag. Misschien wat later dan anders, maar ga reageren, als je wat nodig hebt.
Ondanks alles, hopen wij, na de door de overheid ingestelde maatregelen, weer met volle moed door te kunnen
gaan. Blijf gezond, een pondje meer of minder, geeft bij de activiteiten niet veel hinder en voor 2021 allemaal
een gezond en gelukkig jaar.
Jan Schuurmans
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FIETSPUZZEL 

Helaas stond het fietsen bij de KBO dit jaar op een laag pitje. De lange tochten op maandag konden 

niet doorgaan en op woensdagmiddag zijn er in de zomer slechts enkele tochten gemaakt. Hopelijk is 

het fietsplezier nog niet afgenomen en kan er volgend jaar weer lekker getrapt worden.  

Om de tijd te overbruggen volgt hier een fietspuzzeltje. 

nood veel franje 

noot tak slot 

zes kans volk 

dans zend kogel 

veer vers kruim 

makker bok klager 

kwijn over harken 

duur pook klam 

sop bol wal 

bocht zeis grip 

bon garde laan 

kalk klank mat 

heer glas ree 

lijf ren mes 

lak gok pap 

 

Van elk woord moet de eerste letter veranderen. De drie nieuwe horizontale woorden hebben iets 

met elkaar te maken. 

Voorbeeld: 

haan – wad- heg     wordt:    laan – Pad – weg 

mast – tank – wafel   wordt:    kast – Bank - tafel 

 Als je alle eerste letters van de middelste nieuwe woorden achter elkaar zet, krijg je de oplossing. 

Stuur deze oplossing met naam en adres vóór 1 januari 2021 naar fietstochten@kboheesch.nl 

De winnaar ontvangt een aardebon an € 25,-- 

Veel puzzelplezier, Johan Verdiesen, KBO-fietser 
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Voetballen
 
Ut is al hiel lang gelejen da ik as jongen van 18 joar in ut
hogste junioren elftal speulde. Wellie han un mooi
pluugste van jongens van alle rangen en standen. Ur
waren dur ok enkelte be die unne benaam han.
Zoe ha onze midvur, tegenwordig het da spits, roei hoar.
Ge snapt ut al, da waar de roeie. Onze rechtbuiten waar
nogal klen van stuk, da waar dus de klene. De beste van
ons allemoal waar unne jongen die kwaam uit Indie. Die
noemden wellie blauwe. Woarum da weet ik ok nie, hij
waar allien wa bruiner as wellie. Onze kieper noemde
wellie stille. Da kwaam umda nooit veul zin. Mar ien ding
han die jong allemoal gemin, zu kossen bitter voetballen
as ikke. Onze trainer, da waar unne mens uit ien stuk. Die
zin vurda wellie ut veld opgingen: Jongens as de
tegenstander bitter is as wij, dan moeten wij slimmer zen.
En as de tegenstander bitter is en ok slim,  dan moeten
wij harder werken. Vur  da loatste han zu men vur nodig.
Ut kwaam nogal us unne kier vur da de roeie en de kleine
onderuit geschoeffeld wieren.  Nou dan kwaam ik oan
bot um de rekening te vureffen. En ik waar daorin unne
mister umda zoe te doen da de scheidsrechter ut nie
zaag. Wij wieren da joar ok kampioen.
 Wa ik nou eigenlijk pas bezef is, da willie nadien mekaar
uit ut oeg verloren hen. De misten moessen toen al
gauwechtig in dienst. Da bestond toen nog: Dienstplicht.
Doar hen de jong van tegenworrig genne weet van. Of zu
kregen un meidje, gingen weidweg werken of wonen.
Volgens men zen ur zelfs un poar knappe koppen noar
de universiteit gegoan. Da waar in dieje ted hel wa.
Nou huur ik ullie zeggen: Woarom komde nou noa mier
as zestig joar mi di verhaal?  Da kumt umda ik enkele
moand gelejen in de krant twie rouwadvertenties laas
van die jongens woar ik toen mi gevoetbald he. Zu han
de corona nie overlifd. Ik moet bekennen da ik ur grif kot
mi ha.
 
Houwdoe. Hasje.

Workshop "Kerstbloemstuk maken" 17 december CC De Pas

Workshop
Kerstbloemstuk
 
donderdag 17 december om 14.00 uur.
Zoals ik u in de vorige INFO al vertelde, hebben we weer
een mooi kerststukje uitgezocht. Hopelijk gaat onze
middag, ondanks de dreiging van corona, gewoon door
dus ik vertel u nu wat we zelf mee kunnen nemen.
Een snoeischaar--een langwerpige, bootvormige schaal--
wat groen uit de tuin, zoals bv Skimmia, buxus- en/of
conifeertakjes. Nicolien heeft ook van alles bij zich dus
dat komt helemaal goed.
Voor € 18 neemt u een mooi kerststuk mee naar huis en
de koffie of thee zit natuurlijk bij de prijs inbegrepen.
We gaan ervan uit dat het weer een gezellige middag
wordt en iedereen tevreden naar huis gaat.
 
Aanmelden vanaf nu bij: 
adrivanoss@gmail.com  of  telefoon: 06-20531525
 
Mardon
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Wandelen rond
Heesch
 
Tijdens mijn dagelijkse wandelingen maak ik vaak foto’s.
In de omgeving van Heesch is de natuur  mooi en
veelzijdig en het nodigt uit om te wandelen.
Zo wandel ik vaak door De Stelt / landerij VanTosse,
omgeving De Berckt, naar de Mariakapel, het Bomenpark
en natuurgebied De Hooghe Vorssel en natuurlijk De
Maashorst.
Het leek mij leuk om een keer een aantal van mijn foto’s
te publiceren.
 
Wellicht nodigen die uit om in deze Coronatijd een
flinke wandeling te maken en te genieten van de
mooie natuur om ons heen.
 
Met vriendelijke groet,
Ton Vrijsen  foto - Ton Vrijsen

           Oplossing vóór 2 januari naar 

                 puzzels@kboheesch.nl
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           Foto's
       Ton Vrijsen
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Sjoelen in
kerststemming
 
In normale tijden, zonder corona, speelt op
dinsdagmiddag een groep van ongeveer 40 personen in
De Pas van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens het sjoelen wordt gepraat, gelachen, en wat
belangrijk is: naar elkaar geluisterd! De sociale contacten
zijn zo belangrijk voor de mensen! Kom je nieuw in de
club: dan word je meteen opgenomen! Je voelt je er
meteen prettig bij!
Elke keer als je komt betaal je € 1,50. Daarvoor krijg je een
kop koffie/thee in de pauze. En er wordt van die € 1,50
ook nog gespaard voor een “Lief en Leed” potje.
Elk jaar hebben we een uitwisseling met Berlicum, wat
wordt gezien als een uitje, voor beide clubs. Twee keer
per jaar gaan we uit eten. Voor de zomer en in
december.
Er is ook nog een andere activiteit aan het sjoelen
toegevoegd: Rummikub. Dat is dan voor de leden die niet
willen of niet meer kunnen sjoelen. Wel zo gezellig!
Bij de sjoelclub gaat het om gezelligheid, sociaal contact,
ontspanning en bijpraten! Als er mensen zijn die graag
komen kijken of meedoen, dan zijn ze van harte welkom!!

Ontvangen Leden
Mutaties
 
van  25 oktober  tot en met  24 november 2020
 
NIEUWE LEDEN
Francien van Vugt  (Oss - voorheen gastlid)
Jannie van Bergen - van Erp
Tineke van Grinsven
Jan Piet van Staveren
 
OPZEGGING
Mevr. Van Orsouw - v.d. Leest
Piet van Hinthum
Mevr. Govers - Hollander
Christ Bolwerk

De trots zat in de
beurs
 
Het zijn bijzondere tijden. Muziek luisteren, muziek maken,
het laatste kan even niet.  Samen, onder leiding van Ton,
zingen, had je gedacht. Geduld, betere tijden gaan er
echt wel komen. Maar dan zijn wij ouderen wel een
beetje ouder geworden en de kracht neemt wel af.
Zachtjes zingen op gepaste afstand, dat zouden de
leden van Con Amore  wel willen. Dat zachtjes zingen
gaat bij deze groep vanzelf. De kranten lezend krijg je bij
elke regel weer iets anders als oplossing. Maar dat
zingen, die behoefte, heeft wel wat begrijpelijks. Zingen is
een fijne uiting van gevoelens.
 Over gevoelens en muziek gesproken .
Ons gezin kwam na de oorlog terug in het woonhuis dat
het in september 1944 gedwongen moest  verlaten. Na
een evacuatie tot april 1945 arriveerden we in een leeg
huis. Alles weg…. (met een beetje fantasie was dat
misschien de voorloper van de huidige Kringloop)
Ons gezin moest vreemde mensen in huis nemen. De
man uit dat gezelschap was slagwerker bij een Fanfare in
Arnhem en hij had het plan mij bij die club  te laten
oefenen. Ik kreeg als 8- jarige een corhoorn ter
beschikking en al snel hadden we door dat efee enig
talent had. Noten lezen en soepel blazen, het ging van
een leien dakje. Binnen korte tijd werd efee opgenomen
in het korps.
De  Fanfare vierde een zoveel jarig bestaan en er werd
een prachtig concert georganiseerd in de Schouwburg
van Arnhem. Dirigent Jan Warbroek maakte een speciaal
arrangement van het 3de Hoornconcert van Mozart en,
jawel, efee mocht als solist optreden. Familie in de zaal
en het nerveuze optreden als 14 jarige, de recensies
waren goed.
Efee’s vader overleed kort na het optreden, maar moeder
hield het heel lang vol. In 2001 namen we afscheid van
haar en waren genoodzaakt haar kamer snel leeg te
maken. Tijdens dat opruimen vonden we een
portemonnee met daarin een krantenbericht over dat
optreden van haar zoon in de Arnhemse Schouwburg.
Nooit over gesproken, altijd bewaard.
 
De trots zat in de beurs.
 
Overpeinzingen
 
De natuur heeft geen haast, en toch komt alles af.
Alles wordt nog ongemakkelijker, de herfst kondigt zich
aan. Naar de tuin kun je slechts kijken. Bij ronde 1 van het
virus, kon je er nog gebruik van maken.
Klaas Knot (president van DNB) “pas als het tij verandert,
ontdek je wie naakt zwemt”.
De Monarch moet het volk bij elkaar houden door er

bovenuit te stijgen. Hij haalde recent 2 maal een hoogte
van ca 10 km.
 
En tenslotte
 
De jeugd kan zich met moeite inhouden. Maar ouder
worden is verplicht, volwassen worden is een keuze.
 
efee
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Ons Keezenclubke.
 
Eerst even een uitleg aan diegenen die ons spel nog niet
kennen. Keezen is een combinatie van pesten en mens
erger je niet. Maar dan met kaarten in plaats van
dobbelstenen. Hoe erg kun je het hebben .  
We spelen met vier of zes personen in koppels tegen
elkaar. Als je  je pionnen binnen hebt, mag je je maat
gaan helpen.
Als die ook binnen is, heb je gewonnen. Het klinkt
gemakkelijker dan het is, want het wordt je zo moeilijk
mogelijk gemaakt door je tegenstanders en omgekeerd.
Je moet natuurlijk wel de pestkaarten krijgen en een
beetje inzicht.
 
Wij spelen al sinds 3 jaar iedere dinsdagavond  in D’n 
Herd. Van half acht tot tien uur. Meestal met drie of vier
tafels.
We hebben een eigen Whats App-groep met de vaste
deelnemers, die in de loop van de dag aangeven wie er
meedoet en als het aantal niet klopt, hebben we nog
een paar "jokers" achter de hand die dan worden

gebeld. Zodat iedereen mee kan doen. Bij binnenkomst
trekt men een kaart om de tafel te bepalen, zodat je
geen vaste koppels hebt, maar steeds met iemand
anders speelt.
 
Om elkaar niet helemaal uit het oog te verliezen hebben
we samen nog een keer een terrasje gepikt bij CC De Pas
en even stilgestaan bij het overlijden van Mientje Kops,
één van onze vaste spelers.
We zullen haar zeker missen, met haar droge humor en
soms eigen regeltjes.
 
Net voordat alles op slot ging, kwamen er twee nieuwe
spelers bij. Die hopen we ook weer te verwelkomen zo
gauw alles weer normaal wordt.
Zin om eens mee te doen, loop eens binnen op

dinsdagavond.
 
Ik wens iedereen van de KBO Heesch, ondanks
corona, toch een fijne kerst en een gelukkig 2021, blijf
gezond en hopelijk tot snel.
 
Toos Schuurmans

 
Maar dat alles is sinds half maart van dit jaar niet meer
mogelijk. De kartrekkers van de club hebben daarom
onlangs een presentje gemaakt voor de leden.

 
Een lichtpuntje in deze donkere dagen. De Sjoelclub
wil jullie fijne kerstdagen toewensen en een goede
gezondheid voor 2021.
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De oplossing van de SUDOKU vóór 2 januari naar
puzzels@kboheesch.nl

                Van de penningmeester.
 
                       De penningmeester houdt het goedkoop en dus kort en wenst alle lezers van ons mooie blad:
 
                                                                     Prettige Kerstdagen 
                                                                                  en 
                                                                  een ouderwets goed  2021
 
                                                                             Theo van Orsouw
 
     (Eigenlijk toch jammer van dat vuurwerkverbod. 2020 was nou net een jaar om heel hard af te knallen).

                                SUDOKU
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Kerst en Oud en
Nieuw 2020
 
“Fijne Kerst!", ”Goeie jaarwisseling!”.  “Ga je bij je
kinderen eten?”, “Ga je nog op vakantie?”. 
 
Dit is dus een kleine verzameling van de gebruikelijke
wensen voor en vragen aan eenieder, die een beetje
dicht bij je staat. Als het ware een warming up voor de
gezellige periode, die vooral in het teken stond van lekker
eten en drinken, liefst te midden van familie.
Dat is door Corona wel even veranderd.
Nog nooit heb ik een Kerst- en Nieuwjaarperiode
meegemaakt, waarin mensen zo op zichzelf zijn
teruggeworpen als dit jaar. Zoveel gezinnen ook, die
zware verliezen hebben moeten incasseren door het
verlies van één of zelfs meerdere familieleden. 
Daaraan  denken relativeert je eigen sombere
overpeinzingen enorm en brengt het terug tot wat het is.
Het is al winst als je niet alleen, maar in een bescheiden
gezelschap deze dagen door kunt brengen.
Als KBO’er hoop ik van harte, dat dat laatste op z’n minst
voor onze leden geldt. Voor degenen, die een dierbare
moeten missen, hoop ik dat hun omgeving een beetje
troost kan bieden.
Jammer dat we in KBO verband geen gezamenlijke kerst 
hebben kunnen vieren.
 
Ik wens eenieder een zo goed mogelijk kerstfeest en
wens onze leden een goed 2021.
 
Ton de Wit

Het donorregister
 
Veel KBO leden hebben vragen over het donorregister.
Wat moeten we hier mee doen? Kun je zelf je keuzes
maken? Hoe doe je dat dan? Als je er niets mee doet en
niets invult: wat gebeurt er dan? Op internet wordt heel
veel informatie verstrekt, maar ik weet niet hoe ik dat
moet opzoeken. Kan iemand mij op weg helpen?
 
Waar en hoe kan ik mijn keuze over orgaandonatie en
weefseldonatie maken en invullen?
 
U kunt uw keuze voor orgaan- en weefseldonatie invullen
in het Donorregister. Hiervoor vult u met uw DigiD uw
keuze in.
U kunt ook een papieren donorregistratieformulier
invullen. Dat kunt u ophalen bij uw gemeente of een
bibliotheek in de buurt. U kunt het ook telefonisch
aanvragen bij het Donorregister. 0900-821 21 66. 
U kunt uw keuze altijd veranderen. 

invullen.
Uw keuze invullen in het Donorregister
Bij registratie in het donorregister heeft u de keuze uit 4
mogelijkheden:
1. Ja, ik wil donor worden. U wilt donor worden. U kunt
invullen welke organen en weefsels u wilt doneren.
2. Nee, ik wil geen donor worden. U wilt geen donor
worden.
3. Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden. U wilt
dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
4. Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden. U
wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.
 
We hopen dat je hiermee op weg kunt met je keuze.

 
Invullen keuze orgaandonatie
Op de website van het Donorregister kunt u met uw DigiD
online uw keuze invullen: . https://mijn.donorregister.nl/
#!/formulier/keuze
U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen via
0900-821 21 66. 
Orgaandonor worden is een belangrijke beslissing. Neem
deze beslissing als voor u alles duidelijk is. En bespreek uw
keuze ook met uw naasten. 
Lees wat het betekent om donor te zijn
op Transplantatiestichting.nl:  https://www.
transplantatiestichting.nl. Of over het registratieproces
op Donorregister.nl. https://www.donorregister.nl/ 
Op deze websites vindt u uitgebreide informatie.
 
Donorformulier ontvangen
Heeft u nog geen keuze over orgaandonatie gemaakt?
Dan ontvangt u tussen 1 september 2020 en eind maart
2021 een brief met het verzoek een keuze in te vullen. Bij
deze brief zit een formulier waarop u uw keuze kunt
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VGZ verhoogt
collectiviteitskorting
voor KBO-leden in
2021
 
De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-
Brabant met een aanvullende zorgverzekering bij VGZ
voor 2021 is verhoogd:
•        15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter
en Best (was 10%)
 
Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg 
profiteren van de volgende voordelen:
•        Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
•        Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot
€ 1000 voor een mantelzorgmakelaar.
•        Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te
blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie).
•        Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per
verzekerde.
 
Leden die een aanvullende tandartsverzekering
afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting (was 0%).
 
De premie voor 2021 is door VGZ op 12 november bekend
gemaakt.
 
Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar
VGZ
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ
onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in
2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour
ontvangen.
Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel
eenvoudig.
Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier
voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt
het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/
contributie-retour/
Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een
bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap
dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van
lidmaatschap staat hierover een uitleg.
 
Bent u niet digitaal actief?
Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant
op (073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer
en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier
dan voor u in en sturen het per gewone post mét een
declaratieformulier naar u toe.
U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap
vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.  

 
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-
Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u
beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient
dan wel ieder apart een formulier voor terugvordering
contributie in te vullen op onze website of telefonisch via
het secretariaat van KBO-Brabant.
 
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel
heeft gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)?
 
Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van
KBO-Brabant
 
De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten
ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met
Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op
verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger
de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging
van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden
liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze
gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij
Centraal Beheer.
 
De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen:
 
Vervoer
Auto 10% korting
Motor 10% korting
Camper 5% korting
Caravan 5% korting
 
Wonen
Opstal 8% korting
Inboedel 8% korting
Kostbaarheden buitenshuis 8% korting
Aansprakelijkheid 8% korting
Ongevallen 8% korting
 
Diversen
Rechtsbijstand 5% korting
Doorlopende Reisverzekering 5% korting
Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting
 
Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer
een speciale kortingspagina gemaakt voor leden van
KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio
december 2020 gereed zijn. Houd daarom deze rubriek
en/of de website van KBO-Brabant www.kbo-brabant.nl/
onsvoordeel  in de gaten voor de link naar de speciale
website van Centraal Beheer en het nummer van KBO-
Brabant dat u nodig hebt om de korting te verkrijgen.
Let op! Centraal Beheer spreekt niet van
collectiviteitsnummer maar van werkgeversnummer.
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Phishing-mail 
          trap er niet in! 
 
U krijgt een e-mail uit naam van een bank of bedrijf
waarin wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens.
Maar de mail is verstuurd door oplichters die de
gegevens willen stelen.
Hoe herkent u een phishingmail?
 
Een voorbeeld
Phishing komt vaak voor. Een voorbeeld: U krijgt een e-
mail die afkomstig lijkt van bijvoorbeeld de ING-bank. In
de e-mail wordt gevraagd om met spoed op een link te
klikken. Deze e-mail komt echter niet van de bank zelf,
maar van oplichters. En als u op de link zou klikken, komt
u op een website waar u persoonlijke gegevens moet
invullen. Op deze manier proberen de criminelen de
gegevens van ING-klanten te stelen en toegang te krijgen
tot hun rekeningen. De afbeelding hieronder is een
voorbeeld van zo'n phishingmail.
 
Uit naam van de bank
Dit voorbeeld is van de ING. Oplichters sturen vaak mails
uit naam van banken, zoals de ING, de Rabobank en de
ABN AMRO. Maar ook uit naam van andere bedrijven die
met betaalgegevens werken, worden veel nepmails
gestuurd. Webwinkels als Bol.com of incassobureau
Intrum Justitia en het Centraal Justitiëel Incasso Bureau
worden vaak misbruikt. Zo sturen oplichters onder andere
nepbekeuringen rond.
 
Gevaarlijk
Vanwaar de term 'phishing'? De term komt van het
Engelse 'fishing', dat 'vissen' betekent. Het gaat om
'hengelen' naar gegevens. Phishingmails zijn erg
gevaarlijk, want met de gestolen gegevens kunnen
oplichters bankrekeningen plunderen of
gegevensaccounts overnemen. Het is moeilijk om
phishingmail buiten de deur te houden. Spamfilters
blokkeren phishingmailtjes niet altijd, omdat ze erg lijken
op gewone e-mail.
 

Phishing herkennen
Het is daarom wel zo veilig als u zelf weet waaraan u een
phishingmail kunt herkennen. U moet soms goed
opletten, maar phishing is meestal (nog) wel 'met het
blote oog' te herkennen. Hieronder leest u waarop u
moet letten. Als u denkt met een phishingmail te maken
te hebben, stuur de mail dan ter informatie door naar de
betreffende instantie en gooi de e-mail vervolgens weg.
Overigens: we hebben het hier voor het gemak telkens
over 'e-mail', maar ook een chatbericht, pop-upvenster
op internet of zelfs een sms-bericht op de telefoon kan
phishing bevatten.

 
Checklist: phishingmail herkennen
Uit naam van banken, bedrijven en winkels
De meeste phishingmails zijn bedoeld om
betaalgegevens te stelen. Ze worden dan ook verstuurd
uit naam van een bank, bedrijf of winkel. Bijvoorbeeld
een bank zoals de Rabobank, een betaaldienst zoals
Paypal, een webwinkel zoals Bol.com, een provider zoals
Ziggo of een incassobureau zoals Intrum Justitia. Let dus
extra op bij e-mails uit naam van banken, bedrijven en
winkels.
Men vraagt om op een link te klikken
Phishingmails bevatten meestal een zeer dringend
verzoek om op een link in de e-mail te klikken. Er staat
bijvoorbeeld dat u op de link moet klikken om "uw
gegevens te verifiëren" of "om het verschuldigde bedrag
te voldoen". U moet zich daarom aanwennen om nooit
op een link in een (verdachte) e-mail te klikken. Klikt u hier
toch per ongeluk op, let dan goed op. De nep-websites
zien er steeds beter uit en oplichters plaatsen vaker
phishing waarschuwingen op de nep-website, zodat het
betrouwbaar lijkt. Wilt u weten of de e-mail betrouwbaar is
en u misschien nog een rekening moet betalen? Ga dan
zelf naar de website van het bedrijf of de instelling, door
zelf het internetadres in de browser in te typen. Lees hier
meer over in onze 
                           Tip: Omzeil phishing.
Er is haast geboden
De oplichters willen een snelle reactie. Daarom houden
ze u voor dat uw account wordt opgeheven of dat u een
aanbieding misloopt, als u niet snel reageert.
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kan u gebeld worden uit naam van een bank en vraagt
men u om rekeningnummer en inlogcodes.
Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van
telefonische phishing is het belangrijk om te weten dat
banken nooit om inlogcodes vragen via de telefoon.
Geef dus nooit bankgegevens, wachtwoorden of TAN-
codes af. Ook bedrijven zoals Microsoft zullen nooit
ongevraagd bellen om u te waarschuwen of te helpen.
Wordt u gebeld door iemand die u niet vertrouwt, hang
dan op en zoek eerst de correcte gegevens van het
bedrijf op.
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden
kunnen verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort
uiterlijk de volgende werkdag of het een phishingmail is of
niet.
Ga naar de SeniorWeb Phishingchecker
De helpdesk van KBO Heesch wil u graag op weg
helpen, als u hier problemen mee heeft. Neem dan
contact op via: helpdesk@kboheesch.nl Of telefonisch:
06 81 93 45 09

Taalgebruik
Nepmails bevatten vaak slordigheden, zoals taalfouten.
Helaas zijn de phishingmails qua taalgebruik steeds
professioneler opgesteld en zien ze er tegenwoordig vaak
netjes verzorgd uit.
Aanhef
Phishingmails worden persoonlijker. Waar u eerst met
“Geachte klant” werd aangesproken, worden slachtoffers
nu vaker met hun eigen naam aangeschreven. Zowel
een e-mail waarin u met “Geachte klant” wordt
aangesproken als een e-mail waarin u met uw eigen
naam wordt aangesproken, kan dus phishing zijn.
Bijlagen
Soms vraagt men programma's of documenten te
openen die met de e-mail zijn meegestuurd. Open deze
bijlagen niet. Ze kunnen een virus of spyware bevatten of
u automatisch naar een online formulier brengen.
Twijfel
Bij twijfel kijkt u op de website van het bedrijf uit wiens
naam de e-mail is verstuurd. Doe dit door zelf naar de
website van het bedrijf of de instelling te surfen, door het
internetadres in de browser in te typen. Vaak zal het
bedrijf snel bekendmaken dat het is getroffen door
phishing. Als u op de website (nog) niets kunt vinden, bel
dan gewoon naar het betreffende bedrijf. Op de website
van Fraudehelpdesk vindt u ook nieuws over recente
nepmails.
Controleer uw afschriften
Controleer altijd uw afschriften om te bekijken of er geld
afgeschreven is door een onbekende instantie.
Toch de dupe?
Bent u toch in een valse e-mail getrapt en hebt u
persoonlijke gegevens ingevuld, neem dan direct
contact op met de betrokken instantie. Niet door de mail
te beantwoorden, want die komt van oplichters. Bel
bijvoorbeeld uw bank of provider op en leg het probleem
uit. Zij kunnen u verder helpen.
Ziet u een verdachte phishingmail, dan kunt u ook
anderen helpen door dit aan te geven. In de tip 'Waar
meld ik nepmails?' staat waar u dit kunt doen.
 
Phishing via telefoon
Phishing gebeurt niet alleen via e-mail. Veel oplichters
sturen ook brieven in plaats van een e-mail. Deze brieven
zien er professioneel uit en bevatten het logo en adres
van de bank. De criminelen sturen soms ook
retourenveloppen mee zodat u uw pinpas en pincode
kunt opsturen. Een andere manier die oplichters
gebruiken om achter uw gegevens te komen, is via de
telefoon. Sinds kort worden sms'jes verstuurd die leiden
naar nep-websites. Daarnaast zijn er criminelen die u
opbellen en zich bijvoorbeeld voordoen als een
medewerker van Microsoft. Ze zeggen dat uw computer
geïnfecteerd is met een virus of dat uw computer fouten
vertoont. Om het probleem op te lossen, vragen ze u een
programma te installeren of inloggegevens te geven. Ook
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Sunt de Klòs?
 
Ut is nog sunt; Ok Sunterklòs zalder dees joor niej bèh zèn!
Ut is höm tòg èvvel verbojje um zun aège laand Spanje te
verloate. Æn æssiej dæ al zoh wille of kunne, dan nóg
kwaamp iej der b’ons ægt niej in. Zunne boat zottiej
nèères òn laant krèège naw der overal òn de kust dur
boa’s wort awtgekéke nòr mense æn vrawwe  diej neujt
niej lawstere wille of kunne.
Naw hurde ik temiddig dættiej tòg òn laant kömt,
Sunterklòs. Ut sgènt dæ zun elèktries botje hiil zuutjes nòr
ut binnewòtter van Zwalk gevòre kömt. Sunterklòs vèlt
mèssun 312 joor wis æn zeker in de kwætsbare groep
awwere mense. Umdörrum zwalkt zun botje vort un bietje
onzeker dist op òn. Mar in His kan iej zoa tòg neujt niej
òngevòre kòmme. Door hènze tòg èvvel nèèrus gèn
wòtter in de sleuj! Of ze moete over de wittering kòmme,
mar dan moet ie nog aalt un hiil aènd köre vurtiej bèdde
Pas is. Æn nor ut sgènt kan iej door ok niej teraègt, dieje
goeie heilige mens. Door is niemus mer diej un bietje
verstaand van zaake hih, want diej zender allemòl
awtgesgéje! Dæ kömt naw niej èns zo koat awt! Want
Sunterklòs kan naw in His gerust un joor overslòn. Taander
joor kanniej dan mooi zun  verjeurdag van veur nor
aagter æn wir treug viere! Dæ kos vurrigend joor in His
alliin Bertha Ceelen-Kelner, want diej waar tòg  èvvul 101
joor!?
 
Kzè ok kaèj benijd wæ de Kerstman over zòn zes wiike
dúh. Zottiej ok de klòs zèn of zotter dees joor ront de
kortste dag ægt iets nijs geborre wòrre?
 
Bært van Trientjes

Gedachten vanuit de
Sjoelclub
 
Wat missen we de gezelligheid op dinsdagmiddag in de
Pas, nu er geen activiteiten van de KBO zijn! Vanaf 10
maart is door het Coronavirus alles gestopt.
Normaal worden we die middag vriendelijk ontvangen
door de 3 gastvrouwen: Riky, Francien en Mimi, waarna er
van 2 tot 4 uur gesjoeld wordt.
Voor Rummikub is één tafel voor 3 of 4 personen
beschikbaar. Ondertussen worden we voorzien van een
kopje koffie of thee en wordt er gelachen en gebabbeld.
Met Pasen werden alle leden thuis, door
bovengenoemde drie dames, verrast met een leuk
kartonnen kippenhokje, waarin een paashaas met
paaseitjes!
We zitten nu allemaal in een sociaal isolement. Weinig
bezoek! Anderhalve meter afstand houden! Een
mondkapje dragen!
De aanstaande feestdagen zullen anders verlopen dan
voorgaande jaren, wanneer we met gezin of familie
gezellig bij elkaar zijn!
Maar we houden goede moed en, als in 2021 door een
goed vaccin hopelijk alles weer normaal wordt, kunnen
we elkaar in De Pas weer ontmoeten.
 
Tot zo lang: Let een beetje op elkaar!!
 
Wil Hofs.
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Afscheid van twee
vrijwilligers.
 
 
 
Harrie en Kees zijn twee vrijwilligers die ongeveer 20 en 18
jaar in de avonduren met eigen vervoer mensen met een
verstandelijke beperking van verschillende woongroepen
in Heesch naar activiteiten in Heesch, Oss en Berghem
hebben gebracht en weer opgehaald. Dit is altijd
gegaan in een prettige samenwerking met de bewoners
en de begeleiders van de betreffende woongroepen.
Omdat de woongroep waarvoor zij nu rijden naar een
andere gemeente gaat verhuizen, vonden Harry en Kees
het een goed moment, -ook gezien hun leeftijd-, te
stoppen als chauffeur. 
 
Daarom mocht ik als kartrekker van de chauffeurs hen
namens de K.B.O. een attentie aanbieden en Harrie en
Kees bedanken voor hun jarenlange vrijwillige inzet. Onze
samenwerking was altijd bijzonder prettig; altijd was het
onderling goed geregeld.
Nogmaals dank daarvoor en ik wens jullie alle goeds
en gezondheid.
 
De Kartrekker,
Maricus v Schijndel          tel: 041245-1881 //
 06-10332304
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die samen met
mij de kar willen trekken; meld je daarom aan!
                                                                                                            

Harry Smits

Kees de Wit
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Het
Maashorstrapport
 
Tekst & foto's: Peter Noy
Jos van der Wijst, voorzitter van Stichting
Natuurorganisaties De Maashorst, over het onderzoek. 
 
 “Kijk daar in de verte, de wisenten! Het zijn er achttien,
waarvan drie kalfjes”, vertelt Jos van der Wijst (57)
enthousiast op deze donkere vrijdagmiddag. “Het waren
er meer, maar het afgelopen jaar is de kudde uitgedund
doordat acht wisenten naar andere natuurgebieden zijn
overgebracht en twee jonge wisenten gestorven zijn.”
Met zijn scherpe blik ziet Van der Wijst dat de kudde wat
onrustig is, zodat een minimale afstand van vijftig meter
noodzakelijk is. Nadat de dieren gedronken hadden en
de grote vlakte opliepen, keerde de rust terug in de
kudde.
Juist de kudde wisenten, maar ook de taurossen, zorgen
de laatste tijd voor de nodige commotie zowel in de
politiek als bij het grote publiek. “Natuurlijk merken wij dat
als gezamenlijke natuurorganisaties. We zijn ons ervan
bewust dat we iedereen zo goed en eerlijk mogelijk op de
hoogte willen brengen van de aanwezigheid van de
grote grazers in natuurgebied de Maashorst”, vertelt Jos
van der Wijst als voorzitter van Stichting
Natuurorganisaties De Maashorst. In 2019 en 2020 zijn er
twee voorvallen met taurossen en recreanten geweest en
is er vanuit de politiek de vraag gekomen om een
evaluatierapport op te stellen. Team De Maashorst, het
ambtelijk apparaat, heeft vervolgens een tweeledige
opdracht uitgezet.
Jos legt uit: “De eerste opdracht was bedoeld om intern
te bepalen wat men precies aan het doen is qua natuur,
zeg maar het bepalen van het ecologische effect van
begrazing met de drie grote grazers in en rond de
natuurkern. De ecologische deskundigen van ARK
Natuurontwikkeling, Bosgroep Zuid Nederland, de
gemeente Uden en De Stichting Natuurorganisaties
hebben aan dit rapport meegewerkt.
De tweede opdracht was bedoeld om een onafhankelijke
enquête op te zetten waarin de veiligheidsbeleving onder
bezoekers wordt onderzocht”, aldus Van der Wijst. Het
gerenommeerde adviesbureau Arcadis Nederland heeft
dit onderzoek uitgevoerd en heeft daarvoor, naast
interviews en werksessies met adviesraadleden en
stakeholders, onder andere de enquêtes van 2.500
respondenten geanalyseerd en in een lijvig rapport
verwerkt. Het evaluatierapport is op 20 oktober openbaar
gemaakt.
 
Conclusie evaluatierapport
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de keuze
voor wisent, tauros en Exmoorpony nog steeds een

passende keuze is en niet ter discussie staat. Van der
Wijst beaamt dit. “Met deze grote grazers hebben wij de
meest perfecte randvoorwaarden voor de biodiversiteit in
de Maashorst geregeld. Dat is wetenschappelijk
onderzocht en kunnen we met feiten onderbouwen.”
Er zijn mensen waaronder Arie Kemps uit Nistelrode, die
zich de groep ‘Maashorstburgers’ noemt, die het
onafhankelijk onderzoek door Arcadis in twijfel trekken.
Volgens Van der Wijst is het in de Maashorst niet mogelijk
om terug te gaan naar grootschalige heidegebieden,
zoals deze hier tussen 1.000 en 1.900 waren. “Een
dergelijk heidelandschap met daarop heidekoetjes en
schapen heeft een beperkte biodiversiteit in tegenstelling
tot de huidige opzet van de natuurkern. Ook het beheren
van heide, zoals het afplaggen en begrazen, is veel te
kostbaar.”
Het onderzoeksrapport maakt duidelijk dat er meer
voorstanders dan tegenstanders van de grote grazers in
de Maashorst zijn. Zo’n 64 procent van de respondenten
gaf aan het belang van de aanwezigheid van
graasdieren te begrijpen.
 
Incidenten met Taurossen
“Er zijn de afgelopen jaren twee incidenten tussen een
recreant en een tauros geweest die beiden een
aanwijsbare oorzaak hadden”, weet Van der Wijst.
Doordat een bezoekster haar pitbullachtige hond lange
tijd achter een pasgeboren kalfje liet jagen, was een
jonge stier dusdanig opgefokt dat deze een half uur later
op twee nietsvermoedende wandelaars afrende. De
tweede keer, begin dit jaar, wilde een wat oudere
bezoeker een tauros stier op zeer korte afstand
fotograferen. Deze stier kon geen kant op, was ingesloten,
en viel de ‘indringer’ aan. Zolang je de dieren met rust
laat en een afstand van vijftig meter in acht neemt zijn ze
helemaal niet geïnteresseerd in mensen”, zegt Van der
Wijst.
 
Wat vinden de Natuurorganisaties
De aangesloten natuurorganisaties vinden het belangrijk
om vast te houden aan de ingeslagen weg en daarmee

 Wisenten op de Maashorst

24 INFO van KBO Heesch



de kwaliteit van de Maashorst te verbeteren. Ze willen
toewerken naar het grootste wildernisgebied van Brabant
met de natuurlijke processen. Dit met behoud van de
gekozen zonering en de aanwezige extensieve begrazing
die voor het gehele Maashorstgebied uit circa 150 dieren
mag bestaan.
Volgens Van der Wijst is de natuur gebaat bij rust,
vandaar dat de natuurorganisaties pleiten voor het
vasthouden van de omvang van het begrazingsgebied,
geen grootschalige evenementen en het voltooien van
het Natuurnetwerk (Ecologische Hoofdstructuur). “Maak
rustplekken voor de natuur en houd het wisentgebied
gesloten voor recreanten.
Sinds dit gebied is afgesloten en er niet meer gejaagd
wordt, is er nóg meer kwaliteit aan natuur ontstaan, lopen
er veel reeën en dassen rond en hebben er onder meer
twee broedparen zeldzame grauwe klauwieren dit
voorjaar hun jongen grootgebracht.
Door representatief onderzoek is aangetoond dat in
afgesloten natuurgebieden 35 procent meer soorten
zitten en 40 procent meer jongen worden
grootgebracht”, zegt van der Wijst niet zonder trots.
“Daarnaast willen we de enorme verdroging van de
Maashorst een halt toeroepen, het wijstverschijnsel
herstellen en de stikstofoverlast verminderen. De grootste

concentratie van recreanten en activiteiten vindt plaats
aan de flanken van de Maashorst. Het is van belang dat
daar goede voorzieningen zijn voor de bezoekers, dit
mag niet ten koste gaan van de rust in de natuurkern”,
aldus Van der Wijst.
 
Veiligheidsgevoel
De natuurorganisaties willen graag meebewegen,
veiligheid staat bij hen voorop. Om een veilige doorgang
te creëren voor fietsers op de hoofdfietsroutes in de
Maashorst mogen deze doorgaande dreven uitgerasterd
worden. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen
fietsverkeer en de aanwezige grazers.
Aan de ene kant van de Udense Dreef het afgesloten
wisentengebied van driehonderd hectare en aan de
andere kant een voor publiek toegankelijk gebied van
twaalfhonderd hectare van Uden tot aan Herperduin met
daarin taurossen en Exmoorpony’s. Zo ontstaat er meer
ruimte voor ruiters, menners, trimmers en mountainbikers.
Ook is het voorstel om zes extra uitgerasterde rustplekken
te creëren. Door de Udense wethouder Franko van
Lankvelt is toegezegd om geld vrij te maken voor het
plaatsen van een hoge uitkijktoren van waaruit men een
overzicht heeft op het begrazingsgebied. Het
evaluatierapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk
overleg (BRT) van de Maashorst besproken, waarna de
colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

 Taurossen met kalfje

foto Theo Wingens

foto Peter Gommers

Foto Ellie van Grinsven
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    Vind jij alle 34 spreekwoorden?
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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

  Algemene Zaken   VACATURE  

  Jan Schuurmans   activiteiten@kboheesch.nl   0412 452716

  Mart Jenneskens   communicatie@kboheesch.nl   06 81934509

  Ton de Wit   zorgenwelzijn@kboheesch.nl   06 19037216

  Ouderen adviseurs    

  Dian Barbé   ONS welzijn   06 51612352

  Piet van Meurs   ONS welzijn   06 10159720

  Ardien Wingens   ONS welzijn   0412 451078

  Martien Smits    ONS welzijn   0412 452028

  Mieke Driessen   ONS welzijn   0412 452028 / 06 40269765

  Marianne vd Hulsbeek   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:
ledenadministratie@kboheesch.nl.
 

 
Mantelzorgmakelaar
Margo van de Berg: mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. Telefoon 073-8505731 of 06-48801127.
 
Belastinginvulhulpen
Jo van der Putten,     tel. 0412-451859     en     Henny Gloudemans,     tel. 06-55795940
Rikie van Herpen, tel. 0412-452698.
 
Graag Gedaan
Hulp nodig bij het bij boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis, huisbezoek, hand- en spandiensten e.d.?
Bel dan naar:
• Renate Boffen 0412-455089 of  Maria van Lent  0412-452015 / 06-27033843
• Voor kleine klusjes kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wil Louwers, 06-30585557
 

COLOFON:
 
INFO is een uitgave van de KBO Afdeling Heesch.
Secretariaat: 't Dorp 39,  5384MB  Heesch
E-mail: secretaris@kboheesch.nl.
Redactie: Boonakker 19, 5384MG Heesch
E-mail: communicatie@kboheesch.nl
Betalingen: Rabobank nummer NL84RABO0120027119
t.n.v. penningmeester KBO Heesch.
Kamer van Koophandel Oost Brabant nummer 17122252.

 

      De RedactieRaad wenst alle KBO-leden

    fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2021
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Een laatste rustplaats in de natuur, voor altijd, is voor velen een grote 
wens. Daadwerkelijk langskomen op een natuurbegraafplaats om een 
plekje uit te kiezen is soms letterlijk een stap te ver. Omdat het nog te 
vroeg is, of nu niet mogelijk. Toch biedt de zekerheid van een plek in 
de natuur rust.
 
Op afstand dichtbij
Het is daarom ook mogelijk op afstand een plek te reserveren, zodat 
je zeker bent van jouw laatste rustplaats op natuurbegraafplaats 
Maashorst. We bieden je graag de zekerheid van vandaag en de vrije 
keuze voor later. Je kunt alles vanuit huis regelen en kiest de precieze 
plek later, op jouw moment.
 
Wij ontvangen je natuurlijk graag voor een gesprek of informatie-
wandeling als je wel in de gelegenheid bent om langs te komen. 
Ons informatiecentrum is momenteel 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.

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006

De zekerheid van vandaag 
en de vrije keuze voor later


