
Bisdom	's	Hertogenbosch	heeft	speciaal	voor	Pasen
op	aswoensdag	de	website	vierpasen.nl	online
gebracht.

Pasen	valt	in	2021	op	4	en	5	april.	Omdat	de	kans
heel	groot	is	dat	er	dan	nog	steeds	beperkende
maatregelen	gelden	in	verband	met	de
coronapandemie,	roepen	de	Nederlandse
bisschoppen	op	om	thuis	Pasen	mee	te	vieren

wanneer	er	geen	plek	is	in	de	kerk.	Ze	doen	dit	op	de	speciale	website	www.vierpasen.nl	die	op
Aswoensdag,	17	februari,	online	is	gegaan.	De	site	biedt	links	en	downloads	om	de
Veertigdagentijd	én	Pasen	ook	thuis	optimaal	te	beleven	en	te	vieren.

Herinnering	met	een	fotoreportage	uit	2010:	en
terugblik	op	de	jaarlijkse	Fruitactie	Pasen.	Dit	gaat
ook	nu	helaas	weer	niet	door	ivm	de	corona
lockdown.

Een	herinnering	met	een	fotoreportage	uit	2010.	Een
terugblik	op	de	jaarlijkse	Fruitactie	Pasen.	Dit	gaat
ook	nu	helaas	weer	niet	door	ivm	de	corona
lockdown.
In	het	kader	van	De	Goede	Week	voor	Pasen,	werd
door	leerlingen	van	basisschool	De	Toermalijn,

Emmaus	en	De	Kiem,	een		fruitinzamelingsactie	georganiseerd.	Op	Witte	Donderdag		werd	het
door	de	kinderen	ingezamelde	fruit	naar	De	Petrus	Banden	Kerk	in	Heesch	gebracht.
Daar	werd	het	verzamelde	fruit	zowel	vers	fruit	als	in	blik,	in	potten	en	pakjes	drinken	door
vrijwilligers	van	Ziekenvereniging	Horizon	Heesch	verpakt.	In	elke	doos	mooie	tekeningen	van
de	kinderen.
Door	leden	van	Scouting	Heesch	werden	de	dozen	bij	zieken	en	oudere	bewoners	gebracht.

Ongeveer	een	jaar	geleden	kreeg	Bernheze	te
maken	met	de	eerste	coronabesmetting.	Inmiddels
heeft	corona	een	enorme	impact	op	ons	dagelijks
leven.	Er	is	weinig	ruimte	om	andere	mensen	te
ontmoeten	en	dat	is	voor	veel	mensen	zwaar.	Als
gemeente	willen	we	graag	in	gesprek	blijven	met
onze	inwoners,	ondernemers,	verenigingen	en
instellingen.

De	burgemeester,	wethouders	en	ambtenaren
hebben	regelmatig	contact	met	instanties	in	de
gemeente.
Om	te	weten	hoe	het	met	hen	gaat.	En	om	te	horen

wat	wij	kunnen	doen	om	te	helpen,	binnen	de	mogelijkheden	die	we	hebben.

We	winkelen,	bankieren	en	zoeken	informatie	online.
Het	gemak	dient	de	mens,	nietwaar?	Pas	wel	op
voor	nepmails	of	schimmige	webshops	en	geef	uw
identiteit	niet	prijs.

Vanzelfsprekend	moeten	ook	de	computer,	tablet	en
smartphone	beveiligd	worden.	SeniorWeb	geeft	tips
over	onder	meer	online	winkelen,	veilig	bankieren,
apparaatbeveiliging,	veilig	internetten	buiten	de	deur
en	over	wachtwoorden.

Zorgen	bij	KBO	Brabant:	’Vaccinatiegraad	onder
ouderen	is	te	laag	en	deel	wil	prik	niet’

Er	zijn	ouderen	die	een	corona-prik	kunnen	halen,
maar	het	niet	doen,	zoals	een	derde	van	de
thuiswonende	90plussers.	En	er	zijn	er	die	graag
een	vaccinatie	willen,	maar	die	er	zelfs	mét	oproep
alsnog	op	moeten	wachten	omdat	de	GGD	lastig
bereikbaar	is	voor	een	afspraak	of	laat	weten	‘al	tot
en	met	juni’	vol	te	zitten.

Het	voorjaar	is	het	niet	alleen	tijd	voor
de	vogels	en	het	ontluiken	van	de
planten	en	bomen	maar	ook	de
vlinders	komen	massaal	te	voorschijn.
Wilt	u	hier	meer	over	weten,	de
Vlinderstichting	heeft	een	prachtige
website.

Er	zijn	altijd	wel	warmere	en	zonnige
perioden	in	de	eerste	drie	maanden
van	het	jaar.	In	die	tijd	worden	er	ook	altijd	wel	wat	vlinders	gezien.	Vooral	de	citroenvlinders	zijn
nu	erg	opvallend,	die	de	hele	winter	hebben	geslapen.	Maar	eind	maart-	begin	april	begint	het
seizoen	pas	echt.	Dan	komen	meer	vlinders	uit	hun	pop.	Dat	gaat	met	de	huidige
weersverwachtingen	komende	week	gebeuren.

Het	is	alweer	voorbij,	dus	er	is	weer	een	4	tal	jaren	weinig	te
kiezen.	U	koos	,	wellicht	de	winnende	partij	maar	misschien
wel	de	verliezende.	Het	werd	wel	heel	simpel	gemaakt,	per
brief	,	een	kleine	en	een	iets	grotere,	dan	de	inhoud	.	Ja	,
lezen	is	ook	een	gave	,	begrijpen	een	nog	grotere.		Trouwens
dat	kiezen	bleek	toch	een	voorrecht	want	er	viel	het	afgelopen
jaar	weinig	te	kiezen,	om	de	14	dagen	werd	er	voor	ons
gekozen.	De	avondklok	bleek	voor	onze	lezersgroep	nog	de

minst	moeilijke	opdracht.	Met	de	hond	door	de	regenbuien	mocht	en	moest	toch	al.	Dan	de
keuze	(weer	iets	te	kiezen)	op	de	maan-dins-of	woensdag.	Er	kwamen	interessante	varianten
voorbij.		Nog	even	die	kamerbrede	invulvellen,	met	een	cursus	origami	viel	het	vouwen	na	de
invulling	met	een	rood	potloodje	,	eigenlijk	best	wel	mee.	Maar	daarvoor	,	het	gebruik	van	dat
potloodje			Als	je	thuis	de	brillenglazen	tijdig	had	ontvuild	was	het	vinden	van	dat	kleine	hokje
net	te	doen.
	
Efee	had	het	potlood	na	het	inwerpen	van	die	papiermassa	,	al	in	de	zak	,	maar	er	zat	een
meneer	met	de	tijdelijke	functie	van	potloodpoetser	,	die	dat	ding	terug	eiste.		Hij		zag	speciale
stokken	waarmee	de	stembiljetten	moesten	worden	aangedrukt.	Het	aanslepen	van	extra
melkbussen	werkte	ook	weer	voor	even.	Als	de	veestapel	over	enkele	jaren	tot	50%	is
teruggebracht	,	komen	er	weer	vele	melkbussen	vrij.		Waarschijnlijk	staan	die	melkbussen
allang	in	een	hoek	van	de	stal.	

Maar	toch,	de	sleuf	in	de	deksel	op	de	juiste	breedte	en	er	kunnen	biljetten	in	met	een	breedte
van	2	bij	3	meter.		Want	als	velen	een	partijtje	oprichten	(ca	58000	volgers	per	kamerbreed
stoeltje)		hebben	we	zo’n	lap	papier	zeker	nodig.	Toch	nog	wat	bijzonderheden	rond	die
kiesdagen.	Hugo	de	Jonge	ging	stemmen	met	een	paspoort	met	gaten.	Verlopen	,	weet	hij	veel
,	het	zijn	waarschijnlijk	de	gaten	die	soms	ook	in	zijn	geheugen	zitten.	Zijn	rijbewijs	was	de
uitkomst	geweest	maar	ook	dat	zat	niet	in	de	binnenzak.	In	Friesland	hadden	de	boeren	die	op
klompen	naar	binnen	wilden	bij	de	stembureaus	,	een	probleem,	klompen	uittrekken!		(	lang
geleden	had	boer	KOEKKOEK	van	de	Boerenpartij	KUT	op	de	Haagse	deurmat	voor	zijn
kantoortje	laten	zetten)	.		De	stemmende	boeren	moesten	via	een	andere	deur	naar	buiten.		En
daar	stonden	die	klompen	natuurlijk	niet.	Nat	weer	..noorse	sokken	drijfnat…en	klomploos
gemopper.

Bernheze	kwam	ook	weer	even	in	het	Nieuws,	altijd	als	er	iets	negatiefs	valt	te	melden.	Enkele
jaren	terug	voor	het	Gemeentehuis	protesterende	mensen	van	overal…	tegen	de	opzet	en
opvang	van	Asielplekken	/zoekers.	En	nu	weer	dat	gekeutel	met	enveloppen	…	stembiljet	in	de
enveloppe	met	stempas.		Openmaken	..nee	nee	.	Maar	toch	geregeld.
We	hebben	het	weer	gehad.	Tranen	van	vreugde	,	tafeldans	in	plaats	van	stoelendans,	(terwijl
het	toch	een	stoelendans	blijkt	te	zijn)	van	verdriet..	uithuilen	en	opnieuw	beginnen.	Wim	Kan
,bekend	bij	onze	leden,	zei	het	toen	al:
“maandag	in	de	krant	lezen	wat	nu	weer	goed	is	voor	ons”

Efee
	

Lieve	mensen	van	de	woensdagmiddag	bridgeclub	KBO,

Wat	duurt	het	toch	lang	voordat	we	weer	samen	gezellig	kunnen
bridgen.	Even	toch	een	klein	berichtje	namens	het	bestuur	van
de	bridgeclub	om	jullie	te	laten	weten	dat	er	wel	aan	je	gedacht
wordt.	Zeker	ook	om	de	moed	erin	te	houden.

Lieve	groetjes	van	Willy	Muytjens	en	het	bestuur	van	de	KBO
bridgeclub

Beste	Bridgers	van	de	KBO.
	
Een	jaar	geleden	kwam	het	bericht….
Helaas	moet	door	Corona	de	Pas	nu	dicht.
Ook	al	had	men	dit	wel	gedacht
Toch	kwam	die	boodschap	onverwacht.
De	situatie	was	ook	zeer	kritiek																																																																																			
Heel	veel	mensen	werden	ziek.																																																																																																			
Je	denkt,	een	paar	weken	niet	bridgen…..als	dat	het	ergste	is,
Maar	het	voelde	al	heel	snel	als	een	gemis.
Nu	zijn	we	een	jaar	verder		en	echt	waar,
Bridgen	doen	we	nog	steeds	niet	met	elkaar.
Men	is	nu	met	vaccineren	begonnen
En	daarmee	is	al	veel	gewonnen.
De	situatie	verandert	echter	van	dag	tot	dag
En	van	dat	Corona-virus	zijn	we	nog	niet	af.															
Straks	zien	we	elkaar	weer	in	de	zaal.																																																										
Het		komt	weer	goed,	het	wordt	weer	normaal.
We	verlangen	hier	allemaal	zo	naar.
We	zijn	met	dat	Corona	helemaal	klaar.
	
Tot	ziens,	een	lieve	groet,	Willy.

De	biljarters	KBO	Heesch	zullen	ongetwijfeld	het
biljarten	in	de	Pas	missen.	Het	biljarten	en	vooral
ook	de	gezelligheid	met	elkaar.	Dat	de	Pas	weer
opengaat	zal	nog	wel	even	duren.	Het	alternatief	is
kijken	op	TV.	Voor	de	tweede	keer	dit	jaar	gaat	Ziggo
biljarten	uitzenden.

KNBB	Jumbo	Masters	tv-festijn	voor	alle
biljartfans

BERLICUM	–	De	organisatie	van	de	Jumbo	Masters	2021,	de	KNBB	en	Ziggo	Sport	kregen
vandaag	het	verlossende	bericht.	Het	Nederlands	kampioenschap	driebanden,	beter	bekend	als
‘De	Masters’,	met	de	zestien	beste	spelers	van	de	ranglijst,	mag	na	toestemming	van	de
veiligheidsregio	definitief	worden	gespeeld	in	Den	Durpsherd	in	Berlicum	van	25	tot	en	met	29
april.
	

Wij	Heesch	is	verhuisd	naar	Gezondheidscentrum
Ceres,	Cereslaan	2Y	te	Heesch
	

Corona	versnelt	afscheid	van	contant	betalen:
‘Wie	weet	maken	we	het	eind	van	cash	nog	mee’

Vooral	ouderen	ervaren	versneld	de	voordelen
van	pinnen

‘Pin	levert	geen	gezeik	op	en	is	veiliger’

Miep	(89):	,,Ik	kan	me	niet	meer	zo	goed	bewegen.
Daarom	doe	ik	bijna	alles	met	pinpas.	Die	geef	ik
mee	als	iemand	boodschappen	voor	mij	doet.	Als	ik
zelf	naar	de	winkel	ga,	betaal	ik	ook	met	de	pin.	Wel
heb	ik	altijd	geld	in	huis	en	bij	me	als	ik	onderweg	ben.	Kleine	bedragen,	onder	de	5	euro,	reken
ik	contant	af.	Ik	denk	dat	winkeliers	dat	prettiger	vinden.’’

Afrekenen	met	contant	geld	werd	al	jaren	minder	populair,	maar	door	corona	daalde	het	aandeel
transacties	met	cash	tot	nog	maar	15	procent	van	de	aankopen.	Verdwijnt	het	contante	geld?

Nieuw	van	het	IVN:	meerdaagse	wandeltochten	door
de	Maashorst,	met	een	mysterieus	avontuur	erbij.
KBO	bestuurslid	Mart	Jenneskens	is	van	alle
markten	thuis	en	is	een	van	IVN-natuurgidsen	die	de
route	hebben	uitgezet.

Drie	dagen	lang	struinen	dwars	door	de	rustgevende
‘oernatuur’	van	natuurgebied	De	Maashorst,	een
route	van	in	totaal	ruim	50	kilometer	lang.	Voor	het
eerst	biedt	instituut	voor	natuureducatie	en
duurzaamheid	IVN	zulke	driedaagse	trektochten
aan,	de	Maashorst	heeft	samen	met	de	Biesbosch	de	primeur.

Bron:	Brabants	Dagblad	Tom	Vos	29-03-21

Wat	is	Brabants	Erfgoed?
Brabant	is	Brabant	door	het	erfgoed	dat	we
delen.	De	Sint-Jan	en	het	Evoluon,	Jeroen	Bosch
en	Vincent	van	Gogh,	DAF	en	Philips,	het
bloemencorso	van	Zundert	en	het	Brabants
volkslied	van	Guus	Meeuwis.	Allemaal	Brabants
erfgoed!	Hier	vind	je	de	collecties	van	musea,
archieven	en	heemkundekringen,	aangevuld	met
honderden	verhalen.	Duik	in	het	Brabantse
erfgoed	en	ontdek:	verrèk	zit	dè	zo!

Een	voorbeeld:

De	Tuin	der	Lusten	is	niet	alleen	het	meest	beroemde	schilderij	van	Jeroen	Bosch,	maar
waarschijnlijk	ook	het	meest	raadselachtige.	Het	drieluik	barst	van	de	symboliek.	Door	de
eeuwen	heen	hebben	velen	hun	hoofd	gebroken	over	het	schilderij	en	zijn	verborgen
betekenissen	en	de	meningen	zijn	verdeeld.
	
Waar	de	meeste	experts	het	over	eens	zijn	is	dat	het	werk	de	gevolgen	laat	zien	van	een	zondig
leven.	Het	middelste	paneel	moet	volgens	vele	experts	een	'schijnparadijs'	uitbeelden.	Het	zou
Bosch'	verbeelding	zijn	van	de	aardse	wereld,	mochten	Adam	en	Eva	niet	van	de	appel	gegeten
hebben.

De	grootste	seniorenorganisatie	in	Nederland	met
ruim	150	organisaties	van	gepensioneerden	en	de
seniorenorganisaties	KBO-Brabant	en	FASv.
	
Nieuwsbrief	13
zaterdag	6	maart	2021

De	INFO	wordt	vanaf	april	2021	weer	bezorgd.
Daarnaast	verzenden	we	ook	nog	de
Nieuwsbrief.	Indien	alles	weer	normaal	is	komt
deze	1x	per	maand	uit,

Hou	ook	onze	website	in	de	gaten,	deze	wordt
dagelijks	bijgehouden.	

In	December	lanceerde	KBO	Brabant	een	nieuwe
website:	www.onsmagazine.nl.	De	nieuwe	website	is
een	digitale	doorvertaling	van	het	vertrouwde
ledenmagazine	Ons,	dat	maandelijks	door
vrijwilligers	wordt	bezorgd.

Wij	kregen	steeds	vaker	de	vraag	van	mensen	uit
andere	delen	van	het	land	en	zelfs	uit	Canada	en
Nieuw-Zeeland	om	het	magazine	ook	digitaal
toegankelijk	te	maken.	Dat	is	dus	nu	gebeurd	met	een	selectie	van	de	mooiste	artikelen:
	www.onsmagazine.nl	is	openbaar	toegankelijk.	Ook	zijn	op	deze	website	vele	artikelen	uit
eerdere	edities	van	de	Ons	terug	te	lezen.	Daarmee	biedt	de	website	een	handige
archieffunctie.

Maart	2021,	week	12

Dit	is	de	tweewekelijkse	nieuwsbrief	van
KBO-Brabant,	belangenvereniging	van
125.000	senioren	in	Brabant.

Eerdere	nieuwsbrieven

	

Heeft	u	geen	klachten	en	wilt	u	informatie
over	het	coronavirus,	kijk	dan	op:

	thuisarts.nl

of	de	website	van	het	RIVM.

Het	coronavirus	wordt	alleen	overgedragen
van	mens	tot	mens,	vooral	door	hoesten,
maar	ook	via	de	handen.	U	moet	denken
aan	besmetting	met	het	coronavirus	als	u
koorts	boven	de	38	graden	en
luchtwegklachten	heeft.

In	dat	geval	komt	u	niet	naar	de	praktijk,	maar	neemt	u	telefonisch	contact	met	ons	op:
	0412-451380

Nieuw	nummer	huisartsenpost	(avond-nacht-weekend)
	
Het	nummer	is:	088	876	5050	(tegen	lokaal	tarief).	
Huisarts	Hiemstra	is	bereid	voor	patienten	en	niet-patienten	de
	

rijbewijskeuringen	te	verzorgen.
	
De	kosten	bedragen	45	Euro	die	u	contant	bij	de	keuring	dient	te	voldoen.	Voor	de	keuring	kunt
u	een	afspraak	maken	via	0412-451380.	Er	bestaat	geen	wachttijd.	U	kunt	dagelijks	terecht	van
maandag	t/m	vrijdag	.
	

Wij	hanteren	onze
normale	openingstijden
m.u.v.	de	koopavond.
Door	de	aangepaste
richtlijnen	van	het	RIVM
is	de	service	anders
dan	u	normaal	van	ons
kunt	verwachten.	Wij
houden	gepaste
afstand,	werken	met
handschoenen,
reinigen	elke	apparaat
voor-	en	na	gebruik	en
ook	elk	montuur	wordt	na	het	passen	schoongemaakt.
Door	deze	maatregelen	kunnen	wij	u	veilig	en	verantwoord	van	dienst	zijn.	Als	u	verkouden
bent,	moet	hoesten,	koorts	heeft	of	andere	griepverschijnselen	vertoont,	blijf	dan	thuis.	Wij
verwelkomen	u	dan	liever	een	andere	keer.

Onze
hoorspecialisten
stellen	u	centraal
Welkom	bij	Van	Schijndel
Hoortechniek
Bij	Van	Schijndel
Hoortechniek	bent	u	altijd
van	harte	welkom	als	u	op
zoek	bent	naar	een

passende	hooroplossing.	Zowel	voor	hoortoestellen	als	oordoppen	om	uw	gehoor	te
beschermen.	In	onze	vestigingen	in	Wijchen,	Veghel,	Son,	Heesch/Oss	en	Uden	hebben	we	de
producten,	de	kennis	én	de	service	die	u	van	een	echte	audicien	mag	verwachten.

Blijf	op	de	hoogte!	Juist	in	deze	tijd! Bekijk	de	webversie
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Blijf	op	de	hoogte..........

Vier	Pasen

Kijk	verder	op	de	website

Vier	Pasen	in	de	parochie

Via	de	website	van	parochie	De	Goede	Herder	kunt	u	de	tijden	van	de	eucharistie	vieringen
bekijken.	Aangezien	vanwege	corona	beperkt	ruimte	is	kunt	u	als	alternatief	de	diensten	via	de
lifestream	youtube	bekijken.

De	Goede	Week	voor	Pasen

Kijk	verder	op	de	website

Gesprekje	met	de	burgemeester

Kijk	verder	op	de	website

Online	veiligheid	&	privacy

Kijk	verder	op	de	website

Te	lage	vaccinatiegraad	ouderen

Lees	verder	op	de	website

Het	voorjaar	komt	eraan

Kijk	verder	op	de	website

Verkozingen

Omdat	we	jullie	niet	vergeten

Biljarten	op	Ziggo	TV

Kijk	verder	op	de	website

WIJ	Heesch	bestaat	1	jaar

Kijk	verder	op	de	website	van	Wij	Heesch

Wie	betaalt	er	nog	cash?

Lees	verder	op	de	website

IVN	Wandeltochten

Lees	verder	op	de	website

Brabants	Erfgoed

Nieuwsgierig,	kijk	verder

Nieuwsbrief	Koepel	gepensioneerden

Nieuwsbrief	week	13

Het	uitbrengen	van	de	INFO

Ga	naar	website	KBO	Heesch

Zend	hier	kopij	voor	de	nieuwsbrief	of	INFO	in.

Klik	hier	voor	het	ontvangen	van	de	nieuwsbrief

De	Ons	ook	online	via	onsmagazine.nl

Nieuwsbrief	Onsmagazine	februari	2021	week	9

Kijk	verder	op	de	website

Ons	Actueel	Nieuwsbrief	KBO	Brabant

Lees	de	nieuwsbrief	Ons	Actueel	week	12

Wilt	U	zich	aanmelden	voor	de	nieuwsbrief	Ons	Actueel	"Klik	hier"

Dé	Maaltijdservice	bezorgt	koelverse-	en	vriesverse	maaltijden	aan	huis.	Deze	voorziening	is
bedoeld	voor	mensen	die	tijdelijk	of	langdurig	niet	zelf	willen	of	kunnen	koken.
De	dagelijkse	of	wekelijkse	maaltijden,	soepen,	nagerechten	worden	bezorgd	door	vrijwilligers
van	Dé	Maaltijdservice.	Velen	doen	dit	al	tientallen	jaren.	Zij	nemen	voldoende	tijd	om	een
praatje	te	maken,	de	bestellijst	te	helpen	invullen	of	te	controleren	en	de	maaltijden	eventueel	in
de	koelkast	te	zetten.	Uiteraard	volgens	de	laatste	coronaregels.

Met	een	ruime	keuze	uit	zo’n	75	maaltijden	heeft	Dé	Maaltijdservice	maaltijden	voor	iedere
wens	en	smaak.
Van	Hollandse	pot	tot	een	Oosterse	maaltijd	of	liever	vegetarisch	eten?	Dé	Maaltijdservice
houdt	rekening	met	uw	dieetwensen	en	levert	de	maaltijden	gratis	bij	u	aan	huis.

Heeft	u	interesse?	Of	wilt	u	alvast	vrijblijvend	een	gratis	maaltijd	proeven?	Bel	085	902	04	92	of
mail	via	info@demaaltijdservice.nl.	Harriette	of	Eveline	staan	u	graag	te	woord!
	

Huisartsenpraktijk	Hiemstra

Alferink	Opticien

Van	Schijndel	Hoortechniek

Ons	adres
De	Pas,	D'n	Herd
De	Misse	4
5384	BZ	Heesch

Secretariaat
secretaris@kboheesch.nl
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@kboheesch.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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