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Start Schildergroep
KBO-Heesch
 
Met ingang van maandag 20 september 2021 start
van 14.00 uur tot 16.00 uur de “Schildergroep KBO” in
de Pas.
De groep staat onder leiding van Marion den Blanken.
Marion is afgestudeerd aan de Academie Arendonk. Na
beëindiging van deze studie  heeft zij nog 1,5 jaar
projectatelier en modelatelier gevolgd.
De bedoeling van de schildergroep is dat iedereen doet
wat hij/zij zelf graag wil.
Iedereen werkt met eigen materialen.
De kosten zijn €45,00 voor 10 lessen.
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij Marion
via telefoon 06-36262327 of middels haar emailadres
mariondenblanken@hotmail.com .
Ook voor meer informatie kunt u terecht bij Marion.

Samen uit eten    
 
Zoals eerder gemeld wordt de activiteit Eten bij De Waard
op de 2e woensdag van de maand na ruim anderhalf
jaar weer hervat.
Het heeft ook een nieuwe naam meegekregen en wel
"samen-uit-eten". Omdat restaurant De Waard heeft
opgehouden te bestaan heeft het KBO bestuur gezocht
naar een nieuwe locatie.
Dit is geworden “t Tunneke aan het Dorp no 148".
 
Wat hetzelfde is gebleven is uiteraard de 2e woensdag
van de maand, dus voor het eerst weer op 8 september.
Start om half zes met aperitief en om zes uur wordt het
voorgerecht geserveerd.
 
De laatste anderhalf jaar is er veel gebeurd, ook in onze
KBO. Daarom is het nodig dat alle gasten laten weten dat
ze komen, dus ook diegenen die indertijd hebben laten
weten dat ze interesse hadden. Zodoende kan het
restaurant rekening houden met uw komst.
 
Dus ieder even aanmelden. 
Dat kan via E-mail samenuiteten@kboheesch.nl .
Bellen kan ook. Op maandag 6 en dinsdag 7
september. Op dinsdag tot 17.00 uur. 
Nummer 0412-45 11 56.
 
Het KBO bestuur wil nog eens benadrukken, dat ook
vooral alleen gaanden worden uitgenodigd om aan
deze activiteit deel te nemen.
Uiteindelijk is dat zo’n kleine 20 jaar geleden de
aanleiding  geweest om met dit samenzijn te starten.
Vindt u het moeilijk om alleen ergens naar toe te gaan,
laat u dan vergezellen door iemand uit uw omgeving.
Deze metgezel(lin) hoeft geen lid van onze KBO te zijn.
Kortom: hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
 
Tot 8 september en alvast smakelijk eten en veel
gezelligheid.
JH
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Na de zomer een warm
najaar……..?
 
Dit jaar hebben we als experiment een aantal zomeractiviteiten
georganiseerd voor alle senioren van Heesch. Deze activiteiten zijn dankzij
een  financiële bijdrage van de gemeente mogelijk geworden. Hopelijk zijn ze
zo succesvol, dat dit experiment een volgend jaar kan worden herhaald en
mogelijk kunnen bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld Bingo?, maandelijks
worden herhaald. Ook heb ik het gevoel dat activiteiten in het weekend
georganiseerd, positief worden ontvangen.
 
De komende weken staan de Algemene Ledenvergadering, de
Vrijwilligersdag en de KBO- dag geagendeerd. Hopelijk strooit Corona hier
geen roet in het eten.
Allereerst de KBO- dag, op vr. 17 september. Traditioneel gestart met een H.
Mis ter nagedachtenis aan onze overleden leden en daarna een
feestmiddag die dit jaar zal worden opgeluisterd met een concert van het
Maaslands senioren orkest. Vergeet niet je aan te melden!
Vervolgens de Algemene Leden Vergadering op vr. 24 september. Op deze
vergadering het jaarverslag  van 2020 en de begroting plus werkplan 2021.
Omdat ook 2021 voor een groot deel voorbij is stellen we voor dit een korte 
formele vergadering te laten zijn. We hopen dat in 2022 de ALV weer in ’t
voorjaar kan plaatsvinden.
Tot slot de Vrijwilligersdag op vr. 22 oktober. Hiervoor ontvangen de
vrijwilligers, als gebruikelijk, tijdig de uitnodiging via de kartrekkers van de
verschillende activiteiten. Het bestuur streeft ernaar om er een gezellig
middag van de maken.
 
Voorstel de Pas afgewezen. Zoals jullie weten is er dit voorjaar bij de Pas een
nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur is direct vol energie aan de slag
gegaan om te pogen van de Pas een gemeenschapshuis te maken:  een
huiskamer voor Heesch, waar ruimte is voor tal van verenigingen en waar we
elkaar kunnen ontmoeten. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld met
een aantal uitgangspunten betreffende de exploitatie: huur en
consumptieprijzen zullen tegen een “maatschappelijk” tarief beschikbaar zijn
voor vaste gebruikers.
Hierover is de KBO geinformeerd. Het bestuur van de Pas is van mening dat
we onze eigen bar moeten opgeven en dat voortaan alleen de Pas de
consumpties verstrekt. Het voorstel is dat de consumpties voor een
“maatschappelijk” tarief, zijnde de barprijzen van de Pas minus 10%,
beschikbaar zullen komen.  Recentelijk heeft het bestuur ons een concept
huurovereenkomst doen toekomen met als ingangsdatum 1 september 2021.
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Veilig bankieren ? 

 

Sinds enige tijd kan het voorkomen dat u een e-mail ontvangt met de volgende inhoud: 

Wat direct opvalt is het logo van de Rabobank: 

 Dat ziet er vertrouwd uit. 

Bovenaan ziet u staan aan wie dit bericht wordt gestuurd: 

 

Het onderwerp is: Veilig blijven bankieren. Daar valt niets over te zeggen. Het is een waarschuwing. 

Bent u ook benieuwd? Kijkt u ook onmiddellijk naar de tekst eronder? 

Van wie komt dit bericht? Dat zie je bij Van: Rabobank<klantinfo@rabobank.nl.clvs.nl> 

Je ziet hier een e-mailadres staan. Dat geeft te denken: het bericht komt niet van de rabobank. Dan 

had het e-mailadres moeten eindigen met : @rabobank.nl. Dat is niet het geval: het eindigt met : 

@rabobank.nl.clvs.nl 

Dit is al een waarschuwing. Niets mee doen dus. 

Dan zie je de tekst staan: 

 

 
Na uitvoerig overleg in het bestuur hebben we besloten dit voorstel
geheel af te wijzen.
Immers:
** de bar heeft voor de KBO een sociaal maatschappelijke functie met een
leuke vrijwilligers job voor de barmedewerkers;
** de inkomsten van de bar zullen komen te vervallen, waardoor de
contributie fors verhoogd zal moeten worden om de huidige activiteiten te
kunnen voortzetten; mogelijk van € 24 naar € 35  per jaar en
** leden zullen een veel hogere consumptieprijs moeten betalen tijdens  onze
activiteiten
Uiteraard blijven we wel bereid tot overleg, maar het opgeven van onze
“eigen” bar, is voor ons een brug te ver. We zullen er samen uit moeten
komen en hopen dan ook dat het bestuur van de Pas met een nieuw voorstel
zal komen.
Een nieuw voorstel passend  bij onze organisatie, KBO Heesch.
 
Reageren: stuur je reactie naar Piet Ceelen : voorzitter@kboheesch.nl

 
                    Voorwoord - vervolg
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In dit bericht zie je een blauwe tekst staan:  

Dat is een URL. Als je daar op klikt ga je naar een website of je geeft een opdracht om iets uit te 

voeren op je laptop/ pc of tablet. Achter deze tekst zit dus een opdracht verscholen. Als je daar op 

klikt wordt die opdracht uitgevoerd. De tekst geeft de indruk dat het om de Rabobank gaat. 

Maar is dat zo? Je kunt echter controleren of dit zo is. Hoe doe je dat?  Door te controleren waar de 

opdracht naar toe gaat. Ga met je muis op die tekst staan. NIET KLIKKEN. 

Dan zie je linksonder in je scherm een tekst verschijnen .De tekst ziet er als volgt uit: 

 

Dat is een onduidelijke tekst. Je kunt niet zien of die tekst afkomstig is van de Rabobank of naar de 

Rabobank toegaat. Als het een bericht is van de Rabobank dan had er in de tekst moeten staan: 

https://.www.rabobank.nl/rabo-scanner-aanvragen 

Dat is dus niet het geval. Het is dus een vals bericht. Dit bericht is een Phissing bericht. 

Niets met dit e-mailbericht doen! Verwijderen! 
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Helpdesk ICT KBO
Heesch.
 
Na een lange tijd van bijna geen steun kunnen verlenen,
gaan we begin september weer starten.
Helpdesk weer open.
We hebben als werkgroep van de helpdesk getwijfeld op
welke manier we weer zouden gaan beginnen. Is dat via
de helpdesk, telkens op maandagmorgen? Of gaan we,
op basis van de behoefte van de aanmelders, een
aangepast programma opstellen? Geven we weer een
lesprogramma, waarin we in een vijftal dagdelen, een
programma verzorgen met instructies?
In elk geval starten we op maandag 6 september 2021
om 10.00 uur tot 12.00 uur. Dan kan iedereen bij ons
binnenlopen met vragen. Neem dan je laptop, tablet of
mobiele telefoon mee. Leg dan uit wat je graag wil
weten. Wij kijken dan of en hoe we een antwoord kunnen
geven op je vragen. Dat kan betekenen dat we ter
plaatse het antwoord geven. Maar het kan ook
betekenen dat we een afspraak maken om een keer
terug te komen voor verdere uitleg. Het kan ook
betekenen dat we een cursus aanbieden, waarin we in
een vier- of vijftal dagdelen, in een cursus een onderwerp
uitdiepen en instrueren.
 
Starten met een cursusprogramma
Op basis van de reacties, die we de afgelopen tijd
hebben ontvangen, hebben we een indruk gekregen dat
er velen zijn die graag in de vorm van een korte cursus,
instructies ontvangen. Daarom hebben we besloten te
starten met een cursusprogramma. We hebben een
aantal onderwerpen uitgekozen.
Daaruit kan worden gekozen. Om dit mogelijk te maken
hebben we op onze website een formulier geplaatst,
waarin je jezelf kunt opgeven.
In het programma zijn  de volgende onderwerpen 
opgenomen:
•             E-mailen met Gmail Leer e-mailen met Gmail, de
webmaildienst van Google.
•             E-mailen met Mail Leer e-mailen met Mail, het
standaard programma in Windows 10.
•             E-mailen met Office Outlook Leer e-mailen met
Office Outlook, het mailprogramma van Microsoft Office.
•             E-mailen met Outlook.com Leer e-mailen met
Outlook.com, de webmaildienst van Microsoft.
•             Foto's beheren en bewerken (Android-
smartphone) In deze cursus leert u foto’s beheren en
bewerken op een Android-smartphone met behulp van
de app Foto’s van Google.
•             Foto's beheren en bewerken (Android-tablet) In
deze cursus leert u foto’s beheren en bewerken op een
Android-tablet met behulp van de app Foto’s van

Google.
•             Foto's beheren en bewerken (iPad) Leer in deze
cursus uw foto’s beheren en bewerken in de app Foto's
op een iPad.
•             Foto's beheren en bewerken (iPhone) Leer in
deze cursus uw foto’s beheren en bewerken in de app
Foto's op een iPhone.
•             Foto’s beheren en bewerken (Windows 10) In
deze cursus leert u foto's beheren en bewerken in de
gratis app Foto’s, die deel uitmaakt van Windows 10.
•             Leer alles over WhatsApp (Android) Leer in deze
cursus alles over berichten versturen en bellen met uw
Android-smartphone via de app WhatsApp.
•             Leer alles over WhatsApp (iOS) Leer in deze
cursus alles over berichten versturen en bellen met uw
iPhone via de app WhatsApp.
•             Start met Android Leer omgaan met een
smartphone of tablet met het besturingssysteem Android.
•             Online opslag en back-up met Google-account
Leer alles over de online opslagmogelijkheden van
Google.
•             Online opslag en back-up met iCloud Leer alles
over de online opslagmogelijkheden van iCloud.
•             Online opslag en back-up met OneDrive Leer
alles over de online opslagmogelijkheden van OneDrive.
•             Starten met de iPad Leer de basis kennen van de
populaire tablet van Apple met daarop iPadOS 14.
•             Starten met de iPhone  Na deze cursus hebt u
alle kennis in huis om de smartphone van Apple met
daarop iOS 14 met veel plezier te gebruiken.
•             Starten met de Mac Na deze cursus beheerst u
de basis van uw Mac. Ontdek de mogelijkheden!
•             Starten met Excel In deze cursus leert u werken
met het programma Excel uit het Office-pakket van
Microsoft.
•             Starten met Windows 10 Leer de basis van
Windows 10 kennen. Na deze cursus kunt u overweg met
de nieuwste versie van het Windows-besturingssysteem.
•             Starten met Word Leer werken met Word. Na
deze cursus kunt u overweg met dit populaire
tekstverwerkingsprogramma van Microsoft.
•             Typen met tien vingers Leer 'blind' typen met
behulp van duidelijke uitleg en een groot aantal
oefeningen in de typcursus.
•             Veilig en bewust online Leer hoe u veilig het
internet opgaat en leer omgaan met de mogelijkheden
en risico’s.
•             Veiligheid en onderhoud (Windows 10) Wilt u dat
uw Windows 10-computer blijft lopen als een zonnetje?
Volg dan deze cursus!
 
 
U kunt via de website opgeven waarvoor u
belangstelling hebt.
Via: https://www.kbo-heesch.nl/volgen-cursus/
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MOSTERD EN
MAALTIJD
 
Als u dit leest, en dat doet u mag Efee vast stellen,
hebben we alle leuke en fijne activiteiten in de maand
augustus al achter de rug. Er uitgebreid over verhalen,
lijkt als MOSTERD NA DE MAALTIJD. Toch mogen we
constateren dat de start in de eerste week van augustus
een hoop tevreden en blije gezichten opleverde.
We waren al aan het bingo-en, fietsen naar Handel en
Vorstenbosch, jeu de boules, bij de Heemschuur op
bezoek, en bij de Berkt. Er volgden nog vele activiteiten.
Of iedereen iets leuks heeft beleefd, zullen we in de
bekende wandelgangen terloops vernemen. In de
maand september gaan we vrolijk en soms minder vrolijk
verder, dit laatste afhankelijk van het onderwerp. Tokyo zit
er ook op, we zaten vaak voor de buis en konden
genieten van die oranje vooroplopers. Of soms effe niet.
Blij zijn met plek 4 blijft een conclusie waar niet iedereen
het mee eens is. Maar we gaan weer verder met andere
sporten, de zomermaanden vullend.
Maar vergeet niet nog even mee te doen met  diverse
activiteiten die de KBO Heesch organiseert in de
komende maanden. Met als klap op de vuurpijl in
november nog een Herfstfeest en in december onze
Kerstviering.
 
Overpeinzingen en tebinnenschietertjes
= Fietspadenland, dat kun je Nederland wel noemen.
Fiets maar eens door Duitsland dan zie je direct, dat we
worden verwend met ons aparte ondergrondje. Maar…. 
Die paden worden tegenwoordig gebruikt door scooters
met 25 of 45 per uur, mountainbikes, duo fietsen, LEV’s
(lichte electrische voertuigen) bakfietsen, e-stepjes,
wandelaars, scootmobiels, race fietsen ( zonder bel), 3

op een rij (geen spelletjes maar op hun I-phones
starende jeugd die jou in het gras doen belanden), brom
-en snorfietsen, paard en wagentje, e-bikes  en ….. ik zou
het bijna vergeten GEWONE FIETSEN. ( u kent ze nog wel
die fietsen met een derailleur of terugtraprem)
= efee belde voor de zoveelste keer over die feestmaand
augustus met Mariet. Zij was net als efee druk bezig met
de feestmaand. Mijn opmerking ”je verdient wel een stoel
in de hemel”. Haar reactie; “ En jij dan. ” We gaan de
IKEA bellen en bestellen een tweezitsbankje".
= renovatie Binnenhof in Den Haag, oorspronkelijk
schatting 475 miljoen, de nieuwe raming 719 miljoen, en
geloof mij , het eindbedrag zal nog vele miljoenen hoger
uitvallen. Werkt u ook op deze wijze bij de bouw van uw
woning. Werken met andermans geld is het fijnste om te
mogen doen. U zou allang volkomen failliet zijn.
= mooi hè, die volledig bekladde lijven van bv. voetballers
Nog een peniskoker en je waant je op het voormalige
Papoea Nieuw Guinea.
= zit u ook regelmatig te scrollen op de w.c.
= een consult bij de dokter. Je moet luisteren naar jouw
lichaam. Efee hoorde niets , misschien wilde hij niet
luisteren. Misschien later , de tijd zal het leren, of niet.
En tenslotte
= het verlangen is mooier dan de oplossing ervan,
onderweg zijn is spannender dan het bereiken van een
doel
 
Efee
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Bezoek aan de
Heemschuur op 4
augustus.
 
Nog niet zo lang geleden zag de wereld er anders uit.
Welke wereld?
Nou die vooral in Heesch kun je wel stellen na een bezoek
aan de Heemschuur in Heesch.
We hebben ingeschreven voor een bezoek. Op
woensdag 4 augustus verzamelen we met een stuk of 10
andere belangstellenden bij De Pas, waar Frans Eijsink
ons opwacht. Gezamenlijk lopen we naar de
Schoonstraat, waar we gastvrij worden ontvangen door
het bestuur van de Heemschuur met koffie en
krentenbrood. Tiny Goossens van de Heemschuur vertelt
wat we kunnen verwachten. Niet in het ABN, maar in
sappig His/Heesch. Zoals z’n moeder het hem heeft
geleerd. Hoewel hier niet geboren en getogen heb ik
Google Translate niet nodig. Ik kan hem prima volgen en
stel vast dat ik meer moeite heb  met de stukjes in dialect
in onze INFO.
 
In het eerste gedeelte van ons bezoek zien we een film
met beelden van het oude Heesch. Echt een dorpje
destijds. Mooie oude nostalgische beelden van o.a. het
gemeentehuis, straten in Heesch, het onderwijs. Het
meest tot de verbeelding spreken voor mij wel de
opnames van de oude bewoners van Heesch. Enorm
enthousiast zijn ze want ze werden, geweldige modern
destijds, voor de eeuwigheid op de film(celluloid!)
vastgelegd. Tiny kent er nog een aantal bij naam en
toenaam. Dacht te herkennen dat de toe/bijnaam
meestal het beroep van de persoon weergaf: dn Olie, dn
Boy, de Koster. Wel lekker kernachtig eigenlijk. Iedereen
wist wie je bedoelde. Ieder kende elkaar. Aan de toon
waarop Tiny de film toelicht denk ik dat hij teksten heeft
geleverd voor het lied van Wim Sonneveld “het dorp, ik
weet nog hoe het was..enz”.
Sterke gemeenschappen destijds, zo komt het mij over.
Voor het 2e gedeelte van ons bezoek gaan we een etage
hoger. Tal van goederen, gebruiksvoorwerpen,
gezondheidszorg staan daar uitgestald. Je hebt ze
vroeger nog gezien en sterker nog, waarschijnlijk ook
gebruikt. Leuk de herinneringen te horen die het bij ieder
oproept. Spullen van PTT Post, ik heb er gewerkt, werpen
ook mij terug in de tijd. Ik herkende meteen allerlei
kleding en voorwerpen; onder een document ook nog de
handtekening van de vroegere directeur Oss.  Heesch viel
organisatorisch onder Oss. Vreemde gedachte komt in
me op. Ik hoor wel eens dat mensen die dementeren,
veel vergeten maar met name zaken vanuit hun jeugd en
vroege volwassenheid niet. Hoe blij zouden zij kunnen
reageren op een bezoek aan de Heemschuur?

 
Na 2 uurtjes is ons bezoek ten einde. Genoten van de
beelden uit ons verleden. Mannen, vrouwen van de
Heemschuur bedankt. Blijf zo bezig!
 
Ton de Wit

Jheronimus Bosch

Middenpaneel 3-luik      Tuin der lusten

                                      ATTENTIE
                           Voor de volgende INFO 
                  sluit de inschrijving voor KOPIJ op 
                           maandag 13 september



Kruiswoordpuzzel augustus

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal:
1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20
stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31
echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43
hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55
ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage
mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld.
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UITNODIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

 

Geachte leden, 

 

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden op 

vrijdag 24 september 2021 in De Pas. Aanvang: 10.00 uur.  

 

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.  

 

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte wordt meestal afgesloten met een gastoptreden. Dit jaar 

beperken we ons uitsluitend tot het formele gedeelte, omdat het jaar 2021 al nagenoeg voorbij is. 

 

Net als vorig jaar gaan we met vooraanmelding werken. 

 

Dit kan door onderstaand strookje ingevuld vóór woensdag 22 september 2021 in de brievenbus te 

deponeren op ’t Dorp 39 (schuin tegenover AH, richting de kerk) of door deze gegevens te mailen naar 

secretaris@kboheesch.nl 

 

In de zaal mag zo min mogelijk rondgelopen worden. Wij stellen voor dat in geval u niet bent 

gevaccineerd, u uw verantwoordelijkheid neemt. 

 

Het bestuur heeft een geluidsinstallatie gekocht zodat wij altijd goed te verstaan zijn, ongeacht in welke 

ruimte wij van de Pas gebruik maken. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam: 

 

 

 

Telefoonnummer:          

 

 

 

 

 

 
Verticaal:
1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10
zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje
22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36
sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met
doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere.

Kruiswoordpuzzel augustus - vervolg
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          Agenda: 

 

 

1.Opening door de voorzitter Piet Ceelen en vaststelling agenda 

 

2.Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2021.  

   Deze hebben reeds in de INFO van oktober 2020 gestaan. Iedereen kon hierop 

   reageren tot 25 oktober2020. Aangezien er geen reacties zijn gekomen, zijn deze 

   notulen vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2020  

 

4. Financiële verantwoording door penningmeester Theo van Orsouw 

- Vastellen rekening 2020 

- Verslag van de kascontrolecommissie over de rekening 2020  

- Decharge verlenen aan de penningmeester 

- Begroting 2021     

 

5. Verkiezing kascontrole commissie:  

- Wim Nijs is reglementair niet herkiesbaar. 

- Martien van Iersel blijft nog een jaar lid van deze commissie. 

 - Als lid wordt toegevoegd: Willy van Herpen (mevr.) 

 - Als reserve lid wordt benoemd: 

 

7. Jaarplan 2021  

- Contributiekorting 

 - Ontwikkelingen van De Pas en de gevolgen daarvan nauwlettend volgen. 

- Aandacht partners overleden leden 

 - Augustus activiteiten organiseren  

 

6. Bestuursverkiezing:  

- Kandidaat vacature secretaris: Mariet Jaspers v. Nistelrooij (tijdelijk) 

- Kandidaat vacature Algemene zaken: Mariet Jaspers (zodra de vacature secretaris is ingevuld. 

- Vacature activiteiten 

   - Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Theo van Orsouw. 

 - Aftredend en herkiesbaar: zorg en welzijn Ton de Wit  

 - Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Schuurmans. 

 

Kandidaten voor het bestuur worden door het zittende bestuur voorgedragen.  

Ook leden kunnen kandidaten aandragen. Deze voordracht moet door tenminste vijf leden schriftelijk 

worden ondersteund. 

 

7. Afscheid Jan Schuurmans 

 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting. 

 

 

Ontvangen Leden Mutaties
 
van  15 juni tot en met 23 juli  2021
Nieuwe Leden
Ties van Schijndel  -  H. ‘t Mannetje  -  Els ‘t Mannetje - Muijlwijk  -  Rian Reijnen
Ben van der Leest  -  Claude Marijnissen  -  Marjan Marijnissen-Pijnenburg
Jan van Os  -  Rinij Romme  -  Dian Barbé  -  Annie van Roosmalen
Willy Schmit-Hartelo  -  Will van de Bloemers  -  Willy van Gaal
Opzeggingen
Ben van Linder  -  May van Linder - Rovers
WIJ GEDENKEN
Leo van de Berg  -  Martien Arts  -  Luus van der Giessen-Toonen
Marietje Kuijs-v.d. Haterd  -  Maria Hammen-Geurts van Kessel
Ad van Tuijl  -  Harrie van Oort
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Jaarverslag 2020
 
Ledenaantal op 1 januari 2020:               1135 leden (653 vrouwen en 482 mannen)
Ledenaantal op 31 december 2020:       1159 leden (669 vrouwen en 486 mannen)
Nieuwe leden                                             50
Lidmaatschap beëindigd:                        116
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bestuurssamenstelling 2020
De bestuurssamenstelling van 1 januari 2020 t/m 2 maart 2020
Voorzitter                        Piet Ceelen
Secretaris                       Carla Admiraal
Penningmeester            Theo van Orsouw
Activiteiten                     Jan Schuurmans
Communicatie              vacature
Algemene Zaken          vacature
Zorg en Welzijn              Ton de Wit
Op de uitnodiging van de geplande ALV (die niet door kon gaan vanwege het COVID-19) stond dat Jan Schuurmans
en Carla Admiraal aftredend waren en niet herkiesbaar.
Mede omdat bestuurslid Zorg en Welzijn op dat moment moest vechten voor zijn leven (gelukkig is dat allemaal goed
gekomen) en de secretaris ook om gezondheidsreden per direct moest stoppen, heeft Jan besloten om nog een jaar
door te gaan als bestuurslid activiteiten. Mart Jenneskens  is op 3 maart 2020 door het bestuur benoemd als
bestuurslid communicatie en Mariet Jaspers voor (tijdelijke) secretariële ondersteuning. De evenementen zijn onder
de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Activiteiten gekomen. En de evenementen worden gecoördineerd door
een kartrekker. Medio november 2020 heeft Frans Eijsink deze taak op zich genomen.  De bestuursfunctie Algemene
Zaken is nog niet opgevuld. De verwachting is dat we na de Corona op de ALV twee nieuwe bestuursleden kunnen
benoemen.
 
De bestuurssamenstelling van 3 maart t/m 31 december 2020 was als volgt:
Voorzitter                        Piet Ceelen
Secretaris a.i.                 Mariet Jaspers-v.Nistelrooij
Penningmeester            Theo van Orsouw
Activiteiten                     Jan Schuurmans
Communicatie               Mart Jenneskens
Algemene Zaken           vacature
Zorg en Welzijn              Ton de Wit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Overleg 2020
Maandelijks minimaal 1 bestuursvergadering. (14 in totaal waarvan: 4 via skype, 3 in de tuin van de voorzitter en 7 in
De Pas).
De maandelijkse themabijeenkomsten veranderden in bestuursvergaderingen. Een ervan werd besteed aan het
thema communicatie in de tuin van de voorzitter.
De Algemene leden vergadering op 22 september 2020
De kartrekkersbijeenkomst op 26 augustus 2020
Heel veel telefonische overlegmomenten met de kartrekkers. Intensief overleg gevoerd met DNI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enkele bestuursbesluiten genomen in 2020:
Corona heeft het besturen er niet gemakkelijker op gemaakt. Via de digitale weg kan men tegenwoordig gelukkig wel
vergaderen/overleggen, maar het is toch echt anders dan  face-to-face overleg te plegen. Maar beter iets dan niets. 
En veel van onze leden hebben hierdoor wel de weg naar de digitale wereld weten te vinden.
Helaas overleden er veel KBO leden. Dat was ook de reden om de afspraken rond overlijden nog eens goed door te
nemen en vast te leggen. We reageren uitsluitend op schriftelijke berichtgeving.
Ook afmeldingen en adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.
Bij melding dat iemand ziek is altijd een kaartje sturen, ook een actief lid.
De maand juni zorgt voor onrust en roering onder de leden. Dit komt door een artikel in het Brabants Dagblad en de
onduidelijkheid van het KBO-bestuur naar de leden over de ontwikkelingen rond De Pas. Besloten wordt alle leden
deze week nog te informeren middels een brief en uitleg te geven waarom men akkoord is gegaan met eventueel een
ruimte op de eerste etage. Ook het plan van eisen wordt toegevoegd. Deze brief hebben we per post laten bezorgen.
Alle activiteiten zijn stopgezet tot 1 september en op 26 augustus is door de kartrekkers besloten om ook de
vrijwilligersbijeenkomst niet door te laten gaan en de ALV naar 22 september te verzetten.
Websitebeheer krijgt geen bevoegdheid om in Leaweb te werken. Het bestuur wil dat dit in handen blijft van de
secretaris en ledenadministrateur Wil Welling.
De Rabo Clubsupport keert dit jaar € 5,12 per stem uit, wij hebben 404 stemmen gekregen en ontvangen dus
€ 2070,13 voor begeleid fietsen.
Attentie voor de leden met kerst: een extra dikke Info met puzzels en € 200, = prijzengeld. Hieraan hebben veel leden
deelgenomen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkgroepen en vrijwilligers 2020
Corona leidt ertoe dat mensen nog meer dan voorheen, anderen nodig hebben. Onze vereniging kent vele
kartrekkers die zich inspannen om met de groepsleden in contact te blijven en te steunen daar waar nodig is.  In 2020
hadden we er precies 26 kartrekkers, die waren verdeeld over
22 activiteiten/projecten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lief en Leed
De bijdrage van de commissie Lief en Leed aan het welzijn van zieke KBO leden. Veel waardering spreekt Ton uit voor
het werken achter de schermen, niet op de voorgrond, van deze commissieleden. Hij spreekt uit ervaring als hij zegt,
weet te hebben van de prettige gewaarwording als zieke niet vergeten te worden door de andere leden en ook door
de attentie die wordt gegeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vervoer van gehandicapten.
Deze waardering geldt ook voor de club van Maricus van Schijndel, die nu weliswaar hun activiteiten, brengen en
halen van mensen met een verstandelijke handicap uit verzorgingstehuizen en instellingen naar hun activiteiten,
noodgedwongen hebben stilgelegd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactieve toneelvoorstellingen
In de herfst van 2019 hebben er in de gemeente Bernheze een 3-tal toneelvoorstellingen plaatsgevonden. Het betrof
een voorstelling over de vraag hoe gepensioneerden er wel of niet in slagen ook na hun pensioen een actief en zinvol
leven te leiden. De voorstellingen bleken een groot succes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkeersknelpunten
Met vertegenwoordigers van de gemeente is overleg gevoerd over knelpunten in verkeerssituaties, die vooral voor
minder mobiele mensen voor de nodige obstakels zogen. Naar het lijkt wordt gevolg gegeven aan het oplossen van
de knelpunten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overkoepelend overleg binnen de KBO-kring
Het ligt nu stil maar verleden jaar heeft er ook weer overleg plaatsgevonden, tussen de KBO afdelingen van de
gemeente Bernheze en het OOB. Ook binnen de woonkern Heesch heeft er verleden jaar diverse malen een
informatie-uitwisseling plaatsgevonden in het RGO, waarin alle maatschappelijke organisaties binnen Heesch zijn
vertegenwoordigd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Corona actie door bestuur
- Dit voorjaar heeft het KBO-bestuur gemeend alle leden een “bloemetje” te sturen in de vorm van een briefkaart,
waarin bloemenzaadjes waren verwerkt. Niet in alle gevallen bleken de zaadjes uitgegroeid te zijn tot een fleurige bos
bloemen. In elk geval heeft deze actie wel wat roering veroorzaakt!
- Ook tijdens de Corona tijd hebben de leden van het bestuur alle 85-plussers van onze KBO gebeld met de vraag of
ze nog wel voldoende contacten hadden in hun onmiddellijke omgeving, geen tekort aan boodschappen is ontstaan
en dergelijke. De actie werd gewaardeerd. Geen van de leden gaf aan zich eenzaam te voelen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dementie documentaire
Nog dit najaar zal er film WEI worden getoond met voor en na een inleiding en gedachtewisseling over dementie. Het
betreft een aangrijpende documentaire. Is doorgeschoven naar 2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitvoering Sportakkoord
In de persoon van Ton de Wit neemt KBO Heesch deel aan een gemeente breed overleg over de realisering van het
Sportakkoord. Het betreft een akkoord tussen alle maatschappelijke, sociale, sportorganisaties binnen de gemeente
Heesch, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk inwoners aan te zetten tot een bij hen passende sport. Dit vindt
plaats vanuit de gedachte dat ieder baat heeft, zowel lichamelijk als geestelijk, bij de beoefening van sport.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanpak Eenzaamheid.
Door het gemeentebestuur is initiatief genomen in de aanpak tegen eenzaamheid. Onder een redelijk hoog
percentage van de Heesche inwoners komt dit voor. Daarbij zijn ook weer bijna alle organisaties binnen Heesch
betrokken. Vooralsnog zijn er nu nog geen concrete voornemens tot actie gepland. Dat moet er in 2021 wel van
komen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenementencommissie:
Begin januari werd afscheid genomen van Marian Huis in ’t Veld, die zich enkele jaren met veel enthousiasme had
ingezet voor de KBO. We danken Marian voor haar inzet en prettige samenwerking. Ook de andere dames stopten:
Gerda Bax en Adrie van Oss. Adrie blijft wel actief bij bloemschikken en organiseert nog de jaarlijkse Vledderreis. Ook
naar hen gaat onze dank uit.
Intussen hebben we een nieuwe kartrekker gevonden in de persoon van Frans Eijsink en zijn er enkele dames bereid
gevonden in de commissie in te stappen: Wil Louwers, Corine Molkenboer, Jeanne Verstegen en Annie Franssen. Veel
succes allemaal. Helaas moesten we ook afscheid nemen van Walter Bax, overleden.  Hij was vele jaren actief voor de
thema dagen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteiten
Helaas hebben er vorig jaar slechts enkele activiteiten plaats kunnen vinden.
- In januari met 38 personen naar het Cobramuseum in Amstelveen met de Museum Plus Bus geweest. - In februari de
drukbezochte en geslaagde Carnavalsmiddag.
- In maart, juist voor de grote corona uitbraak, onze KBO Dag. Met voor de middag de gebruikelijke Eucharistieviering,
die goed werd bezocht door familieleden van onze overleden leden, en gelukkig waren ook veel leden aanwezig.
Een redelijk bezochte middag met optredens van Sagno, Con Amore en het Bernhezer Senioren Orkest. De leden
zongen enthousiast mee en de reacties waren positief.
Toen kwam de tijd, dat alles werd stil gelegd. Een compliment aan de kartrekkers, dat zij onmiddellijk, iedereen op de
hoogte stelden en achter de maatregelen van het bestuur stonden.
Na de vakantieperiode kon er weer worden gestart, conform de richtlijnen van de Overheid.
Maar ook die tijd ging snel voorbij en alles werd weer stilgelegd. Wanneer kunnen we verder?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De barcommissie    
In 2019 heeft Annie Fransen tel. 06-22558399 de leiding op zich genomen van de   barwerkzaamheden. Heeft u
belangstelling, om enkele uurtjes per maand te helpen, meld u aan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativiteit te Kijk
Zij blijven actief in Heelwijk en in De Pas om hun creaties tentoon te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Helpdesk
Wij betreuren het verlies van Wim van Gogh. Een van de trouwe medewerkers van de helpdesk. We zijn Wim zeer
dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Wim zal altijd in onze gedachten blijven.
In 2019 was gestart met een cyclus van 5 cursussen voor gebruikers van mobiele telefoons. Daarvan is door 22
mensen gebruik gemaakt. Voorgenomen was om in maart weer opnieuw met dergelijke lessen te starten, maar door
de corona-maatregelen is dit gestopt. Het wekelijkse spreekuur op maandagmorgen is begin maart gestopt en heeft
in de rest van het jaar niet uitgevoerd kunnen worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De website:
Met enige trots hebben we op 1 januari 2020 onze nieuwe website gelanceerd.
Het beheer van de website heeft onverminderd plaatsgevonden. Er was vanaf medio maart sprake van verhoogde
activiteiten als gevolg van meer nieuws. In maart was besloten, omdat de normale manier van contact maken en
informatie uitwisselen via persoonlijke gesprekken beperkt mogelijk was, via de website en andere
communicatiemiddelen via internet meer activiteiten te gaan verrichten. Het beheer wordt verricht door Henry
Thijssen, Peter Spijker en Mart Jenneskens.
Het bezoek aan de website is in 2020 lichtelijk toegenomen. Bij de aanvang van de corona-crisis in maart was er
sprake van een toename van het bezoek, dat in de periode september, oktober bijna verdubbelde. Het gemiddeld
aantal bezoekers per dag is ongeveer 35. Dat is in vergelijking met 2019 (25) een lichte toename. Vergeleken met de
oude website is het bezoek verdubbeld. Destijds was dat 15 tot 20 bezoekers per dag. De gemiddelde bezoeker
bezoekt meerdere pagina’s  (2,3 pagina’s)
In 2021 zal worden geëvalueerd of we het bezoek aan de website kunnen verbeteren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief
Vanwege de verminderde mogelijkheden voor activiteiten is in maart besloten om iedere twee weken een nieuwsbrief
per e-mail uit te brengen. Dat is in geheel 2020 gecontinueerd. Gestart werd met circa 480 adressen. Dat waren einde
2020 circa 700 adressen. Er is een toenemend aantal adressen van niet-leden van KBO Heesch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facebook
In 2020 is ook besloten het gebruik van het facebook-account van KBO Heesch te koppelen aan de berichtgeving op
de website. Daardoor is het aantal leden van Facebook toegenomen van circa 35 naar 325.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFO
In de periode april tot en met juni werd besloten de INFO niet uit te brengen. Dit besluit was noodzakelijk vanwege de
beperkte mogelijkheden om contact met elkaar te maken en vanwege de groep bezorgers, die bijna allen behoren
tot de groep met verhoogd risico. Met de uitgave van het decembernummer, dat extra veel informatie bevatte, kwam
er opnieuw een einde aan de uitgave van de INFO. In het decembernummer was een serie puzzels opgenomen met
een prijsvraag, waar door circa 135 mensen gebruik van werd gemaakt. Aan 25 deelnemers is een prijs uitgereikt. De
redactie heeft de afgelopen periode van veel mensen vernomen dat de INFO erg wordt gemist. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Video vergaderen
Als gevolg van de corona-maatregelen is binnen KBO Heesch het met elkaar uitwisselen van informatie via internet
geïntroduceerd. Het bestuur en ook enkele werkgroepen maken hier regelmatig gebruik van. Daarmee voorzien we
toch in een mogelijkheid om allerlei noodzakelijke informatie met elkaar uit te wisselen en, ondanks de stilstand in
activiteiten, toch de noodzakelijke besluiten te kunnen nemen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstart activiteiten:
Zodra de situatie het toelaat zullen wij de activiteiten weer opstarten.
Hoe en wanneer weten we nog niet, maar wij zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk op een verantwoorde
manier weer invulling te geven aan de vaste activiteiten.
Bedanken:
Zeker het afgelopen jaar zijn alle vrijwilligers onmisbaar geweest  voor onze KBO. Ze zijn het absolute fundament van
onze organisatie. Dankzij deze mensen is de band met de leden niet verzwakt.
We willen ze allen hartelijk danken voor hun betrokkenheid.
.
Maart 2021
Het bestuur KBO Heesch
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Aan de leden van KBO-Heesch
 
 
                                                                                              Heesch, 3 januari 2021
 
Jaarrekening 2020 en Begroting 2021
 
 
Geachte Leden,
 
Namens het bestuur bied ik u hierbij de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2021 ter vaststelling aan.
 
De cijfers over 2020 zoals begroot en gerealiseerd in de twee middelste kolommen. In de eerste kolom staat de door
het bestuur voorgestelde begroting voor 2021. Voor een beter inzicht zijn in de 4e kolom ook de exploitatiecijfers over
2019 nog eens opgenomen.
 
Het financieel exploitatieverslag over 2020 sluit met een voordelig saldo van € 5817
De kascommissie heeft haar controle nog niet uitgevoerd in verband met de corona-maatregelen maar dat zal vóór
de algemene ledenvergadering nog gebeuren en het rapport zal dan beschikbaar zijn.
De balans zal tijdens de vergadering worden gepresenteerd en waar nodig toegelicht.
 
De begroting voor 2021 sluit met een nadelig saldo van € 1281 omdat rekening is gehouden met een éénmalige
contributieverlaging van € 5 per lid. Daarmee wordt het voordelige saldo van het corona-jaar teruggegeven aan de
leden. Zonder deze verlaging zou er een klein overschot zijn in de begroting 2021 zonder noodzaak tot
contributieverhoging.
 
In de toelichting worden de belangrijkste zaken in de exploitatie en de begroting toegelicht.
 
 
Theo van Orsouw, penningmeester.
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K BO-HE E S CH

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

Inkomsten 2021 2020 2020 2019

800 Contributies 20.700,00 28.341,50 28.500,00 28.834,50

810Subsidies 3.000,00 3.027,22 3.000,00 2.997,13

820Sponsoring 0,00 10,00 0,00 2.103,20

830Rente 5,00 5,10 5,00 5,09

865Ontvangsten buffet 4.000,00 1.918,75 8.000,00 8.159,00

880Dekking begeleid fietsen uit reserve 3.500,00 1.575,10 5.000,00 8.233,81

2.739,00

6.000,00 0,00

Overige baten en lasten 60,80

Resultaat vorige jaren 382,00

Totaal 37.205,00 34.877,67 44.505,00 53.514,53

Uitgaven

Afdracht contributie 12.896,33 13.492,83 13.995,00 13.958,10

Bestuurskosten 2.600,00 2.851,90 2.600,00 2.324,65

400Administratiekosten 300,00 306,78 300,00 200,25

410Verzekeringen/Abonnementen 90,00 88,44 90,00 87,36

412Bankkosten 400,00 387,96 350,00 312,03

413J aarvergaderingen 150,00 118,00 300,00 242,44

414Belangenbehartiging 50,00 0,00 100,00 0,00

415Representatiekosten 250,00 289,69 200,00 170,75

416J ubilea 0,00 0,00 150,00 51,25

417Automatisering 100,00 219,54 0,00 501,17

418Attenties/verjaardagen/zieken 1.750,00 1.682,75 1.750,00 1.667,82

419 0,00 0,00 200,00 0,00

421Computerhoek/ helpdesk 300,00 525,72 375,00 587,31

424INFO KBO 2.000,00 1.722,53 3.000,00 2.822,06

2.739,00

431Fietsen en wandelen 200,00 763,40 150,00 -14,81

440J eu de boules 150,00 0,00 250,00 300,00

451Biljarten 2.500,00 1.203,74 2.500,00 2.407,48

452Sjoelen 100,00 0,00 50,00 124,90

454Koersbal/darten 75,00 58,69 0,00 100,65

455Kaarten 50,00 27,95 75,00 27,95

456Begeleid Fietsen 3.900,00 1.975,10 5.400,00 8.633,81

458Fotoclub 0,00 0,00 125,00 40,00

459Senioren Carnaval 0,00 422,40 850,00 788,24

460 200,00 0,00 210,00 0,00

461Dineren bij de Waard 0,00 0,00 125,00 285,00

462Kosten buffet (geen inkoop) 100,00 196,10 200,00 359,95

463Identiteitsgroep 0,00 0,00 25,00 0,00

465 Kosten vrijwilligers 0,00 0,00 0,00 2.000,00

467 2.300,00 0,00 2.300,00 2.122,39

470Kerst 2.325,00 0,00 2.325,00 2.043,93

471Creatief te kijk 200,00 14,30 205,00 148,95

472KBO dag 2.500,00 2.261,80 2.950,00 2.076,13

474Vrijwilligersdag 2.000,00 0,00 2.000,00 1.994,00

475Reizen 0,00 20,93 200,00 100,00

Storting Algemene Reserve 2.500,00

477Nieuwe initiatieven en onvoorzien 1.000,00 430,00 1.000,00 0,00

480S ubtotaal 38.486,33 29.060,55 44.350,00 51.702,76

498S aldo -1.281,33 5.817,12 155,00 1.811,77

Totaal 37.205,00 34.877,67 44.505,00 53.514,53

Dekking bridgecomputers uit reserve

Dekking contributiekorting uit reserve

Informatieboekjes etc

Bridgecomputers

Con Amore

St Nicolaasviering
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Toelichtingen
 
Jaarrekening 2020
 
Algemeen
Door de Coronacrisis hebben de activiteiten voor het grootste deel van het jaar stil gelegen.
Vergelijking van de inkomsten en uitgaven met de begroting of met het vorig jaar is daarom voor veel posten niet
zinnig.
 
Inkomsten
De gerealiseerde inkomstenposten voor contributies en subsidies zijn praktisch gelijk aan de ramingen. Daarop heeft
corona geen invloed gehad.
Heel anders is dat voor de opbrengst van het buffet. Dat liep mooi op schema tot aan de lock down. Daarna was het
buffet gesloten.
 
Uitgaven
Algemeen
De afdracht aan KBO-Brabant, administratie en andere algemene kosten zijn over het algemeen binnen de begroting
gebleven. Daarop had de lock down geen of weinig invloed.
Bestuurskosten
De bestuurskosten blijven ook binnen de begroting maar zouden aanzienlijk lager zijn geweest omdat er minder is
vergaderd in De Pas.
Uiteindelijk zijn de kosten toch iets hoger dan geraamd omdat de kosten van de bloemenattentie voor de leden op
deze post zijn geboekt.
INFO
De netto kosten van de Info hebben € 4272 bedragen. De advertentie-inkomsten ad € 2550 gaan daarvan af en dan
resteert aan netto-kosten € 1722.
Biljarten
De gemeente heeft de kosten van de biljarts voor 2 kwartalen gesubsidieerd omdat in die tijd geen gebruik kon
worden gemaakt van de biljarts. Daardoor blijven de kosten aanzienlijk achter bij de raming.
Fietsclub
De jaarlijkse kosten van de fietsclub, stalling van de aanhanger en de kosten van de jaarvergadering zijn voor het hele
jaar betaald zoals begroot maar de bijdragen van de deelnemers zijn nihil geweest omdat er niet in clubverband is
gefietst. Daarbij komt nog dat de aanhanger gekeurd moest worden en dat was bij de begroting over het hoofd
gezien.
Begeleid Fietsen
De onderhoudskosten staan in direct verband met het gebruik van de fietsen . De kosten voor het fietsen zijn in 2020
een stuk lager geweest en de kosten zijn beperkt tot €1975. De onttrekking aan de reserve is daardoor beperkt tot
€1575.
De reserve is in 2020 per saldo gestegen omdat de opbrengst van de verkoop van 1 fiets ad € 3250 en de opbrengst
van de Rabo-actie (€ 2070) rechtstreeks zijn toegevoegd aan de reserve.
Evenementen
Met uitzondering van de KBO-dag en het seniorencarnaval zijn alle geplande evenmenten geannuleerd.
De geraamde kosten konden dus niet besteed worden.
Nieuwe initiatieven
In 2020 konden geen nieuwe activiteiten worden opgestart. Er is wel voor € 430 een aantal spellen aangekocht uit de
boedel van De Waard.
 
Begroting 2020
 
Inkomsten
Contributie
Bij de raming is uitgegaan van ongeveer 1100 leden en gastleden en éénmalig een contributieverlaging van € 5.
Subsidie
geraamd op het door de gemeente vastgestelde jaarbedrag.
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Sponsoring
De opbrengst van de Rabo Clubactie is niet geraamd bij de inkomsten omdat de bank vraagt een doel aan te wijzen.
Dat doel is nog niet vastgesteld en de kosten die voor dat doel gemaakt worden, zijn dus ook nog niet geraamd in de
begroting.
Ontvangsten buffet
Geraamd op een halve jaaropbrengst. Bij het opstellen van de raming was nog niet bekend wanneer het buffet weer
kan draaien.
 
Uitgaven
 
Algemeen
De ramingen zijn gebaseerd op een normaal activiteitenjaar.
Kosten zoals de afdracht aan KBO-Brabant, bestuurskosten, attenties bij verjaardagen en ziekten en huur van de
biljarts  zijn voor het volle jaar geraamd.
Evenementen
De evenementen zullen in of na de zomer georganiseerd worden en zijn op het normale niveau gehouden.
Seniorencarnaval
Is niet doorgegaan in 2021.
INFO
Voor de INFO kan met € 2000 worden volstaan. Volgens het contract betalen we voor 144 pagina's per jaar maar in
2020 zijn daarvan pagina's overgebleven die in 2021 gebruikt mogen worden.
De advertentie-inkomsten zijn in mindering gebracht.
 
 ALLES OVER UW
DIGITALE
LEGITIMATIEBEWIJS
 
5 vragen over inloggen met DigiD
Met uw DigiD kunt u inloggen op verschillende websites.
Dat werkt soms met zogeheten tweetrapsverificatie.
Hoe werkt dat en waar kunt u uw DigiD voor gebruiken?
Wat is het?
Met DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets
regelt. Een digitaal legitimatiebewijs dus.
U kunt het bijvoorbeeld gebruiken als u iets regelt bij de
overheid, een zorgverlener of uw pensioenfonds. Met
DigiD zorgt u ervoor dat uw persoonlijke gegevens goed
beschermd blijven. Als u een DigiD aanvraagt via www.
digid.nl ontvangt u een brief met activatiecode.
Het gebruik ervan is niet verplicht.
Hoe werkt het?
U kunt op vier verschillende manieren inloggen met uw
DigiD: ** met de DigiD-app, ** met gebruikersnaam en
wachtwoord, ** met een sms-controle, of ** met een
identiteitskaart in combinatie met de app.
Na het inloggen komt u terecht op een beveiligde
website waar u persoonlijke gegevens kunt inzien en
zaken kunt regelen.
Veel organisaties willen (binnenkort) niet meer dat u
inlogt met alleen een naam en wachtwoord. Zij vragen
om inloggen via de app óf met een sms-controle.
Hoe werkt de app?
De app is de meest gebruiksvriendelijke manier om in te
loggen. U installeert de app op uw mobiele telefoon of
tablet en hoeft dan alleen nog maar een pincode te

onthouden voor het inloggen. U kunt de app ook op een
vaste computer gebruiken. Dat is iets omslachtiger. U
voert dan op de computer een koppelcode uit de app in,
scant een QR-code met uw telefoon of tablet en voert
vervolgens uw pincode in.
Hoe werkt de sms-controle?
U hebt hiervoor een mobiele of vaste telefoon nodig. U
logt eerst in met uw gebruikersnaam en -wachtwoord.
Daarna ontvangt u op uw telefoon een sms met een
code. Deze code neemt u over. Als u een vast
telefoonnummer gebruikt, ontvangt u een gesproken
sms-code. U wordt automatisch gebeld. De dubbele
controle wordt tweetrapsverificatie genoemd.
Kan mijn DigiD verlopen?
Uw DigiD verloopt als u deze drie jaar lang niet gebruikt. 
U moet het dan opnieuw aanvragen. U krijgt dan weer
per post een brief met een activatiecode.
Honderden organisaties in Nederland gebruiken
inmiddels DigiD.
U kunt er onder meer mee inloggen bij de Belastingdienst,
CBR, pensioenfondsen, zorgverleners en (zorg)
verzekeraars, gemeenten en waterschappen. Met uw
DigiD kunt u onder meer diverse soorten belasting
betalen, een afspraak voor vaccinatie maken, zien
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd of hoever u bent
met het eigen risico van uw zorgverzekering. Vaak kunt u
er ook medicijnen bij de apotheek mee bestellen en
bloeduitslagen inzien die uw huisarts heeft aangevraagd.
Meer informatie: www.digid.nl
De mensen van de Helpdesk KBO Heesch willen u
graag op weg helpen als u moeite heeft met het
gebruiken en omgaan met DigiD. 
Neem dan contact op met hen via
helpdesk@kboheesch.nl
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Bijeenkomst
nabestaanden
overleden KBO-leden
- verslag
 
KBO Heesch heeft het initiatief genomen om
nabestaanden van de leden die afgelopen anderhalf
jaar zijn overleden, aan te schrijven voor een bijeenkomst
om hun ervaringen te delen rond het afscheid moeten
nemen in corona-tijd. Nu er weer mogelijkheden waren
om fysiek bij elkaar te komen -weliswaar op 1,5 meter
afstand- werd deze bijeenkomst gehouden op 28 juli in
de Pas in Heesch. Ton de Wit, Jack de Groot en Winfried
Timmers begeleidden de bijeenkomst waar een twintigtal
deelnemers op afkwam.
De bijeenkomst begon met een kleine ceremonie, waarbij
voor elke overledene een kaars werd aangestoken.
Daarna was er gelegenheid om te vertellen wat ieder
overkomen was: hoe hun dierbare overleden was en
waar men tegenaan was gelopen bij het afscheid in de
periode van beperkingen en lockdown. Er werden
verhalen gedeeld over plotseling overlijden, over het
overlijden na een langdurig ziekteproces, van bewust
afscheid kunnen nemen tot geen afscheid kunnen of
mogen nemen vanwege corona.
Ervaringen van zelf in quarantaine moeten, terwijl je
partner aan het sterven is en ervaringen van eindeloze
overplaatsingen van een zieke partner, die steeds van
alle coronapatiënten in het ziekenhuis het minst ziek was
en daarom vervoerd kon worden.
Verhalen van betrokken zorgverleners en meedenkende
begrafenisondernemers, maar soms ook van kilte en
afstand of te weinig aandacht voor datgene waar je als
nabestaande behoefte aan hebt.
Het grootste gemis in de coronatijd was, dat er geen
fysiek contact was toegestaan en er geen troostende
knuffels gedeeld mochten worden. Bij gebrek aan
persoonlijk contact ontving bijna iedereen wel veel meer
dan verwacht lieve en hartelijke kaarten, appjes of mails.
Na een korte onderbreking voor koffie en een petit four
wisselden deelnemers met elkaar uit waar ze steun en
troost in deze tijd aan ontlenen. Mensen hadden foto’s
meegebracht, kaartjes met teksten die men ontvangen
had, of noemden voorwerpen die nu van bijzondere
betekenis waren: een horloge, een kaartspel, een
herinneringsbankje.
Vanuit de organisatie was een boekje gemaakt met ruim
20 teksten onder de titel ‘Woorden van troost’. Het was
goed dat deelnemers aan de bijeenkomst dit boekje
mee naar huis konden nemen om wellicht zo ook de
troost te vinden die we met de bijeenkomst wilden
meegeven. In het boekje waren ook contactgegevens

van de organisatoren vermeld, zodat mensen contact
konden opnemen voor een eventueel vervolg of nazorg.
Binnen de KBO wordt ook nagedacht over een mogelijke
vervolgbijeenkomst, die dan ook open staat voor nieuwe
deelnemers.
De bijeenkomst werd afgesloten met een warm
worstenbroodje, waarna een groot aantal deelnemers
nog even bleef napraten. Het was goed om als
lotgenoten elkaar te ontmoeten en bij elkaar op verhaal
te komen. Deelnemers gaven na afloop aan blij te zijn
geweest met deze ochtend en -hoezeer sommigen er op
voorhand tegenop hadden gezien- geen spijt te hebben
gehad van hun gang naar De Pas.
Als organisatoren waren we zeer content met de gastvrije
hulp van De Pas.
 
Ton de Wit, Winfried Timmers, Jack de Groot
Nadere informatie:
Ton de Wit, telefoon 06 19037216 of email
zorgenwelzijn@kboheesch.nl
 

Speciaal voor onze heengegane dierbare
 
Ook jij was erbij, nog een keertje samen met mij
Er heeft een kaars, met jouw naam eraan, voor je
gebrand
Op dit initiatief van kbo-kant
Vanochtend, met respect voor jou
Misschien was het wel zoals je zelf graag hebben wou
 
Jouw verhaal werd verteld, met stilte met een traan
Er werd geluisterd omdat we er samen doorheen wilden
gaan
We deelden ons verdriet
Troost en steun werd geuit, dankbaarheid voor mensen
om ons heen
We werden begeleid door drie heren, we voelden ons
gehoord en dat niet alleen
 
Dank voor het gastvrije onthaal
Voor het luisteren naar ons verhaal
Voor het samenzijn met onze overleden dierbaren
En voor de mooie herinnering, zeker de moeite waard om
te bewaren.
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Mantelzorgwoning ?
Iets voor U?
 
Zoals u wellicht weet is het sinds 2014 mogelijk om
vergunning-vrij een mantelzorgwoning te bouwen in de
tuin van een mantelzorger of een mantelzorg-
behoevende. Dat lijkt heel mooi. Maar daar zitten toch
nog veel “haken en ogen” aan. Om nu te weten welke
vragen of opmerkingen u  hierover heeft, willen Roel
Delissen, Bart Kemps en Joris Pijnenborg een
marktonderzoek doen naar de mogelijkheden van
mantelzorgwoningen als alternatieve zorg-oplossing. Zij
zien in onze directe omgeving dat er nog erg veel te
verbeteren is, in zowel regelgeving, aanbod als in
klantgerichtheid. Het is hun namelijk opgevallen dat er
maar weinig aanbieders zijn die zich écht richten op
mantelzorgwoningen en de senioren die er naar op zoek
zijn. De meesten doen dit er bij. Zij denken dat dit beter
kan!
KBO Heesch heeft besloten, haar leden te vragen of zij
mee willen werken aan een enquête.
Dit kan via onze website.
 
Wonen in een mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning is een tijdelijke woning of
woonruimte op het perceel van de mantelzorger waarin
de zorgbehoevende woont. In steeds meer gemeentes
wordt beleid gevormd om mantelzorgwoningen ook al
mogelijk te maken als er in de toekomst (binnen 10 jaar)
mantelzorg verwacht kan worden, bijvoorbeeld door
ouder worden. Meer informatie vind u op https://www.
mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning/
Mantelzorgwoning
Wil je als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie
je zorgt? Dan kun je ervoor kiezen om een
mantelzorgwoning bij of aan je eigen huis te laten
bouwen. Daar is niet altijd een vergunning voor nodig. Als
je voldoet aan de voorwaarden, kan een
mantelzorgwoning vergunning vrij gerealiseerd worden.
Wat is een mantelzorgwoning precies en welke regels
gelden daarvoor?
Wat is een mantelzorgwoning?
Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het
terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor
degene die je verzorgt. Maar je kunt ook zelf in een
mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene
die je verzorgt in het bijbehorende huis.
Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin
laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten
bouwen. Ook kun je een bestaand bouwwerk bij je huis,
bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot
mantelzorgwoning.
Vergunning-vrij
Je hebt geen vergunning nodig voor een

mantelzorgwoning op je eigen terrein, daarom hoef je de
gemeente niet op de hoogte te stellen van je
bouwactiviteiten.
Er gelden wel regels:
Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor
bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder
andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
Je moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan
over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en
isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar je kunt
de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012. https://
rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012
Je kunt controleren of je bouwplannen vergunning-vrij zijn
op www.omgevingsloket.nl . Moet je toch een vergunning
aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket.
Mantelzorgwoning en WOZ-waarde
Heb je een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In
sommige gemeenten telt de mantelzorgwoning mee bij
het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet
meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die
geldt vanaf 1 januari 2017.
Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als
aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur.
In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.
 
De belangrijkste regels
De mantelzorgwoning mag bewoond worden door
maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan
uit maximaal twee personen, van wie minstens één
persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente
vragen om een verklaring van een huisarts,
wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of
instantie.
Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet
langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning
dan niet af te breken, maar je moet bijvoorbeeld wel de
keuken en badkamer verwijderen.
Je mag alleen de begane vloer van de
mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
Laat je een bestaand bouwwerk bij je huis ombouwen tot
mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te
voldoen aan de voorwaarden voor vergunning-vrij
bouwen.
Kies je voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en
woon je buiten de bebouwde kom van een dorp of stad?
Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de
bebouwingsoppervlakte.
Hoe kom je aan een mantelzorgwoning?
Verbouwing bestaand gedeelte
Je kunt zelf (met behulp van een aannemer) een
bestaand gedeelte van het huis verbouwen tot een
mantelzorgwoning. Bijvoorbeeld een garage of tuinhuis.
Vraag offertes op bij aannemers en betrek een
deskundige. Zo kun je een juiste keuze maken ten
aanzien van prijs en kwaliteit.
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Zelfstandige mantelzorgwoning of unit;
Verschillende bedrijven bieden een mantelzorgunit of -
woning aan. Sommige woningcorporaties en leveranciers
verhuren daarnaast mantelzorgwoningen die je tijdelijk
op je erf kunt plaatsen.
Je kunt zelf (met behulp van een aannemer) een
bestaand gedeelte van het huis verbouwen tot een
mantelzorgwoning. Bijvoorbeeld een garage of tuinhuis.
Vraag offertes op bij aannemers en betrek een
deskundige. Zo kun je een juiste keuze maken ten
aanzien van prijs en kwaliteit.
Verschillende bedrijven bieden een mantelzorgunit of -
woning aan. Sommige woningcorporaties en leveranciers
verhuren daarnaast mantelzorgwoningen die je tijdelijk
op je erf kunt plaatsen.
Mantelzorgwoning bij een huurwoning
Ook voor huurders behoort een mantelzorgwoning soms
tot de mogelijkheden. Er zijn verschillende corporaties die
meewerken aan het plaatsen van een tijdelijke aanbouw
of zorgunit bij je huurhuis. De gemeente regelt de
plaatsing en betaalt de woning uit het Wmo-budget.
Soms plaatst de corporatie de woning zelf.
 
Lees meer informatie op websites van aanbieders van
mantelzorgwoningen:
http://www.duntep.nl/ , http://pasaan.nl , http://www.
toptotaal.nl/ , http://www.mantelzorgwoningindetuin.nl/ ,
http://www.domuscura.nl/
 
Bekijk een video over een mantelzorgwoning:
https://youtu.be/ZVAZ-H8BQSk
 
Wilt u meewerken aan het onderzoek?  De enquête is
te bereiken via onze website :
https://www.kbo-heesch.nl/2021/08/05/
mantelzorgwoning-iets-voor-u/

 

                 Foto's Bert van den Oetelaar
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Nieuwe en oude
straatnamen in
Heesch
 
Iedere keer als ik van Oss naar Heesch fiets, zie ik in Oss
staan: “Hescheweg”. Ik denk dat dat komt omdat ze
vroeger in Oss tegen Heesch:  “Hes” zeiden tegen ons
dorp.
Maar als je voorbij die oranje benzinepomp bent, zie je
“Heescheweg” naast “Osseweg” staan. Hoe heet deze
weg nou eigenlijk?
Maar in “His” (Heesch) kunnen ze er anders ook wat van.
Bij Nol de Bakker hangt het naambordje van een burger
uit ons grijze verleden. Nou hebben we in Heesch wel
twee van die burgers gehad, maar ik denk dat ze hun
naam maar op een manier schrijven. Kijk je nou op het
naambordje dat aan de lantaarnpaal, bij de Broekhoek –
rotonde , hangt, dan schijnt er iets niet te kloppen.
Als je dan een beetje richting De Erven gaat, zie je
precies hetzelfde. Het valt bijna niemand zo gauw op,
maar ik waarschuw al vast, want ik las dat in De Erven
straatnamen komen van heel oude “Hisse” Families. Dat
wil zeggen ze hebben namen gezocht van families die al
in “His” woonden toen er alleen nog maar boerenfamilies
woonden. Ik denk dat ze daarom ook geen een straat
“Straat”, “Weg” of  “Laan” hebben genoemd, maar
“Aerf”. Maar vroeger heette “Aerf” toch “Misse”?
Het is de gemeente wel aan te raden dat ze deze keer
hun namen wel goed op het bordje laten zetten. Kijk
goed uit, want voor je het weet heet je straks: “Van De
Acker – “ of “vanderVenaerf”.
Bert van Trientjes

Nèèj æn a:w
stroatna:me in His
 
Alle  kèrre dæ’k van Oss nòr His fiets, zie’k in Oss stòn
“Hescheweg”. Ik denk dæ dæ kömt, umdæsse vrúger in
Oss ”Hes” zènne  tége ons dörrup. Mar æs ge vurbèh diej
oranjese benzinepomp zet, ziede “Heescheweg” niive de
“Osseweg” stòn. Hoew hæt dieje weg  naw eigeluk?
 
Mar in  His kunne ze door anders ok wæ van!
Bèh Nol de Bækker hengt ut na:mbortje van unne börger
awt ons grijs verléje. Naw hen oew in His wel twii van dees
börgers gehat, mar ik denk dæsse durre naam baèj kræk
ènter sgréve. Kèkte naw op ut bortje dæ òn de
lantèrepoal hengt bèdde Broekhoek-róntonde, dan sgènt
er iets niej te kloppe.
 
 
Æs ge dan un bietje op de Erven op òn gòt, ziede iets
kræk ènter. Ut vèlt niemus niej zo gaaw op. Umdörrum
warsgaaw ik mar vast, want ik  laas tòg èvvel dætter in 
“De Erven” nèèj stroatnaam  komme  van hi:l a:w Hisse
femilies. Dæ wil zijge, dæsse naam hèn gezògt van
femilies die al in His wonde, toenter hier alli:n nog mar
boere te vijne waare. Ik denk dæsse doar umdörrum ok
gèn iin stroat “weg”,  “stroat” of  “laan”  hen genuumt,
mar “aèrf”. Vrúger zènne ze door tòg èvvel “misse” tége!
Tis de geminte wel òn te rooie dæsse hurre naam dizze
kèr wel goewt op ut plòtje loate sgrève.
Kèkt goewt awt, want vur ge ut wit hætte strakke “Van De
Acker-“ of “Van der Venaèrf”.
 
Bært van Trientjes
 
 
 

236 - september 2021



MOOIE EN FIJNE BIJEENKOMSTEN IN
SEPTEMBER.
 
Als u dit leest hebben we de augustus bijeenkomsten achter de rug. Maar we gaan nog even door.
Ook de maand september geeft mogelijkheden om aan een aantal evenementen deel te nemen.
 
Documentaire/film: ”Wei”.
Op vrijdagmiddag 10 september 2021 vertoont Zorg en Welzijn van de KBO in samenwerking met WMO-middagen en
Dementie Vriendelijk Bernheze de documentaire/film ‘Wei ‘.                   Aanvang: 13.30 uur.

Op maandagavond 4 oktober zal, vooral bestemd voor familieleden van dementerenden, de documentaire nog een
keer worden vertoond. Aanvang: 19.30 uur.
Voor en na de documentaire wordt informatie verstrekt over dementie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 ‘Wei’ toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (33) zijn ouders gedurende de
laatste twee jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een zeer intieme film op waarmee Lenssen
de worsteling rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar wil maken: de angst, de onzekerheid, de schaamte, de
frustratie, het zit allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken wilde ik die pijn zo
eerlijk mogelijk weergeven. Ons zorgstelsel zit zo in elkaar dat er een enorme druk ligt bij mantelzorgers. In de film zie je
wat dit voor een gezin betekent.
De rode draad in ‘Wei’ is het paradijsje dat vader Jac heeft gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden,
kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie
is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder
Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van
haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en
eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan
zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.
 
De documentaire wordt beide keren in De Pas vertoond. In verband met de Coronamaatregelingen zijn wij
genoodzaakt met vooraanmeldingen te werken. Daarom verzoeken wij iedereen die geïnteresseerd is -en wij hopen
dat dat er velen zijn- middels het aanmeldformulier dat in deze INFO staat door te geven dat u aanwezig zult zijn.
Nadere informatie over de voorstelling kunt u verkrijgen via Ton de Wit, tel. 06-19037216.
 
Themabijeenkomst in Uden over uitvaart en erfrecht.
Op woensdag 15 september zijn we om 14.00 uur welkom bij crematorium en uitvaartcentrum. DELA in Uden,
Een uitvaart is altijd verdrietig, afscheid nemen van je naaste, vriend/vriendin of bekende is  niet gemakkelijk. Daarom
wil je van een uitvaart iets maken waar je later een goede herinnering aan hebt. Een medewerker van de DELA vertelt
deze middag alles over gebruiken en verplichtingen rondom overlijden, geeft een rondleiding door het crematorium
en beantwoordt alle vragen.
Ook de notariële vragen over bijvoorbeeld een testament, het benoemen van een executeur, het opnemen van een
uitsluitingsclausule en het besparen van erfbelasting kunnen worden beantwoord.
Bent u geïnteresseerd laat het ons dan weten middels het aanmeldformulier dat in deze INFO staat.
Inleveren: woensdagmiddag 8 september 2021 tussen 13.00 en 14.30 uur in De Pas.
Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar de coöperatie DELA, Belgenlaan 11, in Uden komt.  (verzamelen
rond 13.45 uur aldaar)
Mocht dit voor u onmogelijk zijn, geef dit dan bij opgave door en wij gaan daarna proberen u met iemand mee te
laten rijden.
KBO – Ledendag 
Wij nodigen alle KBO-leden uit voor onze jaarlijkse KBO-dag op vrijdag 17 september 2021.
Wij starten deze feestelijke dag natuurlijk zoals altijd met een eucharistieviering, samen met de familieleden van onze
overleden leden.  
Voor het middagprogramma is het Maasland Senioren Orkest gecontracteerd.
Ook voor deze middag is opgeven noodzakelijk. Vanwege de Corona maatregelingen mogen we dit jaar
vermoedelijk niet onbeperkt iedereen toelaten. Laat daarom middels het aanmeldformulier wat in deze INFO staat
weten dat u wenst deel te nemen, dan reserveren wij een plaats voor u.
Inleveren: woensdagmiddag 8 september tussen 13.00 en 14.30 uur in De Pas
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Kloosterdorp Steyl
Op di. 28 september willen we een excursie gaan organiseren naar Kloosterdorp Steyl.
Er is ter plekke heel veel te zien. Een kleine opsomming : de DUBBELKERK.  MISSIEMUSEUM/ BOTANISCHE TUIN DE
JOCHEMHOF/ WERELD PAVILJOEN/ KETELHUIS/ LIMBURGS SCHUTTERIJ MUSEUM/ KLOOSTERTUINEN/ POTTENBAKKERIJ
HOOGLAND/ GALERIE DE ZEEMEERMIN/ ATELIER TINEKE VERMEER.
Hoe het programma eruit gaat zien, komt op de website KBO-Heesch.nl en in de nieuwsbrief te staan. Maar zeker ook
in de Mooi Bernhezer. We vertrekken met de auto om 10.00 uur bij De Pas en de kosten bedragen €20,50 p.p. exclusief
reikosten.
Opgeven is noodzakelijk en dit kan ook op woensdag 8 september.
Namens evenementencommissie:
Annie Fransen v.d. Lee, Jeanne Verstegen en Frans Eijsink.

Inschrijfformulier september activiteiten

Ik geef mij hiervoor op

Documentaire/film  "Wei"  vrijdag 10 september

Themabijeenkomst DELA Uden woensdag 15 september 

KBO Ledendag vrjdag 17 september Eucharistieviering 

KBO ledendag vrijdag 17 september Maasland Seniorenorkest

Excursie naar Kloosterdorp Steyl dinsdag 28 september

Inleveren in de Pas op woensdag 8 september tussen 13.00 en 14.30 uur.

Lief en Leed zoekt
versterking!
 
KBO Heesch besteedt aandacht aan gelukkige en minder
gelukkige momenten in het leven van haar leden. De
dames van de commissie Lief en Leed houden zich
hiermee bezig.
Als u zo attent bent te melden dat een lid langere tijden
ziek is, of zal zijn, zorgen zij dat de zieke wordt verblijd met
een bloemetje.
De dames van Lief en Leed kunnen versterking
gebruiken! Wilt u ook helpen om een KBO-lid bij ziekte
letterlijk op te fleuren? 
Bel dan voor informatie met één van onze Lief en Leed
dames:
Ria Ploegmakers 06 83398457, Maria Brouwers 0412
453450
Nellie Welten 0412 452591, Nelly van der Biezen 0412
454152
U kunt ook bellen met Ton de Wit 06 19037216
 

In Heesch en omgeving is dokter Hiemstra bereid de
RIJBEWIJSKEURINGEN te doen voor patiënten en niet-
patiënten. 
De kosten bedragen € 45.
Voor de keuring kunt u een afspraak maken op
0412-451380. Er bestaat geen wachttijd.
Zorg dat u het keuringsformulier voor de arts met ZD code
meeneemt.
U kunt dagelijks terecht van maandag t/m vrijdag.
Huisartsenpraktijk Hiemstra 
Gildestraat 1 5384JC Heesch
 

 
Naam:
 

 
Adres:
 

 
Telefoonnr.:
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal:
1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht
23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34
nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43
scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60
lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72
dringend.
 
Verticaal:
1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste
11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22
water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35
gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47
bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61
weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij.

Kruiswoordpuzzel september
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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

  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 of via de website: www.kbo-heesch.nl/ledenadministratie.
 

 
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.
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