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Eten bij ???????
 
Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug is, is KBO
Heesch druk in de weer de gebruikelijke activiteiten weer
op te starten. Maar er is in het afgelopen anderhalf jaar
natuurlijk veel gebeurd. Daarom is dat bij de ene activiteit
gemakkelijker dan bij de andere.
 
Iets wat geheel opnieuw moet worden opgestart, is het
vroegere “Eten bij De Waard”.  Maar helaas zijn Hans en
Anja gestopt en moet er worden gezocht naar een
nieuwe geschikte locatie.
 
Het is daarbij nuttig om een indruk te hebben hoe groot
de interesse voor deze activiteit is. Daarom vraagt het
bestuur aan diegenen die hiervoor belangstelling
hebben, dit even te melden.
 
Wat blijft is de 2e woensdag van de maand: samen
lekker eten en gezellig buurten. En voor het geld hoeft je
het niet te laten. Het is de bedoeling om op de 2e
woensdag van  september weer te beginnen.
 
Wij willen uitdrukkelijk deze activiteit onder de aandacht
brengen van alleengaanden. Vindt u het moeilijk om
welke reden dan ook om alleen ergens naar toe te
gaan? Geen probleem, laat u zich eventueel vergezellen
en maak er een gezellige avond van. Deze metgezel
hoeft vooralsnog geen lid van de KBO te zijn.
De vraag is, ook aan de vroegere vaste gasten, om dit
per omgaande even te laten weten
via E-mail: samenuiteten@kboheesch.nl  
of telefonisch: 0412-45 11 56.
Let op: Het is geen verplichting tot deelname, maar hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
JH
 

De INFO-KBO Heesch zal in de maand augustus 
                       NIET verschijnen
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Het gaat zomeren……….
 
Gelukkig lijkt het Covid virus een pas op de plaats te maken nu velen van ons
zijn gevaccineerd. Na een lange winter en voorjaar met een ongekende
lockdown worden we nu beloond. Het blijft natuurlijk nog wel oppassen, maar
het is zomer!
Ons bestuur heeft niet stilgezeten en heeft in april en mei de nodige
voorbereidingen getroffen om  de zomer van 2021 tot één groot feest te
maken. Zoals je in deze Info en het Jaarprogramma 2021/2022 kunt lezen,
staat er met name in de augustusmaand een groot aantal extra activiteiten
op stapel.
Activiteiten om te vieren dat we elkaar weer mogen ontmoeten en een feestje
kunnen bouwen. Activiteiten die openstaan voor alle 55-plussers uit Heesch,
om op deze manier ook niet leden in de gelegenheid te stellen met onze KBO
kennis te maken.
Omdat we afgelopen jaar een groot aantal leden hebben verloren, staan we
aan het begin van  deze feestmaand stil bij de leden die ons ontvallen zijn
middels  een herdenkingsbijeenkomst uitsluitend toegankelijk voor partners
van onze overleden leden in 2020 en 2021.
Gelukkig zijn inmiddels een aantal activiteiten, o.a. fietsen, wandelen, jeu de
boules, darten, biljarten  weer opgestart en naar verwachting kunnen de
overige activiteiten in augustus weer gaan beginnen. Natuurlijk moeten de
basisregels nog in acht worden genomen, maar we ontmoeten elkaar weer
en kunnen het lief en leed van het afgelopen jaar delen.
In september staan de algemene ledenvergadering en de KBO-dag gepland,
waarna hopelijk het seizoen verder op stoom kan komen.
 
Ik hoop velen van jullie in de augustusmaand te ontmoeten en wens jullie
een heel fijne zomer toe.
 
Piet Ceelen, voorzitter

2 Eten bij ???

3 Inhoud
Voorwoord "Van het
Bestuur"
Colofon

4  Kennismakingsbijeenkomst
nieuwe leden

5  Oproep Open Atelierdag
Oproep Barcommissie KBO
Rotzooi

6  KBO-Heesch weer van start
Duo fietsen
Zaterdag 31 juli

7- 13 Programma activiteiten
augustus

13 Kartrekkersvergadering

14 Oarige vuggelkes in His

15 Rare vogeltjes in Heesch

16 5-3-2 en andere systemen -
Efee

17 Inschrijfformulier activiteiten
augustus

18 Inschrijfvoorwaarden

19 Contactgegevens

Inhoud
 

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.

 

35 - juli 2021

5 - juli 2021



Kennismakingsbijeen
komst voor nieuwe
leden.
 
Donderdag 10 juni hebben we met elf nieuwe leden
kennis gemaakt. Eigenlijk waren ze niet allemaal echt
nieuw. Henry Thijssen is het afgelopen jaar lid geworden
maar hij was al in 2004 vrijwilliger  bij onze KBO. Vanaf die
tijd verzorgt hij de computer helpdesk en instructies en
vanaf 2012 is hij webmaster en verzorgt hij als zodanig
mede de nieuwsbief.
Na een kennismakingsronde gaf de voorzitter een
uiteenzetting over onze organisatie, de opbouw en de
verantwoordelijkheid van ieder bestuurslid. Al vrij snel was
duidelijk dat de rol van bestuurslid niemand echt
aansprak maar men wel wilde meenhelpen, daar waar
nodig is.  
Enkele dames hadden zich al opgegeven als bezorger
van de Info, als reactie op de oproep in de Mooi
Bernhezer Krant.
Jack de Groot gaat Ton de Wit (bestuurslid Zorg en
Welzijn)  helpen bij de organisatie rond de eerste
bijeenkomst die uitsluitend bestemd is voor de partners
van de overleden KBO-leden.
Deze staat  gepland voor  28 juli 2021. Voorheen was
Jack pastoraal werker in het Radboud op de IC.
Mevrouw Rovers gaf aan dat zij  wel met een viertal
personen wilde koken voor een groep mensen en of
hiervoor ook de mogelijkheid is. Zij is kok van beroep
geweest. We zullen dit gaan onderzoeken want wij
verwachten dat daar zeker animo voor zal zijn
Wie wil haar hierbij ondersteunen? Laat het weten
secretariaat@kboheesch.nl
Ook wil zij helpen met het opzetten van de atelierdag
zaterdag 28 augustus. De organisatie van deze dag is in
handen van Annie Fransen-van de Akker en Annie gaat
beslist contact met haar opnemen.
We zoeken ook nog een aantal hobbyisten die hun
hobby op 28 augustus willen laten zien.
Ook Ton van Sommeren gaf aan iets te willen betekenen
voor de KBO maar het is nog niet duidelijk welke
mogelijkheden er voor hem liggen.
Kortom het was een zinvolle avond.
 
Mariet Jaspers
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OPROEP
 
DEELNEMERS GEZOCHT VOOR DE OPEN ATELIERDAG VAN
ZONDAG 28 AUGUSTUS IN DE PAS.
 
Op  zondag 28 augustus a.s. houdt KBO-Heesch een
Open Atelierdag.
Dit houdt in, dat iedereen uit Heesch van 55 jaar of ouder
op die dag welkom is in De Pas.
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om op
die dag aan anderen te laten zien wat er zoal mogelijk is
op creatief gebied. Dat kan van alles zijn.
Van handwerken, tekenen, schilderen, kleuren,
frunniken, borduren en breien tot kantklossen,
tatoeëren, mozaïeken, piercen, bodypainting, spinnen,
enz. 
Misschien ken je ook iemand in je kennissenkring  die dit
leuk vindt. Vraag hem of haar om zich op te geven voor
deze dag. Het is de bedoeling, dat eenieder die zich
hiervoor opgeeft een plekje in De Pas krijgt. Alle
belangstellende Heeschenaren worden voor die dag
uitgenodigd om inspiratie op te komen doen en te
genieten van hetgeen er die dag in De Pas geboden
wordt. 
 
Aarzel niet en geef u direct op als deelnemer aan onze
Open Atelierdag.

OPROEP
 
We gaan voorzichtig weer van start met allerlei
activiteiten.
Met name in de maand augustus hebben we een vol
programma met oude en nieuwe activiteiten voor
iedereen.
Daarvoor hebben we ook nieuwe vrijwilligers nodig. 
Met name zoeken we naar mannen en vrouwen die zich
in willen zetten als barman of -vrouw in onze KBO-ruimte.
Speciaal  voor de maand augustus is het nodig, dat er
meerdere mensen beschikbaar zijn om de bar open te
kunnen houden.
Hebt u interesse en wat vrije tijd over?
Voor de verdere details kunt u contact opnemen met
 
Mevrouw Annie Fransen,  
(barcommissie@kboheesch.nl )
 

Rotsooi
 
Un poar weken gelejen stond ik buiten be de supermert
te waachten op ons vrouw, die binnen bodschappen
waar doen.
Vruger ging ik alted wel mee noar binnen, maar dur da
coronagedoe blef ik mar buiten waachten. Doar op de
stoep stond ok zo’n klocht schooljeugd, die zoe te zien ok
wa bodschappen han gedoan. De enne ha un fleske of
blikske drinken, unne andere unne buil chips, en wir unne
andere unne krentenbol. En zoe han zu ieder wel wa.  Zu
han ok de grotste schik mi mekaar. Ik vroeg zu hoe ut
ging op school.  Zu waren ollemoal wel blij da zu wir vier
daag in de wik noar school kossen. School was nog alted
wel saai, de leraren nog net zo stom as vruger, mar zu
han ut goed noar durre zin.
Suweil ik zoe mi die gasten oan ut proaten waar, gooide
ien van die grietjes zoe mar un leeg blikske in de struiken.
Ik zin meidje,  da moete toch nie doen, rotsooi maken.
Och, zin ze, da ruimen die mannen van de IBN wel op.  Ik
vroeg: werkt ullije voader dan be de IBN da gu da zoe
goed wit? Nee da was toch nie ut geval. De aander jong
gooiden durre afval toen toch mar in de vuilnisbak. En ut
mokkeltje rapte ut blikske op en gooide ut ok in de
vuilnisbak. Ik waar zo kontent mi mun egge da ik iets ha
begedragen oan de opvoeding van aandermans jong.
Toen ik samen mi ons vrouw op huis oan keurde, zaag ik
zo hier en doar ok nogal wa rotsooi liggen. Gu brikt
bekant oewe nek over de mondkepkus die overal
rondslingeren. En da kumt nie van de schoolgoande
jeugd. Want die gebruiken da gerei nie. Ut zen dus ons
egge keinder of groete klenkeinder die dieje rootsooi
maken. De  grutsigheid over mun egge van da opvoeden
van aandermans jong waar in enne kier over. Ik he ur
dun helle dag kooi zin oan overgehouwen.
 
Houwdoe.  HASJE
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KBO-Heesch weer
van start in 2021!
 
Onze activiteiten zijn weer opgestart. Langzaam aan
gaan de verschillende werkgroepen weer van start.  
De kartrekkers en het bestuur hebben voor dit jaar een
speciaal jaarprogramma samengesteld. Daarvoor is een
extra uitgave gemaakt van de INFO. Dit jaarprogramma
wordt per 1 juli a.s. thuisbezorgd bij de leden van KBO-
Heesch.
Het is een echt bewaarnummer. Alle belangrijke adressen
staan erin. En ook alle activiteiten die we door het jaar
heen elke week verzorgen. Het is een reclamenummer
voor KBO-Heesch.
We gaan het ook gebruiken om belangstellenden te
informeren over wat KBO-Heesch allemaal doet en
waarvoor we opkomen.
 
Zomerfeest augustus
Een belangrijk onderdeel en een top-activiteit is het
Zomerfeest dat we in de maand augustus gaan vieren.
Niet alleen voor KBO’ers, maar ook voor alle senioren,
55+,  van Heesch. Op deze pagina plaatsen we alle
activiteiten van de maand augustus. Ook houden we
“Inschrijfdagen”. Je bent op 13 en 14 juli welkom in
Cultureel Centrum De Pas.
 
Aanmelden
Als voorbereiding daarop kun je een aanmeldformulier
invullen. Klik hier, download het aanmeldformulier, print
het uit, vul het in, neem het mee naar de “Inschrijfdag”.
Voor bijna alle activiteiten vragen we een kleine bijdrage.
Die kun je contant voldoen op de “Inschrijfdag”.
 
Inschrijfdagen bij Cultureel Centrum De Pas op:
 
** Dinsdag 13 juli 2021 van 13.30 tot 15.30 uur en op
** Woensdag 14 juli 2021 van 13.30 tot 15.30 uur

Duofietsen
 
KBO-Heesch heeft vijf duofietsen en 1 rolstoelfiets in
gebruik. Vrijwilligers maken met dorpsgenoten, die niet
meer zo goed ter been zijn, een fietstochtje. De mensen
boven de 55 jaar die slecht ter been zijn maar toch graag
aan een activiteit in augustus  willen deelnemen, kunnen
zich ook opgeven. De activiteiten die met een (D) zijn
aangemerkt op de intekenlijst kunnen, als daar vraag
naar is, worden  begeleid door duofietsers. De vrijwilligers
zullen dan alles zo regelen dat u op deze manier meteen
ook kennis maakt met het duofietsen.
 
Waar we naar toegaan met de duofiets:
** 4 augustus : bezoek Heemschuur
** 7 augustus: rondleiding De Berkt
** 10 en 12 augustus: Kunstobjecten
** 18 augustus: bezoek sterrenwacht Halley
** 21 augustus: Foto Puzzeltocht
** 26 augustus: Bezoek Gruijthuizen
** 27 augustus: Bezoek Lamers

Zaterdag 31 juli 
 
Fietstocht naar Handel en Boekel
 
Omdat we verkeersregelaars moeten inzetten om ons
veilig naar de bestemmingen te kunnen loodsen, kunnen
zich per tocht maximaal 30 fietsers inschrijven. We
vertrekken om 9.30 uur vanaf de Pas. We gaan eerst naar
Huize Padua in Handel. We bezoeken het
Bedevaartsoord, de Processietuinen en de Mariakapel.
 
Tussen de middag nuttigen we ons eigen meegenomen
lunchpakket. Voor koffie wordt gezorgd. Na de lunch
fietsen we naar “Museum De Kluis” in Boekel. Daarna
fietsen we terug naar Heesch met onderweg eventueel
een korte koffiestop.
 
Maximaal 30 deelnemers
Bijdrage * € 5,- p.p.

6 INFO van KBO Heesch



Zondag 1 augustus
 
Bingo
Vandaag kun je meedoen aan een gezellige
bingomiddag. Deze wordt gehouden van half twee tot
vier uur. Er zijn natuurlijk verschillende leuke prijzen te
verdienen.
Deze activiteit staat onder deskundige leiding van José
Verstegen en Mimi Gijsberts.
 
Maximaal 100 deelnemers
Bijdrage* € 5,- p.p.
 

Dinsdag 3 augustus
 
Jeu de Boules competitie
Wij houden een Jeu de Boules competitie op de banen
die onder de grote kastanjeboom naast het
appartementencomplex “De Smidse” liggen.
We beginnen om 13.30 uur en stoppen rond 16.00 uur.
Het maximale aantal deelnemers is 18 personen per
middag. Er zijn eventueel reserveballen aanwezig, dus als
u er geen hebt, is dat geen bezwaar.
 
Maximaal 18 deelnemers
Bijdrage* € 2,50 p.p.
 

Woensdag 4
augustus
 
Bezoek aan de Heemschuur
Heemkundekring “De Elf Rotten” houdt zich actief bezig
met de geschiedenis van Heesch in al zijn aspecten. Het
centrum hiervan is “de Heemschuur”. Daar is het museum
ondergebracht en ook de bibliotheek. De rondleiding
wordt verzorgd door iemand van de heemkundekring.
Het belooft een feest van herkenning te zijn voor iedereen
die interesse heeft van wat zich in Heesch in het verleden
heeft afgespeeld.

Het oude interieur van de kruidenierswinkel van Trientje
van Hoorn- Ruijs
 
De rondleiding zal ongeveer anderhalf uur in beslag
nemen. Een leuk uitje, wel dichtbij. De kans dat je nog
nooit in de Heemschuur was, is groot.
Aanvangstijden 10.30 en 14.00 uur. Maximaal 20
personen per keer. We verzamelen bij de Pas om resp. 10
en 13.30 uur en wandelen dan naar de Heemschuur.
 
Maximaal 20 deelnemers
Bijdrage* € 2,50
 

Donderdag 5
augustus
 
Fietstocht naar Handel en Boekel
 
Omdat we verkeersregelaars moeten inzetten om ons
veilig naar de bestemmingen te kunnen loodsen, kunnen
zich per tocht maximaal 30 fietsers inschrijven. We
vertrekken om 9.30 uur vanaf de Pas. We gaan eerst naar
Huize Padua in Handel. We bezoeken het

Bedevaartsoord, de Processietuinen en de Mariakapel.
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De Mariakapel

Tussen de middag nuttigen we ons eigen meegenomen
lunchpakket. Voor koffie wordt gezorgd. Na de lunch
fietsen we naar “Museum De Kluis” in Boekel. Daarna
fietsen we terug naar Heesch met onderweg eventueel
een korte koffiestop.
 
Maximaal 30 deelnemers
Bijdrage * € 5,- p.p.
 

Zaterdag 7 augustus
 
Rond het kasteeltje op “de Berkt”
Bij het mooie kasteeltje op de Berkt werd al een tijdje
gewerkt om de natuur zoveel  mogelijk terug te brengen
 in de toestand uit vroeger tijden. U kunt zich hierover
laten informeren tijdens een rondleiding door een IVN-
gids. Deze duurt ongeveer anderhalf uur. Het is handig
om stevige schoenen aan te trekken.

 ‘s Morgens om 10.30 uur en ’s middags om 13.00 uur
vertrekken er drie groepen van maximaal 15 personen. Er
is geen mogelijkheid om het kasteeltje te bezoeken.
Vertrek bij de Pas om 10.15 en 12.45 uur. Na afloop
koffie in de Pas.

 
Maximaal 45 deelnemers voor de middag
Maximaal 45 deelnemers na de middag
Bijdrage*  € 2,50 p.p.
 

Zondag 8 augustus
 
dansmiddag met Trio Pi-Wi-F

 
 
Pierre Verhagen en Frank Gloudemans zorgen voor de
muziek op deze middag. Het is natuurlijk mogelijk om dan
weer eens te dansen. Dus…u kunt vanaf 14.00 uur de
hele middag naar hartenlust met uw partner walsen,
twisten  en quick-steppen. Dat moet voor iedereen een
uitdaging zijn na die lange periode van thuis zitten en
naar buiten staren. Om 16.30 sluiten we deze gezellige
dansmiddag.
 
Bijdrage* € 5,- p. p.
 

Dinsdag 10 augustus
 
Jeu de Boules competitie

 
Wij houden een Jeu de Boules competitie op de banen
die onder de grote kastanjeboom naast het
appartementencomplex “De Smidse” liggen.
We beginnen om 13.30 uur en stoppen rond 16.00 uur.
Het maximale aantal deelnemers is 18 personen per
middag. Er zijn eventueel reserveballen aanwezig, dus als
u er geen hebt is dat geen bezwaar.

De wedstrijden worden geleid door Carla v. Roosmalen
en Nellie School  tel. 0412-451733
Bijdrage* € 2,50 p.p.
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Dinsdag 10 augustus
 
Kunstobjectenwandeling
In Heesch bevinden zich verschillende kunstwerken die
het bekijken meer dan waard zijn. Veel inwoners van ons
dorp hebben er nog nauwelijks oog voor gehad.
Vandaag kunt u samen met leeftijdgenoten verschillende
van die kunstwerken gaan ontdekken en bewonderen.
Misschien zijn de kunstobjecten u nog nooit opgevallen.
Bert Wijnen zal  proberen u tijdens een wandeling van
ongeveer een uur te laten ontdekken wat enkele
objecten voorstellen en hoe je ze kunt bekijken.

 
Maximaal 20 personen per groep
Vertrek bij de Pas – Dinsdag 10 uur – Donderdag 14 uur
Bijdrage* € 2,50 p. p.
 

woensdag 11
augustus
 
Rik- en jokertoernooi
 
Deze avond wordt er van 19.30 tot 22.30 uur een toernooi
gehouden voor liefhebbers van rikken en/of jokeren. Er
wordt gespeeld met willekeurige medespelers. Bij rikken
spelen we 20 spelen volgens de vastgestelde spelregels.
Daarna wordt er gewisseld van groep en speelt men weer
20 spelen.  Er zijn mooie prijzen aan verbonden.
 
Bijdrage* € 2,50 p.p.
 

Donderdag 12
augustus
 
Kunstobjectenwandeling
In Heesch bevinden zich verschillende kunstwerken die
het bekijken meer dan waard zijn. Veel inwoners van ons
dorp hebben er nog nauwelijks oog voor gehad.
Vandaag kunt u samen met leeftijdgenoten verschillende
van die kunstwerken gaan ontdekken en bewonderen.
Misschien zijn de kunstobjecten u nog nooit opgevallen.
Bert Wijnen zal  proberen u tijdens een wandeling van
ongeveer een uur te laten ontdekken wat enkele
objecten voorstellen en hoe je ze kunt bekijken.
 
Maximaal 20 personen per groep
Vertrek bij de Pas – Dinsdag 10 uur – Donderdag 14 uur
Bijdrage* € 2,50 p. p.
 

Donderdag 12
augustus
 
Biljarttoernooi
 
In de biljartzaal van de KBO wordt een toernooi
gehouden over twee dagen. Ieder die wil meedoen kan
zich hiervoor opgeven. In overleg met de deelnemers zal
de tijd en de dag worden vast gelegd. Er wordt telkens
een half uur gespeeld. Het toernooi wordt beide dagen
gehouden van 13.00 – 17.00 uur.
Bijdrage* € 2,50 p.p.
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Zaterdag 14
augustus
 
Smartlappenmiddag

 
Bert en Ria brengen deze middag smartlappenmuziek.
Vanaf 14.00 uur bent u welkom in de Pas, om te dansen
en te genieten. We vergeten voor even dat we wel erg
lang in beslotenheid hebben geleefd. Om 16.30 uur is
deze gezellige middag  afgelopen.

 
Bijdrage* € 5,- p.p.
 

Zondag 15 augustus
 
Oud-Hollandse spelen
 
De gehele middag kunt u zich vermaken met verschillend
oud-Hollandse spelen. In de Pas is een circuit uitgezet met
spelen die velen zich nog zullen kunnen herkennen.
 
Bijdrage* € 2,50 p.p.
Van 13.30 uur tot 17.00 uur.
 
 

Dinsdag 17 augustus
 
Biljarttoernooi
 
In de biljartzaal van de KBO wordt een toernooi
gehouden over twee dagen. Ieder die wil meedoen kan
zich hiervoor opgeven. In overleg met de deelnemers zal
de tijd en de dag worden vastgesteld. Er wordt telkens
een half uur gespeeld.
Het toernooi wordt beide dagen gehouden van 13.00 –
17.00 uur.
 
Bijdrage* € 2,50 p.p.

Woensdag 18
augustus
 
Avondbezoek Halley
Vandaag krijgt een groep van maximaal 20 personen de
gelegenheid kernis te maken met Halley.
Na ontvangst met een kopje koffie of thee, gaan we in
kleinere groepen de activiteiten bekijken. U bezoekt het
auditorium, het planetarium en de telescoop. Dan is
ongeveer volle maan. En hierdoor zijn de kraters op onze

enige natuurlijke satelliet bij helder weer heel goed te
zien.
 
Verzamelen om 20.15 uur bij Halley voor de
rondleiding van 20.30-22.30u
(maximaal 20 personen) - Bijdrage € 2,50 p.p.
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Vrijdag 20 augustus
 
Kennismaken met “De Durstappers”
Maak kennis met de nieuwe activiteit “wandelen op
niveau”. Een groep wandelaars “DE DURSTAPPERS”
wandelt elke week, zoals de naam al zegt, met een
behoorlijk tempo. De deelnemers lopen onder leiding van
Marcel Verstegen 5 à 6 km. per uur in de omgeving van
Heesch. Deze wandeling is 10 à 12 km. en start op deze
dag om  09.30 u bij “de Pas”.

 
Na afloop of onderweg wordt een kop koffie of thee
gedronken en is er gelegenheid tot gezellig napraten.
Maximaal 10 personen
Bijdrage* € 2,50 p.p.
 

Zaterdag 21
augustus
 
Foto-puzzelwandeltocht

 
Aan de hand van een aantal detailfoto’s zoeken de
deelnemers hun juiste weg door het dorp. Een uitdaging
voor iedereen.
De tocht is van 14.00 uur tot 16.00 uur en wordt
gewandeld in kleine groepjes
Bijdrage* € 2,50 p.p.
 

 

Zondag 22 augustus
 
Voor de jeugd van vroeger

 
Sjaco van der Speld gaat ons vanmiddag vermaken met
zijn mooie programma “VOOR DE JEUGD VAN VROEGER”
Dit gaat beslist niet over de dag van morgen. Het is vooral
zang, humor en gezelligheid.

Kom genieten en meezingen vanaf 14.00 uur in de Pas.
 
Bijdrage* € 5,- p.p.
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Dinsdag 24 augustus
 
Keezen
Keezen is een combinatie van “Mens erger je niet” en het
kaartspel “Pesten”. Het heeft dus een hoog “pestgehalte”
Naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de
speelkaarten een belangrijke rol.

 
Het toernooi vindt plaats in De Pas van 19.30- tot 23.30
uur.
We spelen drie rondes en verdienen daarmee misschien
wel heel leuke prijzen.
 
Bijdrage * € 2,50 p. p.
 

Dinsdag 31 augustus
 
Bezoek aan Van Gruijthuijsen Catering
Van Gruijthuijsen Catering is een stijlvol familiebedrijf dat
ruim 50 jaar ervaring heeft in het organiseren en
verzorgen van feestelijke gelegenheden en zakelijke
bijeenkomsten.
Op deze middag wordt aan de Cereslaan een
presentatie verzorgd. Zo krijgen we een inkijkje in dit
Heesche familiebedrijf.

Maximaal 25 personen.  Vertrek13.45u bij De Pas.
 
Bijdrage* € 2,50 p.p.
 

Vrijdag 27 augustus
 
Bezoek aan De Bakkers Lamers
 
Het familiebedrijf Lamers liet een nieuwe bakkerij bouwen
aan de Cereslaan in Heesch.  Alles wat de oven in moet,
wordt hier nu bereid. Verder worden er halffabricaten,
zoals vla-bodems voor de patisserie gebakken. 
De inrichting van de nieuwe bakkerij is gebaseerd op de
huidige productie, met ruimte om te groeien. Een deel
van de machines is gewoon meeverhuisd, maar er zijn
ook nieuwe machines. 
 

 
Vandaag krijgt een groep van maximaal 25 personen de
gelegenheid kennis te maken met deze geheel nieuwe
bakkerij en de manier van werken.
Vertrek 10.15 uur bij De Pas.
 
Bijdrage* € 2,50 p.p.

Zaterdag 28
augustus
 
Open Atelierdag 
 
Dit houdt in dat iedereen uit Heesch van 55 jaar of ouder 
op die dag welkom is in De Pas. Heesche creatieve
mensen die zich hebben aangemeld, laten op deze dag
zien wat er zoal mogelijk is op creatief gebied. Dat kan
van alles zijn. Van handwerken, tekenen, schilderen,
kleuren, frunniken, borduren en breien tot  kantklossen,
tatoeëren, mozaïeken, piercen, bodypainting en spinnen
aan toe.  Alle belangstellende Heeschenaren worden
voor die dag uitgenodigd om inspiratie op te komen
doen en te genieten van hetgeen er die dag in De Pas
geboden wordt. 
Deze open atelierdag is voor iedereen, zonder
inschrijving toegankelijk van 13.30 tot 17.00 uur
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Zondag 29 augustus
 
Gezellige muzikale afsluiting
 
Vandaag sluiten we met zijn allen de
evenementenmaand augustus feestelijk af. Dit gebeurt in
en bij De Pas.  
Iedereen is hierbij welkom. Het belooft in ieder geval
gezellig te worden.                  
Deze activiteit is van 14.00 uur - 17.00 uur.
Bijdrage* € 5,- p.p.

 

***** Tot slot: het
inschrijfformulier
 
Als voorbereiding op alle activiteiten kun je het
aanmeldformulier invullen. Knip het uit de INFO (pagina
17 en 18), of download het aanmeldformulier van de
website, print het uit, vul het in en neem het mee naar de
“Inschrijfdag”.
Voor bijna alle activiteiten vragen we een kleine bijdrage.
Die kun je contant voldoen op de “Inschrijfdag”.
 
Dat is op dinsdag 13 juli of op woensdag 14 juli van
13.30 uur tot 15.30 uur in De Pas en let op: VOL is VOL.
 

Kartrekkersvergadering
 
Maandagmorgen, 7 juni 2021.
 
Eerder dan ik heb gedacht
word ik in de Pas verwacht.
Kartrekkersvergadering in de Pas;
het lijkt een eeuwigheid geleden, dat ik hier was.
Van iedere activiteit mocht een  persoon komen
en ook de anderhalve meter werd in acht genomen.
Praten over hoe dan, met hoeveel en wanneer?
Daar kwam de discussie vooral op
neer.                                                             
En alles natuurlijk onder voorbehoud
want loopt deze pandomie goed fout, blijft het toch
misschien.
Het bestuur had zijn werk goed gedaan,
er kwamen veel moeilijke vragen aan.
Komt iemand bij een activiteit die niet is gevaccineerd
kan hij mee doen of wordt hij geweerd en is dat goed of
is dat verkeerd?
In een mooi programma-boekje staan veel activiteien 
gemeld
voor deze zomer; hierover maakt men straks meer
bekend.
Ook kwam nog de nodige veranderingen van de Pas
voorbij
maar hiervan werd echt niemand blij.
Enkele activiteiten gaan van start; wandelen, fietsen en
fotograferen.
Het laatste kan men ook  buiten leren.
Vóór september gaan de bridgers zeker niet beginnen......
Anderhalve meter en mogen er straks  zestig, zeventig
mensen binnen?
Wat een feest zal het zijn elkaar straks weer te zien.
Samen te zijn met Kees, Ton, Maria, Peter en Fien !!!!!!! 
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Aorige vogels æn
vuggelkes in His
 
Aegt daeg gelëje troj ik medde ons dur ut Strötje op de
Hogstroat op òn, um door un dèl leeg fleskes æn
sjempötjes in de glasbak te dòòwe. Toenk menaège
umdraèjde za:g ik innens dieje groate a:rent wir
mèssunne witte kop bóven op ut terras van ut hogste
appartemænt van ut kompleks  Schoonrijck  stòn. Ik wies
allang dættiej wir treug waer, mar meejpessant za:g ik ok
nog twi;; a:nder vogels op de rant van dæ geba:w zitte.
Zoa te ziejn wa:re dæ twi: kraèje.Ut wort door stik wæ
drukker mèh vrèmde vogels. Æn offut nog niej zat wa:r,
za:g ik kræk vur dæ’k bèdde lidl binnetroj nog un a:
ndervuggelke op ut dak zitte. Dæ wa:r unne helle aparte.
Enne, diej ik nog neujt niej irder hah geziejn in ons dörp.
Offut ok iets mèdde pandemie te ma:ke hah, wies ik niej,
mar de kop van dizze vogel leek wel un bietje op unne
coronavogel. De pæstvogel kende ik wel, mar den dizze
wa:r tòg wel un bietje apart.
Vrúger gonge wèlliej in de Plak, de Geffese bærg æn op
de Berkt alle da:g vuggelkes zuujke. Dan zògte wèlliej
kræk zo lang nòr nesjes mèh aèjer tot welliej ut niej mèr
zògte.Æster un kraèj of un ekster bovenin unne aèk of
kannidas hah geba:wt, moes ik door mistentets
bèhklimme.Æster dan i:n of meer aèjer in la:ge dòòwde ik
der i:n in menne mont æn klom dan wir umlig. We kéke
dan of ut aèj int wòtter bleef drèève, want dan wa:r ut
niej goewt mer um ut strakke taws awt te bloaze æn  in
un pænneke  te bakke æn op te iite. Zoa leerde wèlliej
hòst alle vuggelkes awt His kenne. Æn ik wies ok hoe
hulliej nesjes dur awt za:ge. Æn ok wæffur aèjer æn
hoeveul elke sort kos lijge.
Dæ wies onze awtste, diej door dieje boekenwinkel int
Dörrep draèjt. Umdörrum èpte  hij mèn dættiej bèh höm
in de hijg un sgòn nesje hah gevonne mèh vier eikes der
in. Vurrig joor hatter ok ak unne startmees in zun
beukehijg geba:wt. Mar dizze kèr kèndeniej ut vuggelke
niej. Hij haggut ok nog niej geziejn, want ut za:t er niej op.
Wel stuurde-n-iej un plòtje vant nèsje. De eikes wa:re
grúnig æn òlling gespikkelt. Ik kos ze niej taws brenge,
æn dæ kos ik niej goewt vi:le. Dus ik sprong meej kaèj
nijsgierig op men fiets æn den op de Wijst op òn. Door za:
g ik un rommelig nesje mèh vier eikes.Ik von ut wel sunt
mar ik wies niej wæt vur un vuggelke wa:r. Bons in de
familiej zender noggal wæ diej  maène ok versta:nt van
vuggelkes te hebbe. Umdörrum hek de foto nor men
famieliej gestuurt. Ik kreeg meej un del antwoorde, mar
diej léke nèris op von ik. Toen hek men vroag durgestuurt
nòr un vogelvereniging. Diej wiesen der ok genne goeje
roat meh.
Driej da:g lòtter epte den onze dæ zunne zoon ut
vuggelke hah geziejn æn dættiej der ok un foto van hah
kunne ma:ke. Toen hittiej diej men meej opgestuurt. Æn

wies ik meej waffur un a:rig sorte vuggelkes der in His zen
komme ba:we. Æn zéker door op de Wijst! Door brújt ut
noggal dees da:g!
Bært van Trientjes
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Rare vogels en
vogeltjes in Heesch
 
Acht dagen geleden liep ik met mijn vrouw door het
straatje richting de Hoogstraat, om daar een aantal lege
flesjes en jampotjes in de glasbak te werpen. Toen ik
mezelf omdraaide, zag ik ineens weer die grote arend
zitten, met zijn wit hoofd, boven op het terras van het
hoogste appartement van het complex Schoonrijck. Ik
wist al eerder dat hij terug was, maar tegelijkertijd zag ik
twee andere vogels op de rand van het gebouw zitten. Zo
te zien waren het twee kraaien. Het wordt daar steeds
drukker met vreemde vogels.
En of het nog niet genoeg was, zag ik, net voordat ik bij
de Lidl naar binnen ging, nog een ander vogeltje op het
dak zitten. Dat was een heel bijzonder vogeltje. Eentje die
ik nog nooit had gezien in ons dorp. Of het ook iets met
de pandemie te maken had, wist ik niet, Maar het hoofd
van deze vogel leek we een beetje op het hoofd van een
Coronavogel. De pestvogel kende ik wel, maar deze soort
was toch wel een beetje apart.
Vroeger gingen wij in De Plak, de Geffense Berg en De
Berkt dagelijks zoeken naar vogeltjes. Dan zochten we net
zo lang naar nestjes met eieren, totdat we er geen zin
meer in hadden. Als er een kraai of ekster, boven in een
Eik of Canadas een nest had gebouwd, moest ik daar
meestal bij klimmen. Als er dan één of meer eieren in
lagen, duwde ik er één in mijn mond en klom dan weer
naar beneden. We keken dan of het ei in het water bleef
drijven, want dan was het niet meer geschikt om het later
thuis leeg te blazen in een pannetje, om het te bakken en
lekker op te eten.
Zo leerden wij bijna alle vogeltjes uit Heesch kennen. En ik
wist ook hoe de nestjes van die vogels er uitzagen. En ook
welke en hoeveel eieren elke soort legde.
Dat wist de oudste van ons thuis ook, die de boekwinkel
in Het Dorp draaiende houdt. Daarom appte hij mij, dat
hij, bij hem in de heg, een nestje had gevonden met vier
eitjes erin. Vorig jaar had er ook al een Staartmees in zijn
Beukenhaag een nest gebouwd. Maar deze keer
herkende hij het vogeltje niet. Hij had het ook nog niet
gezien, wan het zat niet op zijn nest. Wel stuurde hij een
foto van het nest met de eieren. De eitjes waren groenig
en overal gespikkeld.
Ik kon ze niet thuis brengen en dat kon ik niet goed velen.
Dus ik sprong meteen op mijn fiets, richting de oudste, die
op De Wijst woont. Daar zag ik een rommelig nestje met
vier eitjes. Ik vond het wel erg, maar ik wist niet wat voor
een vogeltje het was.
Bij ons in de familie zijn er nogal veel die menen ook
verstand te hebben van vogeltjes. Daarom heb ik de foto
naar mijn familie gestuurd. Ik kreeg meteen een heleboel
antwoorden, maar die leken nergens op, vond ik.
Toen heb ik mijn vraag doorgestuurd naar een

vogelvereniging. Die wist er ook geen goede raad mee.
Drie dagen later appte de oudste van ons, dat zijn zoon
het vogeltje had gezien en dat hij er ook een foto van
had kunnen maken. Toen heeft hij de foto naar mij
opgestuurd en wist ik meteen wat voor rare vogeltjes er in
Heesch nestjes zijn komen bouwen. Zeker daar op De
Wijst! Daar broeit het nogal deze dagen!!
Bært van Trientjes
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5- 3 -2 en andere
systemen
 
Als u die formule leest, denkt u waarschijnlijk aan een
koude schotel. 5 gekookte, in reepjes  gesneden eieren, 3
halve augurken en 2 bladeren konijnenvoer, ook wel
genoemd .. sla.
Daaronder een licht gekleurde brij, tezamen dus die
koude schotel.
Neen lieve lezers, het gaat over het gedoe dat voetbal
heet. Lachebekje Frank de Boer, hij lachte laatst op de
TV, ik dacht als dat maar goed gaat, had het over een
5 -3 -2 systeem.
Het ging wel, volgens afspraak, goed bij de aftrap. De
fluiter van dienst  floot en de uitverkorenen gingen zich
direct over het grasveld verspreiden. Het leek even op 1-
7-2. Maar al gauw zag je de bedachte contouren vorm
krijgen. Dit laatste  geldt uitsluitend voor kenners, vóór de
pils,  gestoken in oranje onderbroek / directoirs,
 genesteld voor de tv.  
Terug naar 5-3-2, twee sterke jongens voorin het veld,
 wachtend op voorzetten vanuit de vleugels,  maar
omdat we die niet hebben in dit systeem waren deze
jongens na 45 minuten nog topfit.  Die vleugels zouden
worden bezet door opkomende backs (2 van die 5) maar
dat had de tegenstander ook begrepen en die twee
werden regelmatig over de zijlijnen in de schoot van de
bedenker van het systeem, gekegeld.
5 en 2 omschreven, 3 staat voor de opruim,
"moeilijkmaak" jongens in het midden. Denkend aan
TOEN, als je niet kon voetballen en je mocht toch
meedoen, werd je in het midden opgesteld. Je liep jouw
vrienden nooit in de weg.  Goals maken kon je toch al
niet en de boel achterin verzieken ook niet.
Trouwens dat 5-3-2 systeem opgeteld geeft 10 aan.  En we
waren met z’n 11-en begonnen. Die nummer 11 had een
vrij vaste stek in dat hok met netten en moest na de thee
naar de andere kant. Een gelukkige oplossing want
anders hadden die andere 11 met 12 gestaan.
U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat we,  ondanks
systemen,  afhankelijk blijven van voorzetten, vrijlopende,
hoog opspringende en timende voetballers.
Trouwens het systeem 7-2-1,  vaak gebruikt door
zogenaamde voetbaldwergen,  geeft ook perspectief, je
wordt minder moe, de tegenstander extra moe. Ze
schieten meestal tegen een tegenstander aan,  want die
staat er in volle getalen, altijd.  Eén uitval en je komt
verder in de poule (malaise).
Er is nog een andere overeenkomst met dat 5-3-2
systeem.  De corona-prik-aanpak geeft aan dat de
ouderen, die staan voor die 5, vanuit de achter-
achterkleinkinderen gerekend,  als eerste groep mochten
profiteren van Pfizer en twee tochtjes naar b.v. Veghel.
3 voor de groep, bestaande uit zorgmedewerkers,

ziekenhuizen en  tehuizen, thuiszorgmedewerkers,
leerkrachten. Een deel van die groepen werd even
genoemd en toegezongen, en toegeklapt. Daar bleef het
bij, het lijkt een beetje op goedkope eeuwige roem.
En dan die 2, de jongeren,  jongens en meisjes. De rest
dus,  die misschien beter  aan de start  van de prikseance
hadden moeten staan.
Mocht u door de brievenverstuurders vergeten zijn en
hebt u toch nog behoefte aan een prik of twee,  bel de
huisarts,  als u er doorheen kunt komen, vraag naar twee
kleine porties van de restpartijen. Bij hem of haar ligt vast
nog wel een Jansen & Tilanus, sorry, Astra-restje en u bent
geholpen. Vraag direct een Corona stempel in het Gele
Boekje en u kunt zich weer gerust terugtrekken op Ibiza of
aan het Uddelermeer.
Onderwijl doen of deden we gewoon 4-3-3, opgeteld
weer 10,  efee bedoelt het voetbal en dat verhaal van die
keeper kent u al.  Als u de INFO in uw brievenbus hoort
vallen en u dit alles hebt gelezen, weet u  allang hoever
we zijn gekomen, systeem 5-3-2,  4-3-3 of gewoon een
beetje door elkaar, dat doet ons weinig.  Het blijft een
mooie zomer met weer andere sporten. Die hebben,
zonder systeem,  waarschijnlijk het motto, als eerste over
de meet en je hebt eeuwige roem.
Overpeinzingen en tebinnenschietertjes
=De van Rossems bezoeken steden en omgeving. Tijdens
de uitzendingen zie je o.a. Vincent met een enorme
uitstulping op buikhoogte. Doet efee denken aan dat
jongetje die, in de  reclame,  iets moet aanbieden aan
een aanstaande moeder. Hij richt zich tot de man en zegt
“voor de baby”.
= AJAX, de club van anderen,  gaat  vaak een dag voor
de wedstrijd op reis. Een hotel is gauw geboekt. Trainer
Ten Hag, niet de vrolijkste uit het gezelschap,  heeft een
eigen kamer. De ochtend na een goede nachtrust,
 vraagt de receptionist naar zijn bevindingen. Alles prima
maar hij miste een haardroger.
= De Jonge. Mensen zeggen. dat ze live voorstellingen
missen. Zijn reactie: zet een dvd-tje op. Hij is van deze tijd,
ja ja, dat die dvd’s allang naar de kringloop zijn
gebracht, mag duidelijk zijn.  Wil  hij, dat we die dingen
weer ophalen. Cultuur, jaren geleden om zeep geholpen
door die Datsja minister van de Vrolijk Vrijdenkende
Doorzet  partij,  ach ja, je kunt niet alles weten.
= waar mensen verdwijnen, komt de natuur tot bloei.
= wie goed doet, goed (soms) ontmoet. Dat tweede mag
nooit  de bedoeling van het eerste zijn.  Of soms wel… je
moet goed blijven doen. Een beetje voor jezelf maar wel
meer voor die ander.
 
En tenslotte
 
Leef je leven in de breedte, de lengte is onbekend
efee
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INSCHRIJFFORMULIER AUGUSTUS ACTIVITEITEN 2021 

Naam:  

Adres: 

Tel.:    Email: 

Door in de kolom “keuze” de te betalen bijdrage in te vullen 
geeft u de gekozen activiteit aan. Dat kan met een of meerdere  
personen zijn. De activiteit met een (D) is geschikt voor  
deelname met een Duo-fiets. Ook mensen die geen lid zijn van 
KBO Heesch zijn welkom!! 
 

datum activiteit bijdrage keuze 
31 juli  Fietstocht naar Handel € 5,- € 

1 augustus Bingo € 5,- € 

3 augustus Jeu de Boules € 2,50 € 

4 augustus Bezoek Heemschuur    (D) € 2,50 € 

5 augustus Fietstocht naar Handel € 5,- € 

7 augustus v.m. Rondleiding De Berkt (D) € 2,50 € 

 n.m. Rondleiding De Berkt (D) € 2,50 € 

8 augustus Dansmiddag € 5,- € 

10 augustus Jeu de Boules € 2,50 € 

10 augustus Kunstobjecten     (D) € 2,50 € 

11 augustus Rik- en Jokertoernooi € 2,50 € 

12 augustus  Kunstobjecten     (D) € 2,50 € 

12 augustus  Biljarttoernooi € 2,50 € 

14 augustus Smartlappenmiddag € 5,- € 

15 augustus Oudhollandse spelen € 2,50 € 

17 augustus Biljarttoernooi € 2,50 € 

18 augustus Bezoek Halley     (D) € 2,50 € 

20 augustus  De Durstappers € 2,50 € 

21 augustus Fotopuzzeltocht   (D) € 2,50 € 

22 augustus  Sjaco van der Speld € 5,- € 

24 augustus  Keezen € 2,50 € 

26 augustus  Bezoek  Gruijthuijsen  (D) € 2,50 € 

27 augustus Bezoek Lamers           (D) € 2,50 € 

28 augustus Open Atelierdag   € 

29 augustus Feestelijke afsluiting € 5,- € 

    

 Totale bijdrage  € 

Handtekening 
 
 

Inleveren dinsdag 13 juli of woensdag 14 juli van 13.30 tot 15.30 uur 
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Inschrijfvoorwaarden:                                                    

Alle activiteiten worden aangeboden door KBO Heesch met financiële ondersteuning van de 

gemeente Bernheze.  

- Het inschrijfgeld geeft u recht op minimaal een consumptie. 

- U schrijft zich in door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het 

inschrijfformulier  

- U kunt dit inleveren op dinsdag 13 juli of woensdag 14 juli van 13.30 – 15.30 uur 

in de Pas. 

- Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst 

- Het is mogelijk iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.  

- U ontvangt bij afwezigheid geen geld retour van de KBO. 

- De KBO behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren indien de 

omstandigheden daartoe leiden en verplicht zich tot terugbetaling van het door u 

voorgeschoten bedrag van die activiteit. 

- Na betaling maken wij een foto van uw inschrijfformulier en krijgt u uw 

inschrijfformulier als bewijs van betaling terug.. 

- Zodra het maximale aantal personen voor een activiteit is aangemeld, kunt u zich op 

een reservelijst laten plaatsen. Wij gaan bekijken of we aan die wens(en) nog kunnen 

voldoen. U hoeft dan nog niet te betalen voor die activiteit. 

- Zo nodig helpen we u bij het invullen. 

 

Foto: Tonnie Ulijn
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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 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
 

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
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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. 
Kijk voor actuele informatie en de openingstijden van ons informatie-
centrum op onze website: www.maashorst.nl. Het natuurgebied is 
elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. 

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006

De zekerheid van vandaag 
en de vrije keuze voor later


