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NIET ZOMAAR EEN
DATUM
 
Toen efee de datum las waarop de verkiezingen zouden
worden gehouden, kreeg hij een blij gevoel. 17 maart
2021… jawel, naar de stembus. Een mooie uitvinding,
want jouw stem doet ertoe. We zijn vele maanden verder
en zitten nog steeds met een uitslag waarmee een stel
eigenwijze lummels en lummelaressen niet uit de voeten
kan. (de kans bestaat, dat er terwijl u dit leest, een
regering is gevormd).
Genoemde datum wordt voor efee vanuit een blij gevoel
zo langzamerhand omgebogen naar een eindeloos
geleuter gedoe. Toch gaat die datum niet uit mijn
belevenis. U vraagt zich af wat er dan achter schuil gaat.
Daar gaat ie dan.. in  1913 werd mijn inmiddels overleden
moeder op 17 maart geboren.  Hoe mijn vader die
oefening onder de gestikte deken met mijn moeder heeft
georganiseerd, weet efee uiteraard niet maar …  in 1939
kwam Fransje op 17 maart voor het eerst in aanraking
met de frisse lucht.  Oftewel, hoe organiseer je de
verkiezingen / geboorte moeder / geboorte Fransje op
genoemde dagen. Wat efee zich nog goed herinnert, is
de visite op  de verjaardagen van moeder en zoon. De
bezoekersclub, meestal vrouwen uit de buurt, kwam
binnen. Feliciteerde moeder en verdorie het is ook nog
jouw verjaardag. Ze hadden het over mij en mijn eerste
gedachte.. geen kadootje.
Leuk hè, 17 maart, om nooit te vergeten. Nou die
knuppels in Den Haag nog, misschien prutsen ze een
akkoord in elkaar, dat we ons in eeuwigheid zullen
herinneren. De ultrakorte denkpatronen aldaar, doen het
ergste vrezen. Zekerheden zijn: ** de waarde van de
pensioenen gaat eerder omlaag dan omhoog,  ** de
prijzen van electra en gas rijzen de (koeken) pan uit ,
** terrasje pakken? Neem de spaarpot mee. ** Houd die
spaarpot ook nog even bij de hand als u via de
supermarkt uw koelkast wilt bijvullen; ** bij een
gemiddelde snelheid van 90 km per uur  gebruikt uw auto
de minste benzine.
Maar ons kan niets gebeuren, we blijven lekker samen
genieten van de oude dag. Af en toe naar de KBO
activiteiten. En 17 maart 2022 komt efee nog even terug
op alles wat op die dag ooit is begonnen.
Overpeinzingen
= Jan Rot uit Groningen, o.a. bekend  van zijn prachtige
vertalingen, is ongeneeslijk ziek. Hij treedt toch op en
nodigt u uit voor een mooie Rot- avond.
= Rekenen voor je leven. Een aardig boekje geschreven
door Edward van den Vendel & Ionica Smerts. Gaat o.a.
over dat rekenen vandaag de dag. Over jongelui die
2+2  middels hun duffe vooroverkijkmachientje uitrekenen
en dan nog niet zeker weten of  de uitkomst 4 de juiste is.
Een andere leuke conclusie: “het laatste getal bestaat

niet “.  Je kunt er altijd nog een 1 bij optellen.
Tebinnenschietertjes
Efee komt steeds vaker NIET op namen, dat schijnt niet
verontrustend te zijn. Het excuus is snel gevonden… zijn
hersens zitten vol met nuttigere zaken.
Valt onderstaande onder de noemer “schrale troost”… ter
overdenking;  Je sterft  niet als je heengaat Je sterft pas
als je vergeten wordt en er niet meer over je wordt
gepraat.
En tenslotte
Herman Finkers bedacht o.a. "Het is niet erg als je niks
kunt. Als je het maar goed doet".

Stemhokje uit de oude doos

Efee
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Drukke maanden!
 
Als je denkt dat er niets te doen is bij KBO Heesch, dan heb je het mis.
Augustus en ook september waren drukke maanden met de zomer- en
nazomerfeesten. Er stond van alles op het programma: vrijdag 17 september
was onze jaarlijkse KBO LedenDag, vrijdag 24 september hebben we onze
ledenvergadering gehouden, op dinsdag 28 september naar het
kloosterdorp Steyl geweest. Tot slot: op 29 september de vergadering van de
Kartrekkers. En toch is september meestal de maand waarin senioren nog
even gaan genieten van de nazomer.
Ook de bezorgers van de INFO zijn in september bij elkaar gekomen. Ze willen
met elkaar nieuwe afspraken maken over het maandelijks bezorgen van de
INFO. Na een advertentie om nieuwe bezorgers te werven, heeft zich een
negental mensen aangemeld. Dit biedt de mogelijkheid om een nieuw
rooster op te stellen en de lasten van het bezorgen te verdelen. Overigens: de
bezorgers zijn de “goudvissen” van KBO Heesch. Zij besparen met z’n allen
heel veel geld voor het bestuur.  Als het via de Post zou moeten, zou dit het
bestuur in de problemen brengen.
Dan is er ook nog geen akkoord met het nieuwe bestuur van de stichting De
Pas. Er zijn veel meningsverschillen over de huur en het gebruik van de zalen
door de KBO. Zelfs over het bezorgen, nuttigen en betalen van de altijd weer
lekkere koffie schijnen meningsverschillen te zijn. Terwijl de koffie altijd het
startpunt is van een gezellige morgen, middag of avond. Zonder koffie is het
niet gezellig! Ook hierover moet het bestuur nog veel knopen doorhakken.
Gaat het hier ook weer over geld? En wie moet dit betalen? Ligt er misschien
een perspectief om meer te gaan samenwerken? Niet uitgaan van
bedreigingen, maar de sterke punten opzoeken, niet alleen van jezelf, maar
vooral die van de ander. Elkaar versterken en de sterke punten aan de ander
aanbieden!
Hebben we nog tijd over in de maand oktober? Jazeker! Aandacht besteden
aan eenzaamheid en aan de gevolgen van dementie. Twee thema’s waar je
als senior, vroeg of laat mee te maken krijgt: Of je krijgt het zelf ondergaat. Of
een goede vriend, vriendin of partner er mee wordt geconfronteerd. Je gunt
het niemand. Het zijn ingewikkelde vraagstukken. Vandaar dat de KBO een
film liet zien over het thema “Dementie”. Dat was op vrijdag 22 oktober.
De senioren gaan ook “met de tijd mee”. Iedere maandagmorgen komen er
steeds meer mensen naar de helpdesk. Om geholpen te worden in het
vinden van de weg in de “internetwereld” of computer, laptop, mobiele
telefoon of “smartphone”. Het zijn niet zomaar een paar vraagjes oplossen en
dan gaan we weer verder. Nee: ik wil graag er meer van weten, zodat ik zelf
de weg kan vinden.  Hoe zit het met die corona-check?  Dat kost dan weer
meer tijd. De mensen van de helpdesk hebben daarom maar besloten om
cursussen te gaan geven. Dat belooft wat in de maand oktober! De start
ervan was op 11 oktober en zal doorgaan tot in het volgende jaar. Veel
senioren worden daardoor op weg geholpen in “Digiland”.
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Zelfs mensen die eigenlijk liever “bij het oude zouden willen blijven”, weten de
weg te vinden naar de helpdesk. Dat zal dan wel een probleem zijn voor de
mensen van de helpdesk! Die willen toch de andere kant op? Nee hoor!!  De
helpdesk is er ook voor mensen die graag willen weten wat ze kunnen doen
om zonder die vermaledijde computers de weg te vinden in “informatieland”.
En soms is het niet leuk als de banken, de verzekering, de overheid, de
belasting, de leverancier van telefoon, TV en internet je bijna dwingen om via
internet alles met hen te regelen. Zelfs als je gevaccineerd bent en als je dat
wil laten zien aan de Pas, een theater of bioscoop, hotel, camping of iets
dergelijks waar je naar toe wilt gaan, dan vragen ze om een QR-code. Hoe
kun je dat doen?  Alleen via een mobiel?  Nee hoor! Ook op papier! En vol-
houden hoor! Ik wil het alleen op papier! De KBO is de belangen van deze
senioren al aan het behartigen bij de soms niet luisterende of niet mee-
levende regering! 
Het blijft boeiend en interessant om je voor dit “werk” in te zetten. Want dat is
het toch? Het is geen vrijetijdsbesteding en soms maar meestal, bittere
noodzaak.  Als je dan ziet dat een collega-senior, met tranen in de ogen, zegt
dat hij/zij blij is met de hulp, dan heb je het niet voor niets gedaan. Dat geeft
je weer  moed en zin om er mee door te gaan. Soms tegen de verdrukking in!
 
Tot slot:
Er zijn steeds meer senioren die rondlopen met ideeën en soms ook melden
dat ze die hebben voor senioren om mee bezig te zijn, om iets nieuws te leren.
Je kunt dit rustig melden bij KBO Heesch. Spreek een bestuurslid er op aan!
Ga naar de kartrekker van de groep die er al mee bezig is. Soms is jouw idee
in te passen in de activiteiten. Ga daarbij uit van samenwerken met elkaar.
Zie het niet als een bedreiging of “landjepik”,maar een kans om meer mensen
te betrekken bij het zinvolle en waardevolle werk van KBO Heesch! Ben je een
“doordouwer” of misschien wel een “drammer”. Hou dan vol en vraag jezelf af
of het je door het anders te formuleren of iets anders te zeggen, wel lukt. En
leg soms “je oor te luister”.
 
Hou je taai en blijf gezond!
Mart Jenneskens
 

                 VOORWOORD -- VERVOLG
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Verslag Algemene
ledenvergadering
 
vrijdag 24 september 2021.
Aanvang: 10.00 uur.  Ruimte: Travee A in De Pas.
 
Aanwezig: 26 personen
Afwezig m.b.v.v.  Maricus van Schijndel, Toos Gielis,
Martien van Iersel, Toos Schuurmans
 
1.Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. We
hebben vandaag slechts een korte formele
jaarvergadering. Na onze vorige jaarvergadering hebben
weinig vaste KBO-activiteiten doorgang kunnen vinden en
zijn er veel gemaakte planningen geannuleerd en/of
verzet.
Fijn dat jullie toch gekomen zijn. Een bijzonder woord van
welkom voor Peter van de Hurk die namens het
kringbestuur onze jaarvergadering bijwoont.
 
2.Notulen van de A.L.V. d.d. 22 september 2020.
Deze zijn al in de INFO van oktober 2020 gepubliceerd,
zodat de inhoud bij de leden bekend is.. Iedereen kon
hierop reageren tot 25 oktober 2020. Er zijn verder geen
vragen meer en de notulen worden goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag 2020
De voorzitter neemt puntsgewijs alle onderdelen van het
jaarverslag door. Dit jaarverslag heeft iedereen
ontvangen en staat in de INFO van september 2021. Met
dank aan alle vrijwilligers die daaraan meegeholpen
hebben.
 
Programma 2021
Voor 2021 hebben we wel een programma gemaakt
maar die zijn door Corona allemaal in duigen gevallen of
verzet. Behalve de augustus maand. Toen hebben we in
het kader van eenzaamheid- bestrijding 24 extra
activiteiten georganiseerd met financiële ondersteuning
van de gemeente Bernheze, een aantal vrijwilligers en
niet te vergeten door de kartrekkers. Later bleek dit een
goed initiatief te zijn geweest. We mochten weer en er
was behoefte aan samenkomen.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor de organisatie
volgend jaar.
Er zijn in die maand diverse ideeën ontstaan. Zoals een
open inloop soos in de weekenden. Met name voor de
ouderen en alleengaanden  uit Heesch. Met Bingo, een
muziekje of meezingmiddag.
Het leeft maar nu moeten we er vorm aan gaan geven.
Om een  start te kunnen maken hebben we dit idee

voorgedragen bij Rabo Club Support.  U mag tussen
maandag 4 oktober en zondag 24 oktober 5 stemmen
uitbrengen, hiervan zou u 2 stemmen kunnen geven aan
de  KBO Heesch.
Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het bedrag,
dat we mogen ontvangen!
Het Sinterklaasfeest vervalt. Wij als bestuur zijn van
mening daarvoor in de plaats in de herfst een gezellige
middag aan te kunnen bieden. De kerstviering gaat
gewoon door. En ook de vrijwilligers- dag gaat dit jaar
door.
 
4. Financiële verantwoording door penningmeester
Theo van Orsouw
Ook voor de penningmeester is het een vreemd jaar
geweest. Gelukkig hadden we al in januari de contributie
geind en de subsidie van de gemeente ontvangen, qua
inkomsten dus een vrij  normaal jaar. Afgezien van de
inkomsten van het buffet, die mooi op schema lagen
maar toen ineens gestopt zijn, is er een verliespost
ontstaan, maar de uitgaven doordat er niets gebeurt,
waren een stuk minder. Na de openbare acties, attenties
etc. hebben we  € 5800,= overgehouden.  Dat was de
aanleiding om ter compensatie de contributie voor 2021
voor een jaar met € 5,= te verlagen. Verder kunt u de
toelichting hierover lezen in de INFO van september 2021.
 
Balans
Helaas is de sheet met de balans niet voor iedereen
duidelijk te zien. Mondeling geeft de penningmeester een
toelichting op de activa en passiva.
 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Wim
Nijs en Martien van Iersel heeft de boeken gecontroleerd
en in orde bevonden. Hun verslag staat ook in de INFO
van september 2021.
 
Er zijn geen vragen over de jaarrekening
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Begroting 2021 is door het bestuur opgesteld conform de
begroting 2019 en 2020.
Er zijn nog geen voorlopige cijfers voor 2021. Maar we
komen wel uit. De zomeractiviteiten hebben ons eigenlijk
geen geld gekost van onze eigen middelen, dankzij de
toezegging van € 5000,= door de gemeente. Hiervan
hebben we ook deze geluidsinstallatie gekocht. De
begroting kunnen we eigenlijk vergeten. Het jaar is bijna
afgelopen en voor de activiteiten die nog komen is het
geld beraamd.
Voor 2022 moeten we nog eens goed nadenken wat
daar allemaal inkomt en datwordt besproken in de
volgende ALV van maart 2022.
De voorzitter dankt de penningmeester en kascommissie
bestaande uit de heren penningmeester decharge over
het boekjaar 2020. De aanwezigen stemmen onder
applaus hiermee in.
 
Begroting 2022
Binnenkort gaan we met de kartrekkers en diverse andere
mensen bekijken of er nog wensen zijn die opgenomen
kunnen worden voor de begroting  2022 en die kunnen
we dan behandelen in de ALV maart. Nu praten we over
wat allemaal al geweest is en dan hopen we weer vooruit
te kunnen kijken.
 
5.Verkiezing kascontrole commissie:
De voorzitter dankt bij deze dhr. Wim Nijs (stopt).  Martien
van Iersel blijft nog een jaar. De ALV benoemt mevr. Willy
van Herpen voor de kascommissie 2022 met dhr. Antoon
Verstegen als reserve.
 
6. Jaarplan 2021
** Toen bleek dat veel activiteiten niet door konden gaan
hebben we besloten om de contributie eenmalig met
€ 5,= te verlagen.
** Aandacht partners overleden leden. Deze zijn op een
ochtend samengekomen. Ton de Wit, ons bestuurslid
Zorg en Welzijn, heeft ervoor gezorgd dat  Winfried
Timmers en Jac de Groot aan deze ochtend leiding  en
professionele aandacht gaven. Het was een zeer
geslaagde ochtend, hebben we gehoord, die
gecontinueerd kan worden.
** De augustus activiteiten zijn al benoemd.
** De Pas:          
Er hebben al heel veel overleggen plaatsgevonden die
uiteindelijk tot niets hebben geleid. Nu is er een nieuw
bestuur. De Pas moet van de gemeente een
gemeenschapshuis worden, zoals dat ook in de andere
kernen is, en er mogen wel commerciële activiteiten
plaatsvinden. Het is moeizaam om tot elkaar te komen.
Wij willen als bestuur geen afstand doen van onze bar. Dit
oa vanwege de inkomsten, het leuke vrijwilligerswerk en
de service die wordt verleend.
Vooralsnog geen toenadering. Het bestuur van de Pas

zou willen dat we samen De Pas zijn, samen De Pas
behouden en samen De Pas tot een gemeenschapshuis
maken. We kijken op dit moment op welke wijze we
hieraan vorm en inhoud kunnen geven zonder onze bar
op te offeren.
 
6. Bestuursverkiezing:  
Dit jaar gaat ook Jan stoppen en zo wordt het wel heel
moeilijk voor ons om het schip op koers te houden. Al
twee jaar zijn we naarstig op zoek naar een secretaris en
na vandaag is de bestuursfunctie Activiteiten ook vacant.
We blijven ons best doen maar we vragen ook aan jullie
medewerking. Als iemand zegt: ik wil wel
secretariaatswerk doen maar ik kan alleen maar
notuleren dan is dat ook goed, want dan is er weer een
stukje opgelost.
Kijk goed om je heen en zoek met ons mee.
 
We hadden een vacature Algemene Zaken. Het voorstel
is nu om Mariet te benoemen tot bestuurslid Algemene
Zaken. Zij doet tijdelijk het secretariaat, alleen om ons uit
de nood te helpen. Door middel van een applaus geeft
de ledenvergadering toestemming
Theo van Orsouw penningmeester en Ton de Wit  Zorg en
Welzijn zijn aftredend en stellen zich opnieuw herkiesbaar.
Zij worden onder applaus herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Schuurmans.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het akkoord
vinden van de bestuursleden.
Hij doet voor de derde maal een oproep voor nieuwe
bestuursleden.
De persoon die bestuurslid Activiteiten wordt, heeft een
verbindende  functie (de smeerolie) tussen de kartrekkers
en het bestuur. Lijkt die rol je te liggen, meld je dan aan.
 
Ook hebben we nog vrijwilligers nodig voor de
augustusactiviteiten in 2022, de op te zetten kookclub o.l.
v. Gerda Rovers voor minderbedeelden/alleenstaanden
uit Heesch en de vrijwilligers- dag. Hiervoor hebben 2
leden zich aangemeld. Een kartrekker in de plaats van
Emile Bonte voor koersbal en darten. Clazien van Dijk
meldde zich hiervoor aan, maar later merkte ze op dat ze
het verkeerd begrepen had. Zij wilde een workshop
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kerstversiering maken en zich daarvoor aanmelden.
Ook Willy van Herpen meldt zich spontaan aan om het
bestuur te helpen daar waar ze kan.
Dank je wel voor jullie aanmelding.
 
7. Afscheid Jan Schuurmans.
Na 4 jaar van grote inzet nemen we afscheid van Jan. De
voorzitter bedankt hem met een uitgebreid woord van
dank en een bos bloemen voor zijn tomeloze inzet.
Dankjewel namens alle vrijwilligers en leden.
Jan bedankt ook alle kartrekkers, vrijwilligers en
bestuursleden van voorheen en nu, voor de fijne
samenwerking. Dit is ook de reden waarom hij het een
jaar langer heeft volgehouden dan zijn bedoeling was.
Zijn grootste wens is dat we snel nieuwe bestuursleden
krijgen en een overeenstemming met De Pas waarmee
de KBO kan leven. Dank jullie allemaal.
Arie Hop dankt Jan namens de biljartclub, hij was ons
aanspreekpunt en we zullen hem gaan missen.
 
8. Rondvraag
** Gerard Eickmans vraagt of wij aanstaande maandag
onze QR Code moeten gaan gebruiken in De Pas. Mart
Jenneskens geeft uitleg hoe de communicatie hierover
verloopt tussen de gemeente, De Pas en de KBO.
Wij doen wat KBO Brabant zegt en gaan ervan uit dat het
nodig zal zijn. Wijzigingen en informatie zetten we op de
website. Die dus goed in de gaten houden. Verder zorg
er zelf voor dat je thuis blijft als je je niet lekker voelt. Let
zelf goed op!
 
** Wim Nijs vraagt of de penningmeester voortaan de
licentie die ze nodig hebben voor het bridgeprogramma
wil voorschieten en daarna de rekening naar de
verantwoordelijke van de bridgeclub wil sturen. Dit om te
voorkomen dat de licentie verloopt wanneer de
verantwoordelijke door onverwachte omstandigheden dit
niet tijdig kan doen.
Normaal moet de penningmeester eerst een akkoord
hebben van de kartrekker. Het voorschieten zal geen
probleem zijn als de penningmeester inderdaad als
eerste de rekening krijgt. Het wordt nagekeken.
 
** Clazien vraagt wat een kartrekker is. Dat is een
persoon, in dit geval bijvoorbeeld van koersbal en darten.
Die geeft de leiding aan die groep, zorgt dat ze kunnen
starten, aan en afmelden etc.
 
** Mart, volgende week komt de INFO weer uit. We
hebben 9 nieuwe bezorgers gekregen op onze oproep. In
totaal nu 42 bezorgers waarvan 24 actief.  Voor de helft
hebben we geen werk en daarom gaan we de routes
herindelen en verkleinen. De bezorgers zijn belangrijk voor
ons voor de contacten met de leden en de kosten.
Gelukkig besparen we daarmee verzendkosten.
 

9. Sluiting
De voorzitter bedankt Peter van de Hurk en iedereen voor
hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel oktober:
                   
                     Thuiswerken
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KBO-dag 2021
Vrijdag 17 september - verslag
 
We starten de dag zoals altijd met een H. Mis, we zijn
uiteindelijk ook een Katholieke B.O. Dat wil ik maar even
gezegd hebben. Helaas zijn er slechts zo’n 75 personen
naar de kerk gekomen terwijl toch ook de namen van alle
overledenen van de afgelopen anderhalf jaar worden
voorgelezen en dat waren er helaas heel veel: 101.
De voorganger is vandaag de vaste invaller, priester Van
Roosmalen, die ons  voorgaat in de dienst, samen met
acoliet M. van Iersel die ook voorleest uit het Boek van de
Prediker: “Alles heeft zijn tijd”.  Een tijd bv om te werken,
om op te bouwen en ook om afscheid te nemen. Maak
goed gebruik van die tijd, maar vergeet niet ook nog te
leven en te genieten. Wijze woorden!
Het Caeciliakoor deze keer o.l.v. Piet van Grunsven,  zingt
a capella want na het overlijden van  organist Tiny van
Hoorn is er niemand meer gevonden om zijn plaats in te
nemen. Misschien is er onder u allen toch nog iemand
voor deze dankbare baan te vinden?
 
(Wat ik al meteen miste bij binnenkomst, was onze
eigen KBO-vlag. Vergeten..??)

 
Om 14.00 uur start het middagprogramma in De Pas. De
zaal is gezellig aangekleed door de dames Annie Fransen
en Jeanie Verstegen van de organisatie. We zien: tafeltjes
voor 4 personen, bloemetje erop, schaaltje met cake en
de kopjes voor koffie of thee, aangeboden door het
bestuur, met daarnaast ook nog een bonnen  voor een
drankje en een snack.  Enfin, alle ingrediënten zijn
aanwezig om er een gezellige middag van te maken.
Op het toneel zitten de leden van het Maasland Senioren
Orkest o.l.v. dirigent Peter van Helvoirt. Ze moesten eerst
even inblazen want door Corona hebben ook zij twee
jaar niet kunnen spelen en dan moet je er tóch weer
even inkomen, lijkt mij.

 
Piet Ceelen, onze voorzitter, opent deze middag met een
woord van welkom gevolgd door enkele mededelingen:
** Alle 85+ leden hebben op deze feestdag een attentie
thuis gekregen.
** We kijken terug op geslaagde zomeractiviteiten, flink
gesubsidieerd door de gemeente. 
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** Ons bestuur denkt na over een invulling op de zondag
bv Bingo of een ander spel.
Wordt vervolgd!!
** Gesprekken over de Pas verlopen soms moeizaam
maar we gaan door.
** Na 25 september starten we weer met kaarten,
bridgen en Keezen.
** Helaas hebben veel leden de mail voor de Nieuwsbrief
opgezegd. Die verschijnt elke 14 dagen met belangrijke
informatie over zaken die spelen, interessant zijn om te
weten. Toch maar weer aanmelden..?
** We hebben nog steeds vrijwilligers nodig……..!
** Rabo Clubactie komt weer in zicht dus aub stem op
onze KBO.
Zo, nu kunnen  we dus echt  gaan genieten van een
muzikale reis door verschillende landen. Mexico met de
heerlijke muziek waarbij je in gedachte op zo’n pleintje
bent met een palmboom waaronder een man met een
enorme sombrero op, zijn siësta houdt  en Argentinië met
de tango, zo vol vuur gespeeld en gedanst. Het Wilde
Westen met de cowboys en je “hoort” de paardenhoeven
klinken in deze muziek.
We hebben ook genoten van een medley van diverse,
bekende musicals zoals “Jesus Christ Superstar”, “the
Phantom of the Opera” en het ontroerende  “Miss
Saigon”.

Na de pauze blijven we in Nederland en luisteren we
naar liedjes uit de rubriek:
“Goud van Oud”.
We kennen de teksten uit ons hoofd! Wat te denken van
“Brandend Zand”, “Zachtjes tikt de regen”, "Hij was maar
een Clown” en natuurlijk mag  die “Kleine, kokette
Katinka” niet ontbreken. Tussendoor krijgt iedereen ook
nog een kroket dus het feest was compleet.
Wat hebben we een heerlijke middag gehad en gelukkig
gaat het Maasland Senioren Orkest weer veel optredens
verzorgen. Het mág weer…heel fijn.
Frans Eysink bedankt de dames van de organisatie voor
de goede zorgen en met een blij gezicht en een hoofd
vol muziek gaat iedereen naar huis.
Mardon
                     
                           
                    
  
                           
                    
 
 
 
 
 

Lezing bij de Heilige
Eucharistie
van de KBO Heesch op 17 sept. 2021 
 
Uit het Boek Prediker.
De woorden van Prediker, zoon van David, koning in
Jeruzalem: "Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de
hemel hebben hun tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een
tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te
oogsten.
Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd
om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om
te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen
te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om
van omhelzen af te zien.
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd
om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om
stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om
te zwijgen en een tijd om te spreken.
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een
tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand
dan aan al zijn werken en zwoegen ?
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft
opgelegd om er zich mee af te tobben.
Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd.
Ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar
toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind
ondoorgrondelijk."
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te
zijn en het er goed van te nemen.
Als hij/zij kan eten en drinken en genieten van wat hij/zij
met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave
van God."
Zo spreekt de Heer.
Allen : Wij danken God
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V A C A T U R E  "BESTUURSLID ACTIVITEITEN"
 
Alle KBO activiteiten worden aangestuurd door een
“kartrekker”; een kartrekker die:
1. verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken
van de activiteit
2. alle zaken hieromtrent regelt binnen de gemaakte
basisafspraken
3. jaarlijks zorgdraagt voor aanlevering van een plan van
activiteiten voor het komende jaar,  inclusief (financiële )
wensen
4. verantwoordelijk is voor de besteding  van het
toegekende activiteiten budget
5. die bij vragen omtrent uitvoering, budget, personele
zaken etc. contact opneemt/ in overleg treedt met het
Bestuurslid Activiteiten
 
Voor de functie van BESTUURSLID ACTIVITEITEN, zijn we
op zoek  naar een man/vrouw die:
** Oog heeft voor de belangen van onze leden;
** Goed overweg kan met alle kartrekkers;
** Op een “open” manier kan overleggen;
** Concrete afspraken kan maken om te zorgen, dat de
activiteiten goed blijven draaien;
** Teamplayer die bereid is zich in te zetten voor de
belangen van KBO Heesch.
 
Een bestuurslid, dat:
** 4 uur per 14 dagen beschikbaar is voor bestuurlijk
overleg;
** regelmatig tijd heeft om de kartrekkers te horen;
** nieuwe activiteiten mede kan opstarten;
** vrijwilligers kan enthousiasmeren;
** alle afspraken met De Pas vastlegt en bewaakt;
** redelijk/goed overweg kan met een computer.
 
Is je belangstelling gewekt neem direct contact op
met het secretariaat, 
Mariet Jaspers (secretaris@kboheesch.nl) of bel
06-11425920.
 
Ook als je het bestuur op een mogelijke kandidaat wil
wijzen neem dan contact op met Mariet.
 

V A C A T U R E  SECRETARIS
 
KBO Heesch wordt bestuurd door een bestuur van 7
leden; het bestuur is op zoek naar een nieuwe collega,
een secretaris die:
** samen met de voorzitter de (bestuurs)vergaderingen
voorbereidt;
** het jaarverslag en de Algemene Leden Vergadering
voorbereidt;
** zorgt voor notuleren van de vergaderingen en het
bestuurs archief;
** verantwoordelijk is voor de Ledenadministratie; de
Ledenadministratie zelf wordt uitgevoerd door de
ledenadministrateur;
** bereid is deel te nemen aan bestuurlijke overleggen.
 
Voor de functie van Secretaris, zijn we op zoek  naar
een vrouw/man:
** Een teamplayer;
** die op een “open” manier kan overleggen;
** die beschikt over administratieve ervaring;
** bij voorkeur enige kennis heeft van de sociale kaart
van onze gemeente;
** een teamplayer die  bereid is zich in te zetten voor de
belangen van KBO Heesch.
 
Een secretaris, die:
** 4 uur per 14 dagen beschikbaar is voor bestuurlijk
overleg;
** bestuursvergaderingen mede voorbereidt;
** de bestuursvergaderingen notuleert;
** hart heeft voor de KBO, haar leden en activiteiten;
** redelijk/goed overweg kan met een computer.
 
Is je belangstelling gewekt neem direct contact op
met de voorzitter, 
Piet Ceelen (voorzitter@kboheesch.nl) of bel
06-37202243
 
 
Ook als je het bestuur op een mogelijke kandidaat wilt
wijzen, neem dan contact op met Piet.
 

In Heesch en omgeving is dokter Hiemstra bereid de
RIJBEWIJSKEURINGEN te doen voor patiënten en niet-
patiënten. 
De kosten bedragen € 50.
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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Hoe awwer hoe
gækker?
 
Vléje wi:k gong’k, mèh nóg unne mens æn de ons, op
zuuk nòr un hòbbiejhaws in de  vrúgere  DDR, zak mar
zijge. Munne zwoager hah door op internet un dèl plòtjes
gevonne van vervalle a:w hòòs, diej gènne kneup zon
kòste mændeniej. Umdörrum vroagde-n-iej òn mèn æn
òn de ons of wèlliej mèh höm door efkus meej nor won
gòn kèèke. Twa:r mar unne balsgeut van haws, dogtiej.
Ons buske kos dizze kèr op de misse blèève stòn, want de
jongste mens  zoh den òllinge weg rèèje. Hij za:g wel niej
mer zoveul, mar hij hah  a:lt nog unne TomTom wortiej op
kos kèèke æs ie de weg niej mer zogoewt  za:g, zèn iej.
Wèlliej han tevurre mèdde kompjoeter un sgòn hotel
gezògtt. Dæ moes ik doen, want de a:nder twii kosse dæ
niej. Æs wèlliej messundrieje op iin ka:mer gonge sloape,
kostenut ok mar un bietje, zenne ze tége mèn. Umdörrum
zon ze door in Thüringe op ons kamer hændig un dorde
bet durbèh kunne zette.
Toen oew smòndusmaèris al um vijf úre nog múj op de
rant van ons bet za:te, vroeg ik de ons un bietje grèènzig,
of ze dæ boek ok hah geliize? “Welk boek?”, kreunde ze
van genne kant treug. “Dæ boek van dæ  vrawke  van
hòst taggentig, dæ sa:me mèddere mens van
zuvvenensuvventig en dur bruur van hòst kræk zo awt,
mèh sunne  a:we awtów nòr middenduitslant gongen
zuujke nòr un a:w haws. Ze kraèjde mar un bietje treug en
begos der aège òn te trekke.
Gen minuut lòtter æs dæ wèlliej han afgesproke, reeje
wèlliej His awt, kræk vur de zon der aège bóve Sgòòjik liejt
ziejn. De volkswa;ge protesteerde onderwéges un pòr
kerre æs iej tége-n-unne heuvel op moes. Dan sloeg den
turbo af æn han oew geluk æs ie bóve kwa:m.
Onderwéges hiele wèlliej ènne ker stil, um ons
aègegesmeerde botterhamme op te iite. Meer tijt
hannoew niej, want we moese vort, mænde menne
zwoager. Ut hotel za:g der verdöllemes sgòn awt, za:g ik
kaèj gruts. A:gteraf hurdenoew dæ ut vrúger un
sanatorium geweest wa:r. Ons slòpka:mer wa:r un sgon i:
n en ut i:te nòvvenant. Soavus krópe wèlliej, de ons en

ikke, lækker messuntwit onder de wol en munne zwoager
la:g goejekoap in un huukske op een sort sloapbank. Ik
hurde-n-um den òllinge na:gt zen aege umdraèje. Dan
krakte-n-ut zunbest.  Smaèris zèn iej dæ ut bèt mar slaègt
sliejp æn gafter mar un vier vur! Toen de ons op
onderzuujk awtgong, za:g ze dættiej zun bet mar hallef
hah awtgetrokke. Den andere na:gt sliejp iej bi:ter. Mar
ikke niej, want ik sgoot innens staèl overaènt toenk hi:l
zagjes ut hænje van de ons, lækker over munne reug
vuulde aèje. Ik versgoot door zoh van, dæk meej kloor
wakker wa:r. Toenk bezörrigt òn der vroeg, wæsse van
men woh, zen ze dæk zo hart snörkte, dæsse bang wa:r
dæ der bruur wakker zoh wòrre van mèn! Ik draèjde men
aege mar op men zèèj , nog amper bekomme van de
sgrik en verbazing um zovveujl zörrig um heur bruur.  Ik
dogt bè menaège dæt niej verkeert wa:r um kræk te
doen alsof. Mar toen ik ekspræs gong snörreke, troj de
ons  door niej in, want ik vuulde niks mèr gebeure! Den
andere ker mag munne zwa:ger wir b’ons op de ka:mer
komme lége, want dæ is niej alli:n goejekopper…..
 
Bært van Trientjes

Leden Mutaties
van  13 september tot en met 11 oktober  2021
 
NIEUWE LEDEN – Wij heten ze van harte welkom.
Meggie Killer - van Berkel
Maria van Niftrik - Smedts            Nistelrode
Willy van den Berg
Nelly van den Berg - van de Akker
 
OPZEGGINGEN
Jo van den Akker
Albert van den Broek
Tina van den Broek - van de Logt
 
LEDEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN
Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat
we kunnen zeggen. Sterkte gewenst aan hen die het
verdriet en het gemis moeten dragen.
Ed Pleging
Dini van der Venne - Cornelissen
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Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, hebben we
afgelopen woensdag 6 oktober 2021 het Repair Café
weer met groot succes gehouden.
 
Er kwamen mensen langs met een rok die korter gemaakt
moest worden, een losse naad in de broekspijp, 3 fietsen
zijn nagekeken door onze vrijwilligers, de nodige
elektrische apparaten zijn onderhanden genomen en op
een nieuw mobieltje zijn de oude gegevens overgezet.
De sfeer was uitstekend, zeker ook, omdat onze bezoekers
weer een gratis kopje koffie of thee kunnen drinken.
 
We zijn weer iedere 1e woensdag van de maand
geopend, dit jaar dus nog op 3 november en op 1
december,  U bent welkom met uw reparatie vanaf 13.00
uur, we sluiten om 16.00 uur.
U gaat samen met een vrijwillige medewerker
proberen de reparatie uit voeren in de zaal aan de
zijkant van de kerk, Kerkstraat 2 in Heesch. 
Voor info 0412-454867.

 

 

 

Kerstballen maken
2021
 
Clazien van Dijk is in juli 2020 vanuit Vught hier in Heesch
komen wonen. In haar vorige woonplaats gaf ze vele
cursussen Zentangle en dat wil ze graag ook hier in
Heesch introduceren.
Zentangle: eenvoudig te tekenen lijnen die samen
patronen vormen. Het is niet alleen mooi om te zien maar
het stimuleert de concentratie, werkt ontspannend en is
creatief en het resultaat is bijzonder. Graag wil Clazien
deze techniek aan onze leden demonstreren en dat kan
dus dmv een workshop bij het maken van kerstballen. Als
je eenmaal begonnen bent word je al snel enthousiast en
wil je meer van die patronen gaan tekenen, dan komt de
creativiteit om de hoek kijken!
 
Op 10 november van 1300-14.30 uur worden  in de Pas
de herfst- en winteractiviteiten gepresenteerd. Clazien is
dan ook aanwezig met een aantal werkstukken en dan
kunt u zich meteen opgeven voor de workshop die plaats
zal vinden op: 
dinsdag 30 november om 09.30 uur in de Pas. Kosten
bedragen EURO 4,50.
Mardon

Actieve wandelgroep
 
De "Donderdagmorgenwandelgroep" is een groep van
actieve KBO-leden die elke week op donderdagmorgen
wandelt door Heesch en omgeving. Vertrektijd is om
09.30 uur en wij verzamelen ons bij De Pas.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en rond de klok van
11.00 uur zijn we weer terug.
 
Bent u een actieve senior met een redelijke basisconditie,
en lid van de KBO Heesch,  dan kunt u vrijblijvend bij ons
aansluiten. Zorg wel dat u op tijd bent, want wij
vertrekken om 09.30 uur precies.
Elke week hebben wij een andere route en deze gaat
soms over paadjes die de geboren Heeschenaren nog
niet kenden. Het is leuk om op deze manier Heesch en
zijn omgeving te leren kennen. Bovendien bent u actief
bezig.
 
Mocht u nog nadere informatie willen, neem dan contact
op met
Theo Cuppen (06-44316662) of Ton Vrijsen (06-50411167).
 
Wie weet tot zien!
Ton Vrijsen
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal:
1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21
luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31
water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese
munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62
Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71
provinciehoofdstad.
Verticaal: 
1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10
snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32
bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44
onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank
64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig.
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HERFSTFEEST EN KERSTVIERING
 
We gaan dit jaar op vrolijke wijze afsluiten.
De Evenementen commissie heeft nog 2 mooie middagen voor U op de plank liggen.  Die gaan we nu van de plank
halen en we hopen, dat u mee gaat doen.
HERFSTFEEST- MIDDAG
Op vrijdag 19 november 2021 bieden wij U een  fijne muzikale middag aan in de Grote Zaal van De Pas.
Medewerking wordt verleend door Ad Goossens met een aantal instrumenten, maar de accordeon blijft centraal.
Tevens geeft zijn muziek aan de liefhebbers de gelegenheid te DANSEN.
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.
KERSTVIERING
Op maandag 20 december 2021 bieden wij u een heel aparte middag aan.
Voor u zal optreden Het Dickens koor uit Oss. Het belooft iets speciaals te worden.
's Middags vanaf 13.30 uur bent u voor genoemd optreden van harte welkom in de Grote Zaal van De Pas.
Teneinde een inzicht te krijgen over uw belangstelling organiseren we weer een INSCHRIJFMIDDAG op woensdag 10
november 2021.
Tussen 13.00 en 14.30 uur houden we weer zitting in De Pas.
U kunt dan middels het INSCHRIJFFORMULIER  aangeven of u deel wilt nemen aan het herfstfeest  of de kerstviering of
aan beide. 
Uw bijdrage graag te voldoen bij de inschrijving.
U kunt ook via uw mail aangeven deel te nemen.
Dat kan via het mailadres  secretaris@kboheesch.nl
** aanmelding uiterlijk 10 november 2021 voor het HERFSTFEEST en
** aanmelding uiterlijk 10 december 2021 voor de KERSTVIERING.
Kosten dient u dan te betalen bij het betreden van de zaal op de betreffende data 19 november en /of 20
december.

 
                                        == inschrijfformulier / hierlangs afknippen ==
 
INSCHRIJFFORMULIER
** IK NEEM DEEL AAN  HET HERFSTFEEST met …. personen ….. kosten € 5,00 p.p.
** IK NEEM DEEL AAN DE KERSTVIERING  met …..personen …… kosten € 5,00 p.p.
 
Naam:………………………………………………………………………..
 
Email adres…………………………………………………………………
 
Telefoonnummer……………………………………..............................
 
ATTENTIE……   ZONDER AANMELDING KUNT U NIET WORDEN TOEGELATEN .
 
Evenementen Commissie:  Annie Fransen, Jeanne Verstegen en Frans Eijsink.
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  Bestuur    

  Piet Ceelen   voorzitter@kboheesch.nl   0412 454053

  Secretaris   VACATURE   

  Theo van Orsouw  penningmeester@kboheesch.nl   06 44426912

  Mariet Jaspers  algemenezaken@kboheesch.nl   06 11425920

  Bestuurslid Activiteiten   VACATURE   

  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 453177 / 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.
Lidmaatschap bedraagt € 24,00 per jaar. Een gastlidmaatschap € 15,00. 
Aanmeldingen na 1 juli 50%; na 1 november betaling volgend kalenderjaar.
 

 
Mantelzorgmakelaar
* Regelzus:  www.uw-mantelzorgmakelaar.nl, telefoon 06-36304503.
* Hart voor Mantelzorg; www.miriamdemol.nl, telefoon 06-29230650.
 
Belastinginvulhulpen
* Jo van der Putten,     tel. 0412-451859
* 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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Hulp gezocht bij
voorstelling Grijs
gedraaid in
december,
zin om mee te doen? 
Voor de negen concerten "Grijs gedraaid" - in
december - zoeken we vrijwilligers.
Per concert hebben we tien personen nodig die ons
assisteren om mensen die niet goed ter been zijn te
begeleiden naar hun zitplaats.
Na de voorstelling kunt u helpen bij de kunstworkshops.

Kamerata Zuid, Switch2Move, Stichting Stoute
Schoenen, Stichting Vier het Leven en KBO-Brabant
hebben de handen ineen geslagen om een uniek
programma te ontwikkelen voor ouderen.
Samen met Kamerata Zuid zal Gerard van Maasakkers 
zijn liedjes ten gehore brengen.
Danser Andrew Greenwood breekt het ijs en brengt de
zaal in beweging. Jessica Donders van de Stichting
Stoute Schoenen faciliteert na afloop een ontmoeting,
waar de concertbezoekers kunnen napraten en
deelnemen aan een kunstworkshop.

Vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen van ons uiteraard
nog uitgebreid instructies. 

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij 
Jacquelien Cuppers, via jcuppers@kbo-brabant.nl of
via (073) 644 40 66. 
U kunt zich voor onderstaande voorstellingen opgeven,
meerdere mag natuurlijk ook.
• 07 december 2021 De Kring Roosendaal 14.00 uur
• 12 december 2021 Theaters Tilburg 14.30 uur
• 14 december 2021 De Leest Waalwijk 15.00 uur
• 18 december 2021 Theater aan de Parade Den Bosch
15.00 uur
• 19 december 2021 Het Speelhuis Helmond 15.00 uur
• 20 december 2021 Chassé Theater Breda 11.00 uur
• 21 december 2021 De Lievekamp Oss 11.00 uur
• 23 december 2021 Schouwburg Cuijk 15.00 uur
• 26 december 2021 Markant Uden 15.00 uur

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 

een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 

en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 

mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Heesch en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 

ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 

Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 

dela.nl/uden of bel 0412 72 57 56.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Theo en Annemieke van DELA


