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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten augustus  Speciale activiteiten september 

Ma 1 aug Prijs rikken, t Vijfeike   Zo 4 sept Muzikale iddag t Tu eke 

Do 4 aug Bezoek Nistelrodese molen  5t/m9 sept 5-daagse reis naar Stadtkyll in Duitsland 

Zo 7 aug Muzikale iddag, t Vijfeike   Zo 11 sept Bi go, t Vijfeike  

Ma 8 aug Prijs jokere , t Vijfeike   Di 13 sept Fotoclub, de Eijnderic 

Di 9 aug Bezoek Kringloop Heesch  Wo 28 sep Aan tafel bij Gerda, Einderic 

Do 11 aug Franse avond met Jeux de Boules    

Zo 14 aug Wa deli g “lag o  Hees h     

Di 16 aug Bezoek Abdij en bierproeverijn, Heeswijk    

Do 18 aug Bezoek Galerie Sous Terre, Lithoyen    

Zo 21 aug Muzikale Bi go, t Vijfeiken    

Di 23 aug Bezoek Sterrenwacht Halley    

Do 26 aug Bezoek Gilde in Nistelrode    

Wo 31 aug Aan tafel bij Gerda, Einderic    

 

Wekelijkse activiteiten maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Helpdesk, de Eijnderic 10.00 – 12.00     

Fietsen (apr/okt), kerk 9.00     

Jeu de Boules, Heesch/Teeffelen  14.00 – 16.00    

Biljarten, regiocompetitie in 

Buurthuis Kortvoort Oss 

 13.00 – 17.00  13.00 – 17.00  

“joele , t Vijfeike   14.00 – 16.00    

Ru iku , t Vijfeike   14.00 – 16.00    

Avondsoos, kaarten, t Vijfeike   19.00 – 22.00    

Keezen, t Vijfeike   19.30 – 22.00    

Nordic walking, de Misse   9.30 – 11.00   

Bridge , t Vijfeike    13.00 – 16.00   

Zangkoor ConAmore, Aurora    10.00 – 12.00  

Darte , t Vijfeike     9.30 – 12.00  

Handwerken, t Vijfeiken    9.30 – 11.30  

Wandelen, de Misse    9.30 – 11.30  

Wandelen opstappers, de Misse    9.00 – 12.00  

      

      

 

In de maak * Wanneer Bijzonderheden 

Diverse middagtochten september en oktober Inschrijven per tel of mail, zie INFO 

Algemene Leden Vergadering augustus / september Info volgt nog 

Kennismaking nieuwe leden september Info volgt nog 

   

* Activiteiten in deze rubriek zijn nog niet definitief, maar komen er aan. 
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Inhoud
  Van het Bestuur

 
Hoeveel pech kun je hebben
 
Deze maand is onze secretaris, mevr. Wil van Vught, aan de
beurt om het voorwoord in de INFO te verzorgen. Wil heeft deze
week echter een ongeluk gehad met haar scooter en is
aangereden door een auto. Na een paar dagen in het
ziekenhuis te hebben gebivakkeerd is Wil inmiddels weer thuis
en we hopen dat ze binnenkort haar werkzaamheden weer kan
hervatten.
Ons Mariet is deze week ook nog met de fiets gevallen en heeft
haar pols in het gips zitten. Ook niet echt handig om recht voor
de augustusactiviteiten op deze manier onthand te raken.
Maar gelukkig, ze kan nog schrijven, denken, appen en bellen.
Dat komt dus allemaal wel weer goed.
Een paar weken geleden werden we plotseling opgeschud
door het overlijden van Lidwien, de vrouw van Theo van
Orsouw, onze penningmeester. Een heel droevig bericht,
waarbij het bovenstaande natuurlijk in het niet valt. Wij wensen
Theo heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
En eerder deze maand gaven Mart Jenniskens en Ton de Wit te
kennen, te willen stoppen met hun bestuursfunctie. We zijn dus
dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, voor de
deelgebieden “Communicatie” en “Lief en leed”. Weet je
iemand, laat het ons weten.
Al met al dus een ietwat treurige situatie binnen ons bestuur.
Daarom doen  diegenen, die nog over zijn, er maar een
schepje bovenop, want de tent moet toch draaiende
gehouden worden.
 
Maar niet getreurd….
… op het moment dat deze INFO verschijnt staat immers een
prachtige augustusmaand voor de deur, waarin een actieve
werkgroep prachtige zomeractiviteiten heeft georganiseerd. In
de INFO van juli hebben jullie hier al over kunnen lezen. We
pakken in die maand weer flink uit met een breed scala van
activiteiten. M.a.w. voor iedereen is er wel wat te beleven in
augustus. Na het grote succes vorig jaar gaat de werkgroep
proberen om het goede resultaat dit jaar te overtreffen. Na 14
en 15 juli weten we meer over het aantal deelnemers en
kunnen de laatste puntjes op de i worden gezet.
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Van het bestuur - vervolg

Verder nieuws
 
Nieuws van een geheel andere orde is dat
onze biljarters hebben besloten per augustus
terug te keren naar De Pas om daar vrij te
kunnen biljarten en hun competities te kunnen
spelen. Als bestuur vinden we het natuurlijk
heel erg jammer dat de biljarters niet solidair
konden blijven met de overige activiteiten
binnen onze vereniging en er dus voor hebben
gekozen om zelfstandig, buiten de KBO, verder
te gaan. Van de andere kant is dit ook heel
begrijpelijk. Afgelopen half jaar hebben de
biljarters uit moeten wijken naar buurthuis De
KortFoort in Oss om hun deelname aan de
regiocompetitie zeker te kunnen stellen. De
gang naar Oss was kennelijk voor velen toch
een breekpunt, alsmede het feit dat slechts
een deel van hun programma op deze wijze
kon worden voortgezet. Wij wensen hen veel
succes met het genomen besluit.

bovenal GENIET!
 
Met vriendelijke groet,
Wil van Oorsouw

Wat de ontwikkelingen met De Pas betreft, kan
ik vrij kort zijn. Door de KBO is voorgesteld om
van beide partijen een tweede
onderhandelingsteam af te vaardigen. Mariet
en ondergetekende zijn op dit moment in
onderhandeling met twee nieuwe leden van
het bestuur van De Pas. Afgelopen week
hebben we een eerste voorstel gedaan om uit
de problemen te kunnen komen. De Pas denkt
hier nu over na en we hopen hierover
binnenkort meer nieuws te kunnen brengen.
Er is een extra kartrekkersoverleg geweest ter
voorbereiding van een ingelaste Algemene
Leden Vergadering deze zomer. Dan willen we
samen met jullie de vorderingen in het geschil
en onze koers voor de toekomst bespreken.
Tot zover een korte samenvatting van een
aantal bewogen weken. Hopelijk zien wij velen
van jullie terug tijdens de augustusactiviteiten.
Daarnaast iedereen een goede vakantie
gewenst. Blijf gezond, kom heel terug, maar

   Stem op ons !!!!!!            

Doe mee met Rabo Club Support 2022 

Ook dit jaar houdt de Rabobank een actie om de clubkassen te spekken. 

Wij KBO Heesch zijn van de partij! 

We willen graag onze clubkas weer aanvullen en nieuwe activiteiten 

aanbieden. 

Als U lid bent van de Rabobank krijgt u een uitnodiging om te stemmen. 

U kunt op ons stemmen van 5 t/m 27 september 

Maar…bent u niet zo thuis op de computer, laat uw stem dan niet verloren 

gaan en lever de uitnodiging in bij een van de bestuursleden of kom naar de 

helpdesk op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de Eijnderic. 

Zij gaan dan voor of met u stemmen zodat ook uw stem benut wordt. 
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Bezoek aan Van
Tilburg
 
in Nistelrode        woensdag 15 juni ’22
 
Om 09.45 uur worden we ontvangen tussen de
planten in de Orangerie,  en we starten deze
dag met koffie/thee plus overheerlijk gebak
van patisserie De Rouw uit Vught. Onze
gastvrouw van vandaag is Marjon van Alebeek
en zij gaat  ons door dit enorm grote
familiebedrijf begeleiden.
Aangezien er heel veel belangstelling is voor
deze excursie, zijn er drie groepen
gemaakt en wij geven de aftrap. De andere
twee groepen volgen op een andere dag.
 
1885 Is een memorabel jaar want toen is de
aanzet gemaakt tot wat nu zo’n groot bedrijf is
geworden. Een bedrijf, ja want dát is het en
dat gaan we zo bekijken maar toch nog even
terug naar de geschiedenis. In 1950 openen
Jan en Bets van Tilburg een kleermakerswinkel.
Jan was een goed kleermaker en daardoor
groeide zijn klantenkring snel en kon het
echtpaar een zaak gaan openen in het
centrum van Nistelrode. Vakmanschap en
klantvriendelijkheid zijn toch wel twee
belangrijke eigenschappen die nodig zijn om
succes te boeken en die zijn  hier duidelijk
aanwezig.
We lopen met Marjon mee en beginnen daar
waar de kleding al is uitgepakt en klaar staat
om naar de winkel te worden gebracht. En
aangezien we over grote aantallen praten en
er veel handelingen moeten worden verricht,
zijn er vele handen nodig om deze, dagelijks
terugkerende klus te klaren. Met vrachtauto’s
worden de dozen afgeleverd en we volgen het
hele proces: ongelooflijk wat komt dáár veel bij
kijken.
We zien  bv op de eerste etage dat hier kleding
die terugkomt  na verkoop via de website, weer
een plaats moet krijgen, ook in de
administratie. Er kunnen fabrieksfoutjes in
kleding zitten dus die moet retour naar de
leverancier en ook dat brengt heel wat werk
met zich mee.
Op de derde etage komen de bestellingen, via
de website aangebracht, binnen en moet men

de stukken uit de winkel gaan verzamelen en
gereed maken voor verzending. Voor 15.00 uur
besteld wordt de volgende dag bezorgd!
Op deze etage zien we ook de
“modelfotografie”. Echte modellen hier of op
locatie gefotografeerd en ook staan hier
paspoppen alles om de kleding zo goed en
mooi mogelijk te laten zien in het modeblad.
Dan zijn er nog meer afdelingen zoals 
marketing die weer zorg draagt voor
nieuwsbrieven, acties, posters etc en niet te
vergeten de ICT afdeling. Wat ook leuk is om te
zien: de afdeling waar men bezig is met de
nieuwe collecties. Welke kleuren gaan we in
het najaar zien, hoe zien de interieurs eruit en
hoe zit het met de schoenen en tassen
komend najaar..!  Een kijkje in de toekomst.
Kleuren kan ik alvast wel verklappen: zwart en
wit komen weer terug maar ook grijstinten en
wat te denken van metallic. Nou denk ik zelf
dat dat laatste misschien niet zo aan ons is
besteed maar wie weet…!
Tijdens onze wandeling lopen we Peter van
Tilburg tegen het lijf. Hij toont meteen
belangstelling, maakt een praatje en gaat ook
nog met ons op de foto. Heel leuk!
We lopen richting het einde van deze bijzonder
interessante excursie. We horen dat je een
personal shopper kunt vragen om samen met
jou gepaste kleding uit te zoeken.  Hoe leuk is
dat..!
Wie had kunnen bedenken dat de
kleermakerswinkel uit 1950 zou uitgroeien tot
een zaak van deze omvang: 16.000m2
vloeroppervlak. En wát een werk wordt er voor
én achter de schermen verzet door zo’n 550
man personeel.
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Alleen al op het naaiatelier zorgen 65 personen
ervoor dat onze kleding gratis en snel wordt
vermaakt. Ook weer een service die op weinig
plaatsen is te vinden. En met zoveel personeel
is het ook begrijpelijk dat Van Tilburg een
ARBO-arts onder zijn dak heeft.
Er wordt heel goed voor het personeel gezorgd
en mede daardoor heerst er  een fijne,
ontspannen sfeer.
 
Heel veel dank voor de deskundige uitleg met
natuurlijk, een Van Tilburg eigen,  gezellige,
persoonlijke, vrolijke uitstraling.
We nemen afscheid van Marjon en laten alle
indrukken nog eens rustig op ons inwerken.
Wát een prachtig bedrijf!!
 
Mardon
 
 
 
 

Actieve senior in de nieuwe beweegtuin aan
de Boonakker
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Toen .. dat was ook
een tijd
 
Dat waren nog eens tijden. Dubbel glas, ja
achter en voor glas. Houtkachel aan en met
de sloffen aan bijna in het vuur.
Boodschappen doen bij boer Piet of Klaas.
Betalen op de pof. Dat heet nu anders, maar
leidt naar dezelfde ellende. Aan het eind van
de week effe langs, tot de volgende
afrekenaar ongeduldig werd.  Een oude fiets
zonder versnellingen maar wel met
terugtraprem. Een bel die nergens voor
diende, want je was bijna altijd alleen
onderweg. De was, na het op en neer gedoe
op de steen, op de bleek.
Goei pak aan en  naar de kerk. Na afloop van
de opbeurende preek vrouwen en kinderen
naar huis en vaders naar de kroeg.
Bij de sigarenwinkel kijken naar de uitslagen in
het etalage. Reizen en trekken op de fiets naar
familie elders. Als die familie ver weg woonde
waren dat de vakantie-adressen. We gingen
op weg, vroeg in de ochtend, want ons tochtje
bedroeg 150 km. Altijd door dorpen en stadjes.
Weinig ander verkeer, en maar door. Brood
mee met aangemaakte ranja, stoppen en
zitten in de berm.
Een weekje bij familie en dan weer terug. Dat
vreemde groepje op de zolder bleef niet lang
fris en gewenst. Een oud spreekwoord : “visite
en vis blijfven maar 3 dagen fris”. En toch had
die tijd ook wel wat. We kletsten nog met
elkaar, hadden geen afleidende apparaatjes
in de hand. De telefoon, zo’n joekel van een
ding, hing zo hier en daar aan de muur in de
gang.  Draaien aan de draaischijf.  Het had
wat en als je dat ding had, was je wat.
Apparaten die we ook toen al auto’s
noemden, gingen het dorpsbeeld een ander
aanzicht geven. Nummerborden verwezen nog
naar provincies waarin die dingen stonden
geregistreerd.  We sliepen in een te kleine
bedstee.  Deuren dicht en lekker knus. Vaak
naar de plee wat betekende, dat vader het
dichts bij de uitgang van de bedstee lag. Een
houten plee met een deksel.  Afvoer van de
stront en pis naar de diepte, waar het bleef is
efee even kwijt. Deksel er weer op en je kon de
productie niet meer zien. Toiletpapier moest

nog worden uitgevonden, kranten waren er al
wel.  Effe controleren of er teksten op jouw
achterwerk waren achter gebleven. Jouw
wasbeurt in de keuken in een met water
gevulde teil. Dat ding, dat we toen een kijkkast
noemde, kwam in zwang. Achterop dat ding
hing een grote uitwas, het leek of er een
drieling op komst was. Kijken in een etalage
naar schimmige zwart/wit beelden. De
ontwikkeling zette door op alle vlakken. Je
maakte het vanzelf mee.
Toch zal voor velen van de trouwe lezersgroep
bovenstaande bekend in de oren klinken.  Het
waren andere tijden, uiteraard. We zitten nu
opgescheept met een beschaving die je soms
doet verlangen naar alles wat geweest is. 
Rotzooi alom, niet te bevatten standpunten die
de wereld niet prettiger maken om in te leven.
 
Maar… we zetten door, De Pas zal ooit weer
een beetje van ons zijn,  Die kleine oorlog 
moet de wereld uit, en als dat niet eens lukt,
wat moeten we dan met de afbraak van
OEKRAÏNE.
 
Overpeinzingen
 
= Als u bovenstaande gelezen hebt, en de
verworvenheden  van het heden op een rjjtje
zet, moet u ook concluderen dat al die
prachtige ontwikkelingen ons van alles hebben
gebracht. Maar ook, dat die WELSTAND leidt tot
ONTEVREDENHEID.
 
= In de volgende INFO zal efee het uitgebreid
gaan hebben over het klimaat en de GRUTTO.
 
= Eenzaamheid bestaat niet, zo lang niemand
het ziet.  Als  je gewend bent, dat er contacten
bestaan, en  die vallen plotseling weg, dan
komen er stiltes.  Appjes zullen een beetje
helpen, voor de één wel en de ander niet.
 
= Jan werd aan zijn duim geholpen. Na het
herstel merkte de arts op, dat hij nou ook weer
piano kon spelen. Jan: “dat is mooi, want dat
heb ik nog nooit gedaan”.
 
= Op hete kolen zitten, op de blaren zitten, loop
naar de pomp, de kat uit de boom kijken
eieren voor je geld kiezen, opgestaan is plaats
vergaan, wie de schoen past, trekke hem aan,

78 - augustus 2022



lus je nog peultjes, de bloemetjes buiten
zetten, water bij de wijn doen, eigen schuld
dikke bult, nooit gedacht toch gekregen.
Uitdrukkingen die ooit ontstonden en een
blijvende betekenis hebben .
 
= en tenslotte,  een uitspraak van Lodewijk
Asscher:
Blijf niet in bed liggen, we zijn op aarde om
op te staan.
Efee
 

De Andreas Schotel
wandelroute Esbeek
 
Een rondwandeling van ruim 3 of 10 km langs
enkele werkplekken van kunstenaar Andreas
Schotel geinspireerd door zijn etsen en
tekeningen. Onderweg komt u schildersezels
tegen met daarop zijn werk. Daarnaast staan
er kunstwerken langs de route geïnspireerd op
zijn etsen en aquarellen.
Er is een gratis wandelroute te verkrijgen in het
Andreas Schotel museum in Esbeek. Naast de
deur van het museum hangt een folderhouder
met de wandelroute zodat u ook buiten de
openingstijden een exemplaar kunt
meenemen. Voor meer informatie, bekijk de
website, www.andreasschotel.nl

 Foto's: Theo Wingens
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Helpdesk KBO
Heesch
 
Vanaf half juni tot eind augustus zal de
Helpdeskgroep haar werkzaamheden
gedeeltelijk stoppen. Dat betekent het
volgende:
In die periode zal er geen spreekuur zijn op
maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Dit
spreekuur zal eind augustus weer worden
hervat.
Als u vragen of problemen hebt met uw
software of uw apparatuur kunt u vragen
stellen via de website. Dat kan via: https://
www.kbo-heesch.nl/aanvraag-hulp-helpdesk/
Met u wordt dan per email of telefonisch
contact gezocht. Dat is afhankelijk van de
beschikbaarheid van een medewerker van de
Helpdesk in de genoemde periode.
De werkzaamheden voor het onderhouden
van de website zullen gewoon doorgaan. Als u
iets wilt plaatsen op de website: Vul dan het
formulier in via de website: https://www.kbo-
heesch.nl/website-aanvullen/ Met u wordt dan
per e-mail of telefonisch contact gezocht.
Het opstellen en verzenden van de Nieuwsbrief
gaat gewoon door. Dat betekent dat telkens
rond de 15e van de maand de Nieuwsbrief per
e-mail zal worden bezorgd. Als u een bericht
wilt plaatsen in de Nieuwbrief vul dan dit
formulier in: https://www.kbo-heesch.nl/
nieuwsbrief-2/ Eventueel wordt met u dan per
e=mail of telefonisch contact gezocht.

 
Website beheer wil graag foto’s gaan
opnemen op de website. Nu staan er op
verschillende plaatsen foto’s van allerlei
activiteiten. Wij willen nu, als dat mogelijk is,
een album gaan aanmaken waarin alle foto’s
zijn verzameld. Ook krijgen we soms oude
foto’s aangeboden. Die zijn dan uit oude
fotoalbums afkomstig. Hans van Hal wil gaan
bekijken of de foto’s geschikt zijn om digitaal te
maken en of ze geschikt zijn om op de website
te plaatsen. Dat doet hij met een fotoscanner.
In overleg met u wordt dan bepaald welke
foto’s we plaatsen en welke teksten we erbij
zetten.  Dit zijn vele werkzaamheden en kosten
de nodige tijd.
Als u interesse hebt en een collectie
beschikbaar hebt: neem dan contact met ons
op via: https://www.kbo-heesch.nl/
fotocollectie/
Wanneer u problemen heeft met het gebruik
van uw @kboheesch.nl  e-mailadressen, die u
als kartrekker, kaderlid of bestuurslid gebruikt:
Gelieve dan contact op te nemen via de
websitepagina: https://www.kbo-heesch.nl/
hulp-email-kbo-heesch/
 
Mart Jenniskens
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Groepsdagtocht bus
en boot
 
Compleet verzorgde groepsdagtocht per luxe
touringcar en een cruise met het partyschip
Jacqueline voor slechts € 62,50 p. p. op
zaterdag 17 september.
Ook in 2022 vaart het gezellige partyschip MS
Jacqueline weer uit voor BTR Reizen.
Voor onze KBO hebben zij weer een mooie
groepsdagtocht georganiseerd over de Lek en
het Amsterdam-Rijnkanaal.
's Morgens worden wij met onze groep om 9.15
uur op De Misse opgehaald.
Hierna reist u per luxe touringcar naar het
gezellige partyschip Jacqueline waar u
inscheept voor een gezellige Holland
Dinercruise.
Na het inschepen en een hartelijk welkom krijgt
u koffie of thee met heerlijk appelgebak
aangeboden.
Terwijl u geniet van langzaam voorbij-
trekkende landschappen met fraaie
vergezichten, nodigt de crew van partyschip
Jacqueline u aan het begin van de middag uit
voor een heerlijk diner met o.a. een heerlijke
soep gevolgd door een Plate gerecht met
rollade of schnitzel met champignonsaus, friet,
rauwkost en gemengde groenten en een

lekker ijsje met slagroom na.
Na een gezellige en ontspannen cruise krijgt u
nog een kopje koffie met lekkernij
aangeboden. Hierna brengt uw chauffeur u
weer keurig terug naar uw opstapplaats(en).
Cruise van 11.00 tot 16.00 uur.
Wij hebben gekozen voor zaterdag 17
september:
Prijs slechts € 62,50 p.p. bij minimaal 35
personen.
 
Inbegrepen:
Reis per luxe touringcar;
Holland Dinercruise met:  koffie/thee met
appelgebak, 3-gangen  Plate diner en koffie/
thee met een lekkernij.
Partyschip MS Jacqueline heeft een rolstoellift
en een aangepast toilet voor mindervaliden
Heeft U zin gekregen in deze mooie dagtocht?
 
Aanmelden voor 1 augustus bij:
Adri van Oss en Gerda Bax
reizen@kboheesch.nl  of
telefoonnummer Gerda: 0412-2204
 
 

Is bereid de rijbewijskeuringen voor patiënten
en niet patiënten in Heesch en omgeving uit te
voeren. 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.
Huisartspraktijk Hiemstra, 
Gildestraat 1 5384JC Heesch
 

Huisartspraktijk Hiemstra
Opengesteld voor nieuwe patiënten.
Gevestigd in Gezondheidscentrum Heesch, te samen met Benu Apotheek Heesch,
Fysiotherapie4all, Podotherapie Peeters, Logopediepraktijk Miedema, Dieëtiste Ruth,
Verloskundigenpraktijk Ridderhof, Huidtherapeuten Huidgericht, Thuiszorg Pantein en Medisch
pedicure Voet & Vorm.
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  Bestuur    
  Piet Ceelen   voorzitter@kboheesch.nl   0412 454053
  Wil van Vugt   secretaris@kboheesch.nl   06-86602279
  Theo van Orsouw   penningmeester@kboheesch.nl   06 44426912
  Mariet Jaspers   algemenezaken@kboheesch.nl   06 11425920
  Wil van Oorsouw   activiteiten@kboheesch.nl   06 55281255
  Communicatie   Vacature  
  Zorg en Welzijn   Vacature  

  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
  Ardien Wingens   ONS welzijn  

 
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.
Ziekenbezoekgroep Lief en Leed  e-mail: liefenleed@kboheesch.nl
* Ria Ploegmakers,    tel. 06 83 39 84 57    * Rieky van Heumen,  tel.  06-38 94 07 01
* Maria Brouwers,   tel. 0412-453 450         * Adri van Oss, tel.  06-20 53 15 25
* Nelly Welten,     tel. 0412-452 591
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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


