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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten september  Speciale activiteiten oktober 

Vr 2 sept Photoshop cursus,Eijnderic  Do 6 okt Kennismaken nieuwe leden  

Zo 4 sept Muzikale iddag ‘t Tu eke  Vr 7 okt Photoshop cursus,Eijnderic 

5t/m9 sept 5-daagse reis naar Stadtkyll in Duitsland  Zo 9 okt Bi go, ‘t Vijfeike  

Vr 9 sept Photoshop cursus,Eijnderic  Di 11 okt Fotoclub, de Eijnderic 

Zo 11 sept Bi go, ‘t Vijfeike   Wo 26 okt Aan tafel bij Gerda, Einderic 

Di 13 sept Fotoclub, de Eijnderic  Vr 28 okt Uitdelen INFO 

Vr 23 sept Photoshop cursus,Eijnderic  Vr 28 okt Vrijwilligers dag, ‘t Vijfeike  

Wo 28 sep Aan tafel bij Gerda, Einderic    

Vr 30 sept Photoshop cursus,Eijnderic    

Vr 30 sept Uitdelen INFO    

     

 

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    

Sjoele , ‘t Vijfeike   14.00 – 16.00    

Ru ikub, ‘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 November (waarschijnlijk) Info volgt nog 

   

   

* Activiteiten in deze rubriek zijn nog niet definitief, maar komen er aan. 
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Van het bestuur
 
Vorige maand schreef ik als voorwoord in de INFO een stuk over
hoeveel pech je kunt hebben. Niets bleef ons bestuur namelijk
bespaart de afgelopen maanden. Maar gelukkig is er weer licht
aan de horizon.
Op de eerste plaats kan ik gelukkig mededelen dat het met
Mariet Jaspers en Wil van Vught inmiddels weer een klein
beetje beter gaat na de kwetsuren die zij opgelopen hadden.
Volledig herstel zal overigens nog wel enige tijd gaan duren
naar het zich laat aanzien.
Ook voor de functie van penningmeester is er licht aan het
einde van de tunnel. Wij hopen in september een opvolger voor
Theo van Orsouw te kunnen presenteren. Door de privé situatie
van Theo neem ik daarom deze maand de pen maar weer ter
hand om namens het bestuur dit voorwoord te schrijven.
Voor de bestuursleden “Communicatie” en “Zorg en Welzijn”
zijn we overigens nog driftig op zoek naar opvolgers. Wie kan
ons helpen?
Druk, druk, druk…
… een veel gehoorde kreet in de tijd dat ik nog ergens op de
loonlijst stond. Vaak geheel onterecht, maar het ging er in die
tijd kennelijk om, om indruk op je omgeving te kunnen maken.
Maar goed.
Voor ons afgeslankte bestuur gaat het werk echter gewoon
door, want de tent moet nu eenmaal draaiende gehouden
worden. De komende tijd staan er namelijk een aantal forse
uitdagingen op het programma, die veel aandacht vereisen. Ik
zal voor u een klein inkijkje geven.
Over de zomeractiviteiten hoef ik het niet meer te hebben, die
zijn op het moment dat deze INFO verschijnt nagenoeg
allemaal voorbij. Ik vertrouw erop dat alles naar wens gaat
verlopen en dat we tijdens de feestelijke afsluiting op 4
september kunnen terugzien op een geslaagde
augustusactiviteiten.
Op 12 juli hebben we ’s ochtends in sportcafé ’t Vijfeiken een
bijeenkomst gehad met onze kartrekkers. Deze bijeenkomst
werd gehouden ter voorbereiding van een Algemene Leden
Vergadering die we ergens in november gaan houden. Het zal
niemand verbazen dat het enige agendapunt die ochtend was
“Hoe verder met de situatie met De Pas”. De opkomst was
groot. 
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Van het bestuur - vervolg

Er waren 27 personen aanwezig. Ik kan u nu
alvast verklappen dat dit onderwerp ook
bovenaan de agenda zal staan tijdens onze
Algemene Leden Vergadering in november.
We verwachten daar een grote opkomst.
Tijdens de kartrekkersbijeenkomst hebben we
onder meer gesproken over: wat is er de
afgelopen tijd allemaal gebeurd, wat zijn de
huisvestingsopties voor KBO-Heesch, wat
betekent dat financieel, hoe gaan de
onderhandelingen met De Pas, hoe nu verder
en wat zijn de mitsen en maren. Een complex
verhaal wat we daarom ook aan onze leden in
Jip-en-Janneke-taal in november willen gaan
uitleggen.
 
Inmiddels hebben we op 4 juli kennis gemaakt
met onze nieuwe wethouder Maarten Everling.
Op 27 juli heeft dit geresulteerd in een
vervolggesprek. We hebben uitgebreid de
mogelijkheid gekregen om ons verhaal te
doen en nog eens aan te geven waar voor ons
nou precies de pijn zit. Ook hebben we
gesproken over een ultieme poging onzerzijds
om het overleg met De Pas vlot te trekken. Piet
en ondergetekende hebben het idee dat
Maarten goed geluisterd heeft.
Met De Pas gaan inmiddels de
onderhandelingen verder door twee nieuwe
onderhandelingteams. Mariet en
ondergetekende gaan aan de slag, als
vertegenwoordigers van KBO-Heesch. Kort
gezegd, de wil is er wel, maar het wil maar niet
vlotten. Na de vakantie gaan we nog één
ultieme poging wagen om het schip vlot te
trekken. De uitkomst hiervan zal naar alle
waarschijnlijkheid centraal staan tijdens de
Algemene Leden Vergadering.
Met de wethouder hebben we afgesproken
dat we de uitkomsten van het overleg met De
Pas vóór onze Algemene Leden Vergadering
zullen delen, om verrassingen te voorkomen.
Na onze vergadering vindt weer een
vervolgoverleg met hem plaats.

Naar aanleiding van het advies van de
gemeentelijke commissie Bezwaarschriften
hebben we als KBO het initiatief genomen om
tussendoor ook nog een traject met een
Commissie van Goede Diensten te gaan
bewandelen. Deze commissie, bestaande uit
een onafhankelijk voorzitter en twee externe
leden (één namens De Pas en één namens de
KBO), zal zich gaan buigen over ons conflict
met De Pas. Het doel van deze commissie is om
middels een actieve bemiddeling te komen tot
een oplossing waarin beide partijen zich
kunnen vinden. De uitnodiging hiervoor is
inmiddels verstuurd naar het bestuur van De
Pas. We hopen dat De Pas hieraan mee wil
werken.
Tot zover.
Met vriendelijke groet,
Wil van Oorsouw
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Ontvangen Leden
Mutaties
 
van  14 juni tot en met 7 augustus 2022
 
NIEUWE LEDEN
Wij heten u van harte welkom!
Frans Velemans
Bets van Venrooij - Broeksteeg
Driek van Zandvoort
Antoinette Bens
André Cloin
Jopie Hitters
Karin van Wanrooij
 
OPZEGGINGEN
Wij danken  hen voor hun steun !!
Mevr. v.d. Akker - Verwijst
 
LEDEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en
het gemis moeten dragen
Harrie Megens
Lidwien Lammertink
Antje van de Ven - van Gogh
Theo de Haan
Door van Erp - van Oort
Mabs Stephan - toe Water
Jan Snoeren
Willy Schuurmans - Verhallen
Gerda van Thiel - Ploegmakers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
  

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.
 

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
 

Bert van den Oetelaar

59 - september



   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. 

 

Ondersteuning
gevraagd voor
denktank KBO
Heesch
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we de laatste
tijd als bestuur de nodige aandachtspunten
op ons bord hebben gekregen. Naast de hele
affaire met De Pas en de Gemeente hebben
de bestuursleden hun volle aandacht nodig
voor allerlei dagelijkse, noodzakelijke taken. Dit
doen we overigens met liefde en plezier, laat
daar geen misverstand over bestaan.
Toch zijn er regelmatig van die onderwerpen
waar je als bestuur eens wat uitvoeriger bij stil
zou willen staan, maar die door de grote
werkdruk vaak onderop de stapel blijven
liggen of niet voldoende kunnen worden
uitgediept.
Om aan deze processen sturing te kunnen
geven heeft het bestuur een paar maanden
geleden besloten om  “denktank activiteiten”
op te richten, waarbinnen alle lopende zaken
én nieuwe onderwerpen zijn benoemd en
kunnen worden bewaakt.
 

De denktank bestaat op dit moment uit Piet
Ceelen, Mariet Jaspers en ondergetekende.
Toch zijn er soms van die onderwerpen,
waarover de denktank in een wat breder kader
graag met een kleine groep actieve en
betrokken leden van onze vereniging zou willen
brainstormen. Wij stellen ons voor dit elke 2
maanden te doen, of zo vaak als nodig is.
Wie voelt zich geroepen om samen met ons op
een actieve en betrokken manier richting te
geven aan een aantal onderwerpen, die voor
ons allen van belang zijn.
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met:
 
Wil van Oorsouw (bestuurslid activiteiten)
Per mail: activiteiten@kboheesch.nl
Telefonisch: 0655281255
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Molen “De Windlust”
in Nistelrode    
 
Bezoek op 4 augustus   2022
 
Molenaars Ad vd Akker en Mari van Breda
ontvingen ons, de leden van de KBO Heesch,
om het een en ander te vertellen over deze
korenmolen.
Gebouwd in 1532 en  dus een zeer oude
 constructie én een heel verleden.
Tot eind jaren '50 heeft de molen zijn werk
verricht en daarna kwam hij tot stilstand en dat
houdt natuurlijk in dat het verval toeslaat.
In 1974 werd hij gelukkig gerestaureerd en nu
draait hij nog op vrijwillige basis.
In de benedenruimte krijgen we uitleg met
video en dat maakt alles natuurlijk extra
duidelijk. In de KAAR, een soort vierkante silo,
wordt het graan opgeslagen en op de
STEENZOLDER, de tweede zolder, staat een
maalkoppel: 2 molenstenen.
We kennen allemaal de betekenis van die
stenen want zij maken de graankorrels tot heel
fijn meel. Op de MEELZOLDER wordt dat meel
opgevangen in zakken en hier zullen we de
molenaar uiteraard het meeste aantreffen.
We lopen rond en diverse mensen klimmen
ook nog verder naar boven waar we ook
kunnen genieten van een weids uitzicht.
Na de bezichtiging geniet iedereen buiten op
de wei nog van een kopje koffie met koek en
we gaan heel wat wijzer geworden weer terug
naar Heesch.
Ad en Mari, heel erg bedankt voor jullie
enthousiasme. 
 
Frans Eysink
Mardon
 
 

Molen De Windlust Nistelrode

Biljarters los van KBO
terug naar De Pas
 
Per 1 augustus gaan de biljarters die voorheen
op dinsdag en donderdag in KBO-verband
biljartten, noodgedwongen terug naar De Pas.
De afgelopen maanden, sinds ons vertrek uit
De Pas, hebben de biljarters hun
regiocompetitie kunnen spelen in buurthuis de
Kortvoort in Oss. Voor de biljarters was dit
slechts een gedeeltelijke oplossing. De interne
competitie én het vrij biljarten konden namelijk
op die manier geen doorgang vinden.
Noodgedwongen hebben de biljarters
hierdoor de keuze moeten maken om
zelfstandig verder te gaan in De Pas, waar op
de vijf beschikbare biljarts wel hun volledige
programma gespeeld kan worden. Biljarten
maakt dus per 1 augustus geen deel meer uit
van het activiteitenaanbod van KBO-Heesch.
Wat de toekomst gaat brengen is op dit
moment nog heel onzeker. Echter zodra KBO-
Heesch over de mogelijkheid van voldoende
biljarts kan beschikken, zal het biljarten weer
als een KBO-activiteit zijn vervolg krijgen.
Wij wensen de biljarters veel succes met het
genomen besluit en zien uit naar een spoedige
hereniging.
 
Met vriendelijk groet,
Bestuur van KBO-Heesch
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Toon Hermans  door
Walter van Geffen      
 zondag 7 augustus 2022
 
Toon Hermans in beeld en geluid, dat is de
opzet. Het geluid is goed alleen is er geen
verduistering mogelijk in de kantine van de
sporthal ’t Vijfeiken. Er worden allerlei
oplossingen aangedragen en uiteindelijk kan
het programma met slechts tien minuten
vertraging beginnen met een kopje koffie/thee
voor onze neus.

Walter van Geffen
 
Walter van Geffen stelt zich voor en vertelt waar
zijn fascinatie voor Toon vandaan komt. Hij
heeft als kind een ongeluk gehad en enige tijd
in coma gelegen. Gelukkig ontwaakte hij en
mocht weer naar huis. Door het ongeluk kon hij
niet buiten spelen en zag het grote verdriet van
zijn ouders. Máár…zodra Toon op de tv kwam
zag hij  zijn ouders weer lachen en zo is het
begonnen.
Hij heeft zich goed verdiept in het
levensverhaal van Toon en laat ons steeds
allerlei fragmenten zien van optredens. We zien
hoe deze rasartiest hele zalen wist te vermaken
met de meest simpele onderwerpen. Wie kent
niet “Snieklaas”..?? Sint  met de sprei om
waarop nog duidelijk te zien was waar de
asbak heeft gestaan..!!
Vele, prachtige liedjes zoals “Vierentwintig
rozen” en het komische nummer “: Wat ruist er
door het struikgewas”. Ja hoor, we zingen ze
allemaal mee.
In de pauze bestellen we een drankje, voor
eigen rekening, en wordt er meerdere malen
rondgegaan met een bittergarnituur. Heerlijk!!

 
 
Na de pauze genieten we nog even door,
totdat het laatste liedje wordt ingezet met de
prachtige titel “Altijd zal ik van je houden”.
Heel fijn dat zo’n groot artiest als “onze Toon”
weer eens in het zonnetje werd gezet.
Het was, ondanks de strubbelingen aan het
begin, toch een mooie middag geweest. Om
16.15 uur bedankt Frans Eijsink  Walter van
Geffen voor zijn uitleg en muziek en natuurlijk
ook Annie Fransen en Jeannie Verstegen die
deze middag mede hebben georganiseerd.
 
Mardon
 

MIDDAGTOCHT
 
EEN BEZOEK AAN DE BUFFEL … DE VINKELSE
MOLEN EN KOFFIE DRINKEN IN HET LEUKE
RESTAURANT HALVERWEGE HEESCH EN
VINKEL.
Vrijdag 23 september 2022 gaan we deze
tocht , in onze eigen omgeving, beleven
Kosten , wat u ter plekke besteedt.
We vertrekken om 11.00 uur vanaf De Pas. (u
waarschijnlijk nog steeds bekend)
Met eigen vervoer.
 
Aanmelding uitsluitend via de mail: 
f.eijsink@zigg.nl
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“TOEN”  …   SPREEKT
AAN 
EFEE  verneemt zelden iets over wat hij bedenkt
en op papier zet.  Maar op het artikel in de
INFO van 8 augustus j.l. "TOEN… DAT WAS
OOK EEN TIJD" werd efee vaak aangehouden.
Niet door de politie maar door KBO lezers. Ze
herkenden zich vaak in die geweldige
“vervlogen oude tijd.
 
Efee probeert het nog een keer.
Op school had efee een vriend. Veel brutaler
dan hij.  In de klas was het altijd gedonder. De
juffrouw die boekhouden onderwees, werd
dan zo kwaad en zette een vent, van bijna 2
meter, in de hoek. Hij stak een sigaret op en
werd de klas uitgedonderd. Efee vond dat zo
zielig, bedacht wat en kon ook "de gang “ op. 
We haalden de fietsen uit de stalling en gingen
naar Dieren. Daar was een sluis en uiteraard
een sluiswachter. Hij zag ons aankomen en
wist onderwijl wat er weer loos was. We hielpen
hem met het bedienen van de sluizen, vanuit
de IJssel op naar het Apeldoorn-Dierenskanaal.
 
Betere herinneringen aan die vriend.
Zijn vader was vertegenwoordiger voor de
WALA,  BH- en CORSETTENfabriek in
Amsterdam. We mochten in de grote Opel
Kapitän meerijden naar Amsterdam. Thuis in
Arnhem hadden ze een mooie garage met
een tafeltennistafel. Elke dag dat balletje heen
en weer.  Vaak pas na het oprapen. De vader
en moeder van mijn vriend hadden iets met de
natuur en we gingen in de Roosendaalse
bossen cantharellen zoeken.  Aan het eind van
de dag heerlijke jus en de paddestoelen op
een bordje.  Zoals zo vaak.. we gingen onze
eigen gang.  Hij  ging de grote vaart op en
efee belandde in de transport- en
expeditiewereld.  Wat is dat voor een gedoe
dat je elkaar toch weer gaat opzoeken.  Hoe
zou het zijn met…..  efee trok de stoute
schoenen aan en had het geluk dat die vriend
bijna nooit was verdwenen naar andere
oorden.  Zevenaar was en  bleek nog steeds
de woonplaats. Wat gemier en moeite en ja
hoor,  65 jaren later  .. gevonden.  Het klikte
gelukkig, ook met de vrouwen en we

zwammen wat af. Vaak over TOEN maar ook
over VANDAAG vinden onze wegen elkaar
weer. We lullen wat af.  Na een ruime tijd van
eigen belevenissen, nu weer dat gevoel van
toen.  Nu alweer 5 jaren regelmatig in Oss of
Zevenaar.
Wat is dat toch?  Die behoefte aan dat oude
contact.  Voor ons beiden op tijd. De trouwe
lezer van deze goedbedoelde episteltjes,
begrijpt allang, dat efee niet uniek is in dat
denken aan TOEN.  U herkent zich? Fijn. Dat
contact leggen, ligt u misschien niet zo….. toch
is het soms de moeite waard.
 
= OVERPEINZINGEN
 
Een wandelende tak trok door Nijmegen en
ruime omgeving. Oftewel .. de Wandelvier
(drie) daagse zit er weer op. Om je heen kijken
en genieten van de natuur, zit er niet in.
Opletten, uitkijken en doordouwen is de
slogan. Koekjes aanpakken, water drinken,
blaren prikken. Effe niet opletten en je zit met
de blaren op de blaren. In 2023 weer op weg
naar het volgende kruisje.
= het overkomt u ook wel eens, dat u een
verkeerd telefoonummer hebt ingetikt en
iemand aan de lijn krijgt die u niet  wilde 
spreken. “sorry verkeerd verbonden” is vaak uw
reactie. Waarop de ander weer reageert met
de opmerking: “ga dan nog even naar uw
huisarts”.
= onderweg fietsend in je uppie…..efkes
stoppen.. soms op een bankje bij het kapelleke
KOOLWIJK. Genieten van de omgeving. Boer
Bens om de hoek… doet ook weer denken aan
Bens van de fietsclub. De andere gedachten
de vrije loop. Als je geniet de gedachten aan
anderen doorgeven. Het genieten niet voor
jezelf houden, maar delen.
= herhaling: in de volgende INFO zal efee het
uitgebreid gaan hebben over het klimaat en
de GRUTTO
en tenslotte
uitspraak van de boeddistische leraar Jotika
Hermsen:
we moeten leren leven met wat we hebben
en niet persé met wat we kunnen krijgen.
 
efee
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De Kringloop Heesch
 Dinsdag, 9 juli 2022.
Een activiteit waar ik ook echt nieuwsgierig
naar ben, is het reilen en zeilen van De
Kringloop, hier in Heesch.
Om 14.00 uur worden we hartelijk ontvangen
door Marian Haver en Jos Baayens.
We starten boven met een heerlijk kopje koffie/
thee en dan neemt Jos het woord en gaat het
e.e.a. vertellen voor we zelf rond mogen gaan
kijken, shoppen…!
 
Er is een goede samenwerking tussen de
Kringloop Oss en Bernheze. In Oss is het
allemaal in 1997 begonnen met het hergebruik
van textiel en goederen en dat liep prima en
datzelfde zien we ook in Heesch. De goederen
worden ingeleverd en daarna door de mensen
die hier werken, gesorteerd.
Dus er wordt tevens werk gecreëerd, ook voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Van de inkomsten van de verkochte goederen
moeten de salarissen worden betaald maar
ook de huur, telefoon, vrachtwagens om bv
huisraad op te halen enz. En dat is een grote
portie!! Aangezien Oss en Bernheze
samenwerken spreken we tóch over zo’n 170
personen: in  Oss 120 en in Heesch 50 mensen,
 die aan het werk zijn gesteld.
 
Als we het alleen eens hebben over
ingezamelde kleding in beide vestigingen,
spreken we over zo’n 650 duizend kilo….
sorteren, prijzen, op kleur hangen… heel wat
handelingen voordat de jurk, broek, jas of wat
dan ook aan het rek hangt om verkocht te
worden!!
Meubels kunnen thuis worden opgehaald en
natuurlijk staat daar een vergoeding voor
verwijderingskosten bv een 3-zitsbank kost dan
EURO 30,-- om op te halen. MAAR: wat kapot is
wordt niet meegenomen en dan zie je overal
om je heen, dat de mensen hun spullen niet
naar de stortplaats brengen, nee…we dumpen
het in onze natuur…vreselijk en erg asociaal.
 
Mensen uit een onhoudbare thuissituatie die
bv met kinderen hun huis in paniek moeten
verlaten en helemaal niets bij zich hebben
moeten natuurlijk worden geholpen. Zij

kloppen ook bij de Kringloop aan en kunnen
hun nieuwe, veilige onderkomen helemaal
inrichten met geld dat door de gemeente, ALS
LENING, wordt voorgeschoten. Dat geldt ook
voor bv asielzoekers, vluchtelingen…alles moet
worden terugbetaald zodra men weer geld
heeft door bv werk of zo.
Het sociale aspect staat bij de Kringloop hoog
in het vaandel.
Er zijn ook altijd goederen die niet meer
kunnen worden gerepareerd of hersteld en
dan worden eerst alle bruikbare onderdelen
verwijderd en daarna recycled!
 
Na deze uitgebreide uitleg gaan we in 2
groepen door het gebouw lopen en dan zien
we pas wat er allemaal te koop is, eigenlijk 
bijna alles. Ik zie serviezen, glaswerk, potjes en
pannetjes én ..alles gaat  eerst de
afwasmachine in; heel veel boeken met
gekleurde stickers erop en de kleur duidt op de
korting die op dat boek zit: heel slim!
Voor de kinderen stapels spelletjes maar ook
knuffels..ik kijk mijn ogen uit!
Boven is de kledingafdeling. Alles hangt op
kleur en is dus erg overzichtelijk. Paskamers zijn
hier ook in elkaar geknutseld en als je klaar
bent is er ook nog koffie voor slechts EURO 0,50.
Wát een geweldig bedrijf. Ik denk dat Jos
Baayens dit na zijn pensioen in november, best
zal gaan missen.
 
Zeer de moeite waard, deze excursie.
Bedankt!!
Mardon
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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
 

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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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


