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Kipsalade
 
Benodigdheden:
300 gram gerookte kipfilet
2 appels
½ komkommer
12 cherrytomaatjes
1 rode ui
Ijsbergsla
Handvol macadamia noten
Peper en zout
Voor de yogurtdressing:
2 eetlepels Griekse yoghurt
2 theelepels mosterd
2 theelepels dille
Peper en zout
Citroensap
 
*Maak de dressing door alle ingrediënten te
mengen. Breng de yoghurtdressing op smaak
met peper, zout en een beetje citroensap.
*Was de sla onder de koude kraan en dep
deze droog.
* Snij de cherrytomaatjes in partjes en de
komkommer en appel in blokjes. Snij de rode ui
fijn en hak de macadamia noten in vieren en
doe alle ingrediënten samen met de kip in een
kom
* schenk de dressing in de kom en schep het
geheel goed om. Breng desgewenst op smaak
met nog wat extra peper en zout.
Garneer eventueel af met een beetje veldsla.
 
Eet smakelijk
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KBO-Heesch
ACTIEF EN INSPIREREND

Werkervaring
 
Mijn eerste voorwoord was dat in de INFO van december, waar
ik me voorgesteld heb. Weet u het nog, ik was op zoek naar
een nieuwe, zinvolle tijdsbesteding. wel iets met een uitdaging.
Toen ik dat schreef was ik net een blauwe maandag bestuurslid
activiteiten, wist ik veel.
Een kleine passage uit mijn voorwoord van toen:
Mijn belangrijkste taken binnen het bestuur bestaan uit het
ondersteunen en coördineren van de diverse  activiteiten met
hun kartrekkers en vrijwilligers. Daarnaast zal het afstemmen en
bewaken van te maken afspraken met de Pas een onderdeel
gaan vormen van mijn werkzaamheden. Periodiek overleg met
mijn medebestuursleden, kartrekkers en andere groeperingen
zal er zeker voor gaan zorgen dat er een wij-gevoel bij mij gaat
ontstaan. “KBO” zal een nieuw begrip en diepere betekenis in
mijn verdere leven gaan krijgen, verwacht ik.
Nu, een half jaar later, is er het een en ander met me gebeurd,
kan ik wel zeggen. En inderdaad, “KBO” heeft een nieuw begrip
en een diepere betekenis in mijn leven gekregen. Graag wil ik
jullie meenemen op mijn ontdekkingstocht in het afgelopen
half jaar.
We begonnen met het inventariseren van alle wensen van de
diverse activiteiten voor het jaarprogramma. We zaten nog een
beetje in een twijfelperiode van corona en de kartrekkers van
alle activiteiten kwamen al dan niet aarzelend met of zonder
mondkapje op de koffie om kennis te maken en soms uitvoerig
te vertellen over “hun” activiteit. De een had soms wat nieuwe
plannen, terwijl de ander het liefst alles bij het oude wilde laten.
Alle wensen en ervaringen werden verzameld,  eerst met de
penningmeester besproken en later met de overige
bestuursleden gedeeld. Ik was zeer onder de indruk van al
hetgeen door de kartrekkers en vrijwilligers werd gedaan om
het onze leden naar hun zin te maken.
Ondertussen begon corona toch weer ernstiger vormen aan te
nemen en werd per 20 december gestopt met alle activiteiten.
Met het maken en bewaken van afspraken met De Pas viel het
dus wel mee. Een mooi rustig begin dacht ik. Ondertussen
hadden we van het bestuur van De Pas een brief ontvangen,
waarin we uitgenodigd werden om op 22 december onze
nieuwe huurovereenkomst te komen tekenen. Uiteraard wilde
De Pas dan meteen ook de praktische invulling hiervan
bespreken.
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Voorwoord - vervolg

Nou, een lang verhaal kort makend, het
bespreken van de praktische invulling hiervan
duurt nog steeds voort. Ik zal u niet verder
vermoeien met deze discussie. Op onze
Algemene Leden Vergadering van 23 maart
hebben we uitgebreid stilgestaan bij deze hele
situatie en het verheugt me dat alle
aanwezigen unaniem achter de door het
bestuur ingeslagen weg gingen staan.
Vervolgens liep in februari corona zo’n beetje
op zijn einde en mochten we weer wat meer
met zijn allen. En jawel op 25 februari weer een
brief van De Pas. Wat nu weer? Ons werd de
huur opgezegd en of we voor 1 maart
(carnavalsdinsdag) al onze spullen uit De Pas
wilden verwijderen. Wat nu?
Dan breekt er voor mij persoonlijk een zeer
drukke, enerverende, maar ook dankbare tijd
aan. Immers voor alle binnenactiviteiten moest
een nieuw onderkomen worden gezocht.
Binnen Heesch hebben we alle mogelijke
locaties benaderd, besproken en al dan niet
bekeken. Voor onze biljarters zijn we zelfs in Oss
terecht gekomen. En dan blijkt dat er een
enorm gevoel van solidariteit heerst bij diverse
verenigingen en ondernemers. Ik kan u
vertellen dat dit een geweldige kick heeft
gegeven, zo van Yes het kan!
Ons koor ConAmore beet op 3 maart de spits
af met hun eerste bijeenkomst in de grote zaal
van Aurora en vanaf 8 maart gevolgd door de
rest van de activiteiten. Ook in de Eijnderic,
sporthal ’t Vijfeiken en in buurthuis de Kortvoort
werden we gastvrij ontvangen. Persoonlijk ben
ik bij al die eerste keren aanwezig geweest en
het ontroerde me hoe blij onze leden waren
dat men elkaar weer kon ontmoeten na een
lange tijd van corona beperkingen.
Op dat moment heb ik gemerkt “Hier doe ik het
dus voor!” Toen heeft het KBO-zaadje definitief
wortel geschoten in mij en heeft het een
diepere betekenis gekregen in mijn leven. Dit
geeft zoveel energie, dat ik graag een
volgende keer nog eens een voorwoord in de
INFO schrijf.
Met vriendelijke groet,
Wil van Oorsouw

Piet Ceelen

Wil van Oorsouw
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Notulen Algemene
Ledenvergadering
 
d.d. 23 maart 2022. 
Locatie: ’t Tunneke. Aanvang 19.00 uur.
 
Aanwezig: 68 leden en 6 bestuursleden
Afwezig met bericht van verhindering: Annelies
Pulles, Wil Hofs. Wim Smits, Thea Nelissen en
Jan Sengers
 
1. Opening. 
De voorzitter Piet Ceelen, opent de vergadering
en heet de aanwezigen van harte welkom. Fijn
dat er zoveel leden aanwezig zijn. Dat is lang
geleden.
 
2. Notulen van de vorige ALV, 24 september
2021.
Deze stonden in de INFO van november 2021.
Hierop kon iedereen reageren tot 15 november
2021. Dat heeft niemand gedaan dus kunnen
de notulen als vastgesteld worden beschouwd.
 
3. De Jaarverslagen 2021 diverse clusters
Deze stonden in de INFO van 3 maart 2022.
Niemand heeft hier vragen over of geeft
aanvullingen hierop. Met dank aan de
samenstellers.

 
4. Financiële verantwoording door de
penningmeester
Theo van Orsouw geeft een presentatie van de
rekening 2021. De toelichting staat in de INFO
van 3 maart, alleen ontbraken daarin helaas
de cijfers. Deze worden nu op de sheet
vertoond en post voor post doorgelopen.
Mede dankzij de subsidie bijdrage van de
gemeente voor de augustusactiviteiten staan
we er financiëel nog goed voor.
Dhr. W. Lieffers vraagt hoeveel er afgedragen
moet worden aan KBO Brabant per lid: € 13,-.
De afdeling loskoppelen van KBO Brabant is
geen optie. KBO Brabant behartigt onze
belangen, biedt ons service en ondersteuning,
zorgt voor landelijke invloed en geeft kortingen
waarvan alle leden gebruik kunnen maken. Zo
geeft ze ons nu ook ondersteuning bij het
verdedigen van het bezwaarschrift
subsidiebeschikking, welke wij hebben
ingediend bij de gemeente.
De kascommissie heeft de administratie
bekeken en goedgekeurd. Er is getekend dat
alles goed bevonden is en decharge kan
worden verleend voor de administratie en de
jaarrekening zoals die is opgesteld..
Martien van Iersel heeft steekproefsgewijs de
rekeningen bekeken en is voor 100% tevreden.
Hij geeft als tip mee: in de toekomst de
sponsoring apart te vermelden. Nu wordt dit
bedrag verrekend met de kosten van de INFO.
In de begroting is die € 3100,= ipv in
werkelijkheid € 6100,= . De penningmeester ziet
de advertenties opbrengst van de INFO niet als
een sponsering maar als een ondersteuning
van het blad. Zal dit volgend jaar duidelijker
toelichten. De jaarrekening is vastgesteld.
 
De begroting 2022 is zeer onzeker. Er zitten
risico’s aan. Dit vooral door de
subsidieregeling. Het kan zijn dat we aan onze
reserves moeten komen. Verder zijn de cijfers
normaal zoals we gewend zijn. De aanwezigen
stemmen in met de begroting zoals die is
opgesteld en wordt bij deze vastgesteld. Met
dank aan de penningmeester en de
kascommissie.
5. Verkiezing kascontrole commissie: 
- Martien van Iersel is reglementair niet
herkiesbaar.
- Mevr. Willy van Herpen heeft zich
teruggetrokken. Antoon Verstegen was reserve
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en heeft haar plaats ingenomen.
- Mevr. Mieke van de Brandt is tweede
- Als reservelid wordt benoemd Jan
Schuurmans.
 
6. Jaarplan 2022 
- Ontwikkelingen De Pas.
We zijn heel actief geweest om te kunnen
behouden wat we hadden. Er is veel
vergaderd en we hebben zelfs met velen
gedemonstreerd.
Er loopt nog een bezwaarschriftprocedure
tegen de subsidiebeschikking.
Wat we allemaal gedaan hebben staat op
papier, kunt u nu ook lezen op de sheet en
leest Wil van Oorsouw hardop voor.
Hierna vraagt de voorzitter de leden hun steun
uit te spreken voor de koers van het bestuur
door vaststelling van bijgevoegd ontwerp
besluit.
Bestuurslid communicatie Mart Jenneskens
verduidelijkt met eigen woorden nogmaals dat
in de petitie, die getekend is door 240
personen tijdens de demonstratie en nog eens
80 via de website, alle ondergetekenden
aangeven dat Cultureel Centrum de Pas moet
veranderen in gemeenschapshuis De Pas, met
een bestuur vanuit de gebruikers. Het huidige
bestuur van de Pas heeft een andere opdracht
gekregen vanuit de gemeente/de raad. Ook
willen wij zeggenschap krijgen in de commissie
die zich gaat buigen over de nota
gemeenschapshuizen.
Er volgt een luid applaus als teken dat de
aanwezigen onze stelling ondersteunen.
Daarna vraagt Nollie van Uden de aandacht.
Zij wil de voorzitter een ‘hart onder de riem’
steken en onderstreept dit met een mapje
handtekeningen. Zij spreekt haar dank en
bewondering uit, aan Piet namens de
kartrekkers en alle aanwezigen. Zij hebben
gezien hoe het werkt hoe lastig het is en wat
voor inspanning dat vraagt en dat is met
woorden niet goed te maken. Een staand
applaus volgt. De voorzitter dankt haar voor de
mooie woorden maar zegt dat we dit alles wel
samen doen: Het bestuur maar ook met jullie.
 
Arie Hop geeft aan de meningen gepeild te
hebben onder de biljarters. Het grootste deel
staat achter het bestuur.
 

Hans Claasen vraagt wat we in moeten leveren
om toch in de Pas te kunnen? Waar zitten de
knelpunten?
We zijn het erover eens dat we onze activiteiten
zoveel mogelijk in één ruimte willen blijven
organiseren.
Nu beschikken we 7 dagen per week, 24 uur
per dag over den Herd en de CreaPas. Dat
wordt omgekeerd. Wij moeten voortaan
aangeven wanneer we de ruime nodig
hebben.
De bar met eigen vrijwilligers is het cement van
onze vereniging en dat willen we zeker
behouden. Eerder gaan we niet terug naar De
Pas.
Van KBO Nistelrode hebben we gehoord dat
de binding met de verschillende groepen is
komen te vervallen sinds ze in de Nestelé zitten
omdat iedere groep in een andere ruimte zit.
Ze treffen elkaar niet meer en dat proberen wij
te voorkomen. Lukt dat niet dan zullen we
genoodzaakt zijn om samen met de Soos een
andere ruimte te zoeken. Daar gaan we voor!
(gevolgd door een applaus)
 
Frans Eijsink merkt op dat als je het niet voor
elkaar krijgt je naar een andere ruimte zult
moeten uitwijken en dit zeker financiële
gevolgen zal hebben voor de KBO.
Dat klopt. Daarom hebben wij ook een
bezwaarschrift ingediend tegen de
subsidietoekenning die geoormerkt is aan de
Pas en die wij vrij willen besteden. Door die
beschikking worden wij met handen en voeten
gebonden.
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Hans Claassen: Waarom kan de KBO niet
huren van de gemeente en stichting de Pas
wel? En worden jullie hierin ondersteund?
Op 6 april wordt het bezwaarschrift
subsidietoekenning met de gemeente
besproken en is de voorzitter van KBO Brabant
daarbij aanwezig ter ondersteuning.
Henriette Timmermans is van mening dat het
bestuur van de KBO vertegenwoordigd moet
zijn in het bestuur van de Pas.
Dat staan we ook voor. Aan het begin hebben
we gevraagd om een gebruikersraad bij elkaar
te roepen. Dank je wel voor jullie steun.
 
7. Plannen diverse clusters.
- Wil van Oorsouw, bestuurslid Activiteiten en
Evenementen geeft een terugblik over 2021.
Eind november is hij aangetreden als
bestuurslid en heeft hij met alle kartrekkers
kennis kunnen maken. Doordat corona nog
steeds allerlei beperkingen met zich
meebracht was er meteen veel te regelen en
af te stemmen. De verhoudingen met de Pas
waren zodanig dat wij als bestuur besloten
hadden om het huurcontract niet te tekenen
en onze activiteiten in de Pas een maand te
stoppen. Eind februari sommeerde het bestuur
van de Pas de KBO binnen 3 dagen onze
spullen te verwijderen en moest er gezocht
worden naar alternatieven. Dit is gelukt dankzij
de medewerking van vele verenigingen en
kartrekkers met dank hiervoor. Wil benoemt alle
activiteiten en waar die nu plaatsvinden. Ook
de nieuwe activiteiten van reizen,
bloemschikken etc.
- Frans Eijsink kartrekker van de
evenementencommissie vertelt dat wij
aangemeld zijn om gratis deel te nemen aan
de museum plus bus die op 13 mei naar het
Cobra museum in Amstelveen gaat. .

 
 
De KBO dag is op 20 mei. Het Herfstfeest ipv de
Sinterklaasmiddag en tijdens de kerstviering
komt het Dickenskoor uit Oss.
- Mariet Jaspers bestuurslid Algemene zaken,
vertelt dat dezelfde werkgroep als vorig jaar
een nieuw programma heeft samengesteld
voor de maand augustus 2022. Door de
onzekerheden is gezocht naar activiteiten die
niet persé in de Pas hoeven plaats te vinden
maar meer naar excursies, uitstapjes in en om
Heesch. Zij somt de activiteiten op en deze
worden spoedig bekend gemaakt via de INFO.
De inschrijving gebeurt ook op dezelfde wijze
als vorig jaar. Nu op 13 en 14 juli..
Tijdens deze activiteiten en bij de kennismaking
nieuwe leden komen mooie bruikbare ideeën
naar voren die we proberen te realiseren. Zoals
dansavonden, excursie naar de Nistelrodese
molen, muzikale ondersteuning. Vorig jaar
kwam het voorstel om te koken voor
alleengaanden, wat nu twee keer heeft
plaatsgevonden in de Eijnderic en een groot
succes blijkt te zijn. Ook de vraag naar Bingo
op zondagmiddag is ondertussen opgepakt
door de evenementencommissie.
-Mart Jenneskens van communicatie is samen
met 5 mannen actief op dit gebied. Zij
verzorgen de website, nieuwsbrief, de INFO,
maken een jaarboekje en zijn iedere
maandagmorgen actief bij de helpdesk om
mensen te helpen in de digitale wereld.
Tijdelijk in de goei kamer van de Eijnderic.
- Ton de Wit bestuurslid Zorg en Welzijn, vertelt
dat zijn activiteiten afgestemd zijn op de
activiteiten van het afgelopen jaar. De
werkzaamheden van Lief en Leed, kroonleden,
kaartje voor de nabestaande van overleden
leden. Erg belangrijk om hier even bij stil te
staan dat deze mensen niet echt aan de weg
timmeren maar ontzettend belangrijk zijn voor
ons. Ook begeleid fietsen, de chauffeurs voor
de gehandicapten. zijn belangrijke activiteiten
waardoor verbinding ontstaat met de ander.
Komend jaar zal uitvoering worden gegeven
aan het Sportakkoord door sportkeuringstesten
te organiseren en de eerste beweeglijn komt
eraan op het veldje naast het huis van Ruud
van Nistelrooij.
8. Bestuursverkiezing:
- Kandidaat vacature secretaris Tom van Kleef
heeft zich teruggetrokken en we moeten dus
nog verder zoeken. Er wordt een dringend
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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.

beroep gedaan op alle aanwezigen om
hiervoor een oplossing te vinden.
- Kandidaat vacature activiteiten: Wil van
Oorsouw wordt met goedkeuring van de
vergadering benoemd tot bestuurslid
Activiteiten en Evenementen. Alle kartrekkers
hebben al met hem kennis gemaakt.
-Aftredend en herkiesbaar voorzitter Piet
Ceelen: Met een applaus worden Wil en Piet
benoemd. Dank je wel voor jullie vertrouwen.
 
9. Rondvraag
- Henry Thijssen heeft gehoord dat de Pas toch
de huur van de KBO ontvangt maar niet van
de KBO. Waar doen ze dat dan van?
- Ria Ploegmakers vraagt wat Mart verteld heeft
over de sponsors tijdens de
kartrekkersbijeenkomst. Voor de INFO uitgaven
proberen we de kosten te dekken door
sponsoren. Dus die zoeken we. Nu we van 12
naar 16 pagina’s zijn gegaan is dit zeker
wenselijk.
- Mart: Binnenkort kunnen de kartrekkers een
mail verwachten met een aanbieding
aankoop software tegen een heel kleine
vergoeding. Ook actieve KBO vrijwilligers
kunnen hiervan gebruik maken.
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt
eenieder voor de steun aan het bestuur.
Belooft de leden op de hoogte te houden en
hoopt dat we snel resultaat kunnen boeken.
Voor verslag:
Mariet Jaspers, bestuurslid Algemene zaken.

 
Iedereen die op deze notulen wil reageren,
kan dit schriftelijk doen tot 15 juni 2022
e-mailadres: secretaris@kboheesch.nl
 

Ledenmutaties
van  12 april tot en met 9 mei 2022
 
NIEUWE LEDEN
Wij heten u van harte welkom!
Tonnie Broeksteeg
Mieke Pennings
 
OPZEGGINGEN
Wij danken  hen voor hun steun !!
De heer M.M. Vos
Mevr. G.M. Vos - Fransen
Piet van Erp
Truus van der Velden - Dielissen
Rita Moes
 
Leden die ons ontvallen zijn
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en
het gemis moeten dragen
Dhr. J.Th. Van Nistelrooij
Jos Kaalberg
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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten juni  Speciale activiteiten juli 

Do 2 juni Inschrijven excursies Van Tilburg, t Vijfeike   Wo 6 juli Excursie Modehuis van Tilburg 

Wo 8 juni Aan tafel bij Gerda, de Eijnderic  Di   12 juli Fotoclub, de Eijnderic 

Ma 13 juni Fietstocht langs de Waal  Wo 13 juli Inschrijven zomeractiviteiten 

Di   14 juni Fotoclub, de Eijnderic  Do 14 juli Inschrijven zomeractiviteiten 

Wo 15 juni Excursie Modehuis van Tilburg  Wo 20 juli Aan tafel bij Gerda, de Eijnderic 

Wo 15 juni Middagtocht Tingieterij Alphen ad Maas  Wo 27 juli Excursie Modehuis van Tilburg 

Di 21 juni Middagtocht Openluchtmuseum Arnhem  Zo 31 juli Oud Holla dse spele , t Vijfeike  

Wo 22 juni Excursie Modehuis van Tilburg    

Ma 27 juni Fietstocht Maasheggen en Maasduinen    

 

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  

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   9.00 – 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 

5-daagse reis naar Stadtkyll in de 

Vulkaan Eifel in Duitsland 

5 t/m 9 september Zie INFO april pagina 12 en 13 

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

Diverse Augustus activiteiten Gehele maand augustus Nadere informatie, zie ko e de INFO s 

   

   

* Activiteiten in deze rubriek zijn nog niet definitief, maar komen er aan. 
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 Jo van de Putten

dhr. van Veghel

Henry Thijssen, ridder in de orde van Oranje Nassau

 Frans Eijssink

Koninklijke
onderscheidingen
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Beste leden,
 
Wij moeten u tot onze grote spijt melden
dat de dagtocht naar de musical
“Soldaat van Oranje” geen doorgang
kan vinden vanwege te weinig
aanmeldingen. Helaas.
 
Gerda Bax, Reiscommissie Heesch

DAGREIS NAAR DE
FLORIADE
 
op: WOENSDAG 8 JUNI 2022
 
Deze prachtige wereldtentoonstelling wordt
éénmaal in de 10 jaar gehouden. We gaan die
dag samen met KBO-ers uit Vinkel met de bus
naar Almere.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
08.30u: Vertrek
09.45u: Verwachte aankomst in Houten bij
restaurant “de Egels” voor koffie met gebak.
10.30u: Vervolgen we de weg naar de Floriade
11.15u: Verwachte aankomst bij de Floriade,
waar de deelnemers naar eigen inzicht het
park gaan bezoeken.
16.15u: Vertrek vanaf de Floriade
17.30: Onderbreking van de terugreis in Houten
voor een goed verzorgd 3- gangen diner bij
restaurant “de Egel”
19.30: Op weg voor de laatste etappe
20.45u: Verwachte aankomst in Heesch.
 
De kosten voor deze dag bedragen tussen
tussen de €75 en €80 p.p., 
Dat is inclusief ** vervoer per luxe
touringcar, ** koffie met gebak heenreis, **
entree floriade en ** een 3-gangendiner op
de terugreis.
 
 
Aanmelden z.s.m. bij  Gerda Bax
06-25518857,  Adri van Oss 06-20531525 of 
Reiscommissie KBO Heesch, 
reizen@kboheesch.nl

Modehuis
 
zet de deuren open voor leden van KBO
Heesch. We worden ontvangen in groepjes
van 20 personen op 4 verschillende
woensdagochtenden.
 
U kunt zich hiervoor inschrijven op:
Donderdag 2 juni vanaf 14.00 tot 15.00 uur in
sportzaal ’t Vijfeiken of via e-
mailadres: excursies@kboheesch.nl.
Als u via de mail inschrijft, graag uw naam en
telefoonnummer erbij vermelden dan krijgt u
een ontvangstbevestiging retour of een
telefoontje van ons.
We worden om 10.00 uur ontvangen met koffie
en iets lekkers. 
Kwart voor 10 verzamelen op het terras van
modehuis van Tilburg.
Het is de bedoeling dat u zoveel  mogelijk op
eigen gelegenheid naar Nistelrode gaat.
Mocht dat niet lukken dan proberen wij vervoer
voor u te regelen.
Dit artikel heeft ook al op de nieuwsbrief
gestaan dus het kan zijn dat de eerste twee
ochtenden zijn volgeboekt. Maar we hebben
nog 2 reserve tijden gekregen.
We zijn welkom op:15 juni, 22 juni, 6 juli en
eventueel 27 juli.
In volgorde van inschrijving worden de
groepen ingedeeld. 

 Floriade 2022 - Almere

12 INFO van KBO Heesch



Presentatie Stadtkyll
 
Bij deze een uitleg over onze najaarsreis naar
Stadtkyll, gepresenteerd door Jan Willem van
den Berg en Dick Maassen van de
reisorganisatie BTR uit Twello.
Wij (de reisorganisatoren) waren verrast door
de mooie opkomst.
Er ging spijtig genoeg een roddelpraatje rond
dat deze reis vanwege te weinig belangstelling
niet door kan gaan. Het is voor de -reis-
organisatie heel moeilijk om hier tegenin te
gaan. Als mensen ergens aan twijfelen is het
verstandiger om bij de betreffende personen
na te vragen of dat daadwerkelijk zo is. Afijn.
 
Beide heren deden om beurten hun verhaal.
Jan Willem vertelde een en ander over de reis;
de luxe touringcar waarmee we vervoerd gaan
worden. Over het hotel in Stadtkyll. De mooie
kamers, alle met balkon.
De uitstapjes met o.a. een bezoek aan het
Wildpark Hellenthal, bezoek Museum Ars
Krippana (Europa’s grootste kribben museum).
Naar het Romeinse verdedigingsstadje Bad
Münstereifel. De rondvaart over de Rursee. Het
Bedevaartsplaatsje Banneux.
 
Dick vertelde meer over hoe het financiële
plaatje eruit gaat zien.
Een 1- persoonskamer is 50 euro extra. Ook
over de wensen die U zelf kunt aangeven t.a.v.
dieet e.d.
Natuurlijk kunnen er rollators mee, maar hij gaf
wel aan om hier goed over na te denken of
deze ook echt nodig is.
De drankjes in het hotel zijn gratis van
17.00-23.00 uur. Omdat alles ook al uitgebreid
in onze INFO-van april- heeft gestaan waren er
weinig vragen.
De belangstellenden waren wel heel
enthousiast.
Terecht! BTR heeft het boeiend en duidelijk
verteld.
Er hebben zich al de nodige belangstellenden
aangemeld.
Om het voor deze mooie prijs van € 495,50 
(exclusief reis-en/of annuleringsverzekering)
per persoon rond te krijgen hebben we
minimaal 35 personen nodig. Dus zegt het
voort…!

We sloten deze presentatie met een goed
gevoel af.
Aanmelden voor 1 juni
bij: reizen@kboheesch.nl 
 
de reiscommissie  Adri van Oss, Gerda Bax
en Wilhelmien Vos

Sudocu mei pittig
 

Sudocu mei pittig
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TANTE DORA
 
De trouwe lezer van de belevenissen van efee,
heeft misschien wel dezelfde ervaringen,
waarover hij wil berichten. Efee en
echtgenootje (niet een vreemd soort nootje
maar de vrouw van) hadden een heerlijke
tante. Trouwens ome Reinier mocht er ook zijn.
Ze hadden geen kinderen en echtgenootje
kwam daar heel regelmatig over de vloer. Ze
stonden altijd klaar voor haar.  Als was het  hun
eigen kind. Een verjaardag vieren, Dora en
Reinier samen in de keuken, voor de kroketten.
Ze waren daar zo serieus mee bezig, dat je ze
alleen zag als er weer een bord vol dampende
bitterballen en langere vormen werd
binnengebracht. Ome Reinier werkte op een
chocoladefabriek, dus genoten we na de
ballen van heerlijke bonbons. Die tante Dora 
was een doodgoed mens met wat vreemde
gewoonten. Als er een zebrapad was
neergekwakt, stak zij altijd ongeveer 5 meter
verder over.  Als de bus gereed stond om te
vertrekken, zette zij nog even de pas erin en
stak de hand op, teneinde toch nog in dat
exemplaar te kunnen instappen. In de bios
lichten uit en ja hoor .. de deur ging open en
wie kwam er op het laatste nippertje binnen?
 In het theater idem dito. We gingen vaak
samen fietsen. Wie had er als laatste de kont
op het zadel gedropt? We hadden het altijd
over Tante Dora. U kent in uw familie vast wel
zo’n tante. Een beetje aandacht is nooit weg,
maar zij hebben een eigenaardige manier
gevonden om toch even in de belangstelling
te staan.  Trouwens, misschien beseffen zij in
het geheel niet dat ze zo opvallend bezig zijn.
Het blijft een interessant fenomeen. Efee en
echtgenootje kijken elkaar aan als ze
voorbeelden van dit aandacht trekken
tegenkomen .. en dan, jawel TANTE DORA.
Overpeinzingen
= naar het paradijs. Het laatste boek van
schrijfster HANYA YANAGIHARA . Tijdens een
interview merkte zij op, dat ze zeker weet, nooit
meer zo’n boek te zullen schrijven. Het was
puur geluk. Ik kan dat denken en schrijven niet
herscheppen. Zou het met schilders ook zo zijn,
dat ze veel creëren maar slechts enkele
doeken mooi / geslaagd vinden. Efee denkt
niet iets bijzonders te maken op het doek.

Maar momenteel een 20 tal schilderijen in een
gang in een appartementengebouw.  En 2
creaties blijven de beste. (voor hem) .
= je ziet steeds vaker voetballers, de velden
betredend bewegingen maken waarbij je de
indruk krijgt dat ze zonder de steun VAN BOVEN
minder tot hun prestaties kunnen komen. Even
later trappen ze de tegenstander de vernieling
in.  Zouden ze de antwoorden op hun
verzoeken niet goed hebben begrepen.
 
= klassiekers van LOESJE. Enkele gestolen
voorbeelden.
**  NIET GESCHOTEN IS ALTIJD VREDE
**  PLUK DE DAG VOORDAT JE IN EEN VAAS
EINDIGT
** ALS DE MOED JE IN DE SCHOENEN ZAKT, GA
DAN OP JE KOP STAAN.
 
En tenslotte
Het wordt ….. Het is …. Het was. Fasen
vastgesteld. Inhoud beleven. Al voorbij
 
Efee

MIDDAGTOCHTEN  
juni 2022
 
Na de mooie tocht in mei j.l. naar het Afrika
Museum, staan de volgende tochten alweer
op het programma.
== woensdag 15 juni 2022 gaan we een
interessant fenomeen bezoeken.
DE TINGIETERIJ IN ALPHEN a.d. MAAS (lekker
dichtbij… pontje over en ziedaar)
Voor velen een activiteit die je nog nooit hebt
aanschouwd.
Vertrek vanaf de Pas om 12.30 uur,
Opgeven middels tel 0412 610444 / of  451943
of mail: f.eijsink@ziggo.nl/ of
wadejong@kpnmail.nl
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Den hof van Eden?
 
Ut moet dees mònt vort  hòst un joar zen,
dættur bons in de búrt  twii mense wa:re diej
durren hòf  vur dur haws òlling awtgerömt han.
Den ènne hitter niej veul lòtter un pòr pötjes
mèh grúún graèj æn twii bruin bumkes in
geplòtst. Den andere dògt door nog eujt unne
natte hof van Eden van te ma:ke, hek a:lt
gemænt. Door hèn tòg èvvel al diej mònt drie
zwarte slange boven ut witte grint
awtgestóke!  Ge zult ut niej geleuve, mar
vurrigende wiik za:t door  innèns unne mens op
baèj zun kniejes vur zun durske tusse de stintjes
te frúújte. Ik dògt meej èfkus òn Adam æn
Eva. “Naw gugget gebeure”,  zèn ik tége dons.
“Ze zèn door op zuujk nòr unne wòtteroajer,
dæ kan hòst niej anders”. “Hij ister  nog stik na:
w òn ok”, giegelde ze treug. “Zoa te ziejn issiej
bang dæssun boks smèrrig wort”. Kza:g ut naw
ok. Allebaèj han ze un grúújn kleetje op de
keikes geleet. Dieje mens haggut al onder zun
kniejes zitte. “Ni:h” zijg ik tége men
bluumke, “hij hih sgrik  vur diej sgaèrpe stintjes.
Nòh zoveul jòrre zèn diej a:w vællekes niks mèr
gewènt! Diej kunne door untrènt niej mèr
tége.” De ons wier der efkus stil van. Ze kneep
baèj dur sgòn eugskes un bietje toe, keek nog
us unne ker æn fluisterde: ”Kèkt us wæsse
blèèj kèkt ! Tis kræk of dieje mens òn dur vreugt
of ze mèm wil tròòwe!” jubelt men wit döfke.
Dæ zon wèlliej neujt niej doen. Zoa ope-n- æn
bloat veur in oewen hof! Wèlliej zènze mar
zuutjes un bietje sgòòw vurbèh geköört. Ge zet
al ga:w teveul, op zòn oageblik. Sens hennoew
ze niej mer geziejn. Zosser dan tog wir
ingetrojje zèn?
Bært van Trientjes

 Openluchtmuseum, Arnhem

 
== dinsdag 21 juni 2022 naar het
OPENLUCHTMUSEUM IN ARNHEM
Een groots overzicht van wat er te beleven valt
in geheel Nederland. Van de RET tot Zaanse
Schans.
Museumjaarkaart geldig en Vriendenloterij
kaart te gebruiken ( thuis in te vullen)
Vertrek vanaf de Pas 12.00 uur
Opgeven middels tel 0412 610444 / of  451943
of mail: f.eijsink@ziggo.nl/ of
wadejong@kpnmail.nl
Geef U op ……. fijne mogelijkheden  het huis
even te ontvluchten en….. mooie
herinneringen op te doen.

Theo Wingens
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Veel onrust over
toeslag
energiekosten 
De gemeente Bernheze heeft op haar website
een bericht geplaatst en geeft toelichting hoe
mensen, die hier voor in aanmerking komen,
een aanvraag kunnen indienen.
De energiekosten zijn enorm gestegen en
daarom ontvangt iedere inwoner van de
gemeente met een laag inkomen, een
eenmalige toeslag van € 800,-. Inwoners met
een bijstand of een minimaregeling vanuit de
gemeente, ontvangen deze toeslag
automatisch. Hierover heeft u eerder al kunnen
lezen. Sinds 2 mei staat er ook een
aanvraagformulier online voor mensen die
geen bijstand of minimaregeling ontvangen,
maar toch een laag inkomen hebben. Wilt u
aanspraak maken op deze eenmalige
toeslag? Lees meer over deze energietoeslag
en hoe u deze kunt aanvragen.
 
Energietoeslag voor inwoners met een laag
inkomen
De energiekosten zijn enorm gestegen en
daarom ontvangt iedere inwoner met een laag
inkomen een eenmalige toeslag van € 800,-.
Inwoners met een bijstand of een
minimaregeling vanuit de gemeente
ontvangen deze toeslag automatisch. Andere
inwoners moeten deze toeslag aanvragen.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u deze
energietoeslag kunt aanvragen.
 
Waarom de energietoeslag?
De prijzen van energie zijn de afgelopen
periode hard gestegen en veel inwoners zijn
honderden euro’s extra kwijt aan hun
energierekening. Voor inwoners met een laag
inkomen is er een eenmalige toeslag van
€ 800,-. Daarnaast heeft de overheid de
belasting op energie verlaagd. Met deze
maatregelen kunnen inwoners een deel van
de kosten opvangen. 
 
Bent u bij ons bekend?
Ruim 600 inwoners met een bijstand of andere
minimaregeling vanuit de gemeente

ontvangen de energietoeslag automatisch en
hoeven niets te doen. Ook ouderen met een
aanvullende inkomensvoorziening ontvangen
de energietoeslag.
U hoeft niets te doen, het bedrag van € 800,-
wordt automatisch uitbetaald. Dit geldt voor
iedere inwoner uit onze gemeente met een
bijstandsuitkering, minimaregeling of
schuldtraject tussen 1 januari 2022 en 31 maart
2022.
 
Bent u niet bij ons bekend?
Krijgt u geen bijstand of een van de ander
eerder genoemde regelingen, maar heeft u
toch een laag inkomen? Dan kunt u vanaf 1
mei 2022 op de website uw aanvraag
indienen. De gemeente Meijerstad voert deze
regeling voor ons uit.
Twijfelt u of u recht heeft op de
energietoeslag? Bekijk hieronder of u recht
heeft op de energietoeslag of neem contact
op met één van onze medewerkers via (0412)
45 88 88 of gemeente@bernheze.org om te
kijken naar uw mogelijkheden.
 
Hulp nodig bij het invullen van het
aanvraagformulier voor de energietoeslag?
Voor hulp bij het invullen van het
aanvraagformulier voor de energietoeslag kunt
u terecht bij de formulierenbrigade. Elke
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er
iemand aanwezig op het kantoor van ONS
welzijn in het gemeentehuis. U hoeft hier geen
afspraak voor te maken en kunt gewoon
binnenlopen. Wilt u zeker weten dat u
geholpen kunt worden? Maak dan een
afspraak met één van de Sociaal Raadslieden
van ONS welzijn via telefoonnummer (088) 374
25 25.
 
DigiTaalpunten
Heeft u nog geen DigiD en lukt het niet om dit
zelf te regelen? Neem dan contact op met de
Helpdesk van KBO Heesch. Of kijk of iemand in
uw eigen omgeving u verder kan helpen. Is dit
niet het geval? Neem dan contact op met één
van de DigiTaalpunten van de Bibliotheek in
Heesch, Nistelrode of Heeswijk-Dinther.
Te bereiken via: https://www.nobb.nl/leren/
DigiTaalhuis/contact-DigiTaalpunten-
bernheze.html
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Waarvoor is de energietoeslag?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge
energierekening. Het is verstandig dat u dit
geld gebruikt om de energierekening mee te
betalen. Of te reserveren voor bijvoorbeeld de
hogere jaarafrekening van uw
energieleverancier.
 
Wat zijn de voorwaarden van de
energietoeslag?
U heeft recht op de energietoeslag als u op 1
januari 2022:
** 21 jaar of ouder bent;
** In de gemeente Bernheze woont;
** Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of
geldige verblijfsvergunning heeft;
** Een lager inkomen heeft.
U heeft geen recht op de energietoeslag als
u:
** in een inrichting verblijft;
** jonger bent dan 21 jaar;  en geen
bijzondere bijstand voor levensonderhoud 
ontvangt;
** jonger bent dan 27 jaar en aanspraak
maakt op studiefinanciering;
** staat ingeschreven in de basisregistratie
personen als ingezetene met enkel een
briefadres;
** inwonend bent bij zijn/haar ouders of bij
zijn/haar kinderen.
 
 

Rookmelders
 
Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een
rookmelder verplicht.
Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor
nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe
wetgeving staat dat ook in bestaande
woningen op iedere verdieping een
rookmelder moet hangen.
Waar moet je op letten bij het kopen van
een rookmelder?
Alle rookmelders in de woning dienen een CE-
keurmerk te hebben en moeten voldoen aan
de NEN-14604. Om er zeker van te zijn dat u de
juiste rookmelders hebt gekocht, kunt u
hierover meer lezen op de website
van Brandweer Nederland.

 
Rookmelders redden levens
Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke
verplichting voor een rookmelder pér
verdieping, ook voor bestaande bouw.
Ophangen is tegenwoordig supermakkelijk
bijvoorbeeld met dubbelzijdig tape. Maak jouw
huis veiliger met een rookmelder met 10 jarige
batterij- en levensduur.
Sinds 2003 gold de rookmelderverplichting al
voor nieuwbouwhuizen. Per 1 juli 2022 stelt de
overheid, dat ook in bestaande woningen een
rookmelder moet hangen op elke woonetage.
De beste plek voor je rookmelder
Hang ten minste rookmelders in de hal en op
de overloop. Dit is meestal de vluchtroute als er
brand uitbreekt. Nog beter is het om ook
melders op te hangen in alle slaapkamers en
de woonkamer. En wil je maximale beveiliging,
hang dan melders op in alle ruimten waar
brand kan ontstaan.
In ieder geval:
** op elke verdieping tegen het
plafond, minimaal 50 cm van een muur of
hoek en niet op de tocht of bij mechanische
ventilatie in de buurt;
** in de ruimte waar de slaapkamers op uit
komen (vluchtroute)
Voor nog meer veiligheid:
** in iedere slaapkamer
** in de woonkamer of andere verblijfsruimte
** in de ruimte waar de wasmachine en
wasdroger staan (als dit niet de doucheruimte
is)
** in iedere ruimte waar elektrische apparaten
worden opgeladen (telefoons, tablets, fietsen,
hoverboards, …)
 
Plaats de rookmelder niet:
** bij een ventilator of ventilatieopening
** boven de verwarming
** op tochtige plekken
** in de stoom/damp van een kooktoestel of
vaatwasser
Staat er in de badkamer apparatuur die brand
kan veroorzaken (bijvoorbeeld een
wasdroger), plaats dan een rookmelder in de
gang of overloop aan het plafond op 50 cm
afstand van de badkamerdeur en op 50 cm
afstand van omliggende muren. Lukt dit niet,
plaats dan een thermische melder in de
badkamer.
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Soorten rookmelders:
** Optische rookmelder, ** Thermische
melder, ** Gekoppelde melders, **  Melders
voor doven en slechthorenden, ** Slimme
melders
De beste rookmelder voor jou.
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende
soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een
goedgekeurde rookmelder. Het Europese
keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder
voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen
ten aanzien van productinformatie,
onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten.
Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen
nog worden verkocht.
Let er bij de aanschaf op of de rookmelder
werkt op batterijen die jaarlijks vervangen
moeten worden of dat er een batterij in de
melder zit die vijf of tien jaar meegaat. Een
rookmelder met een batterij die meerdere
jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder maar
levert veel gemak omdat je niet steeds weer
een nieuwe batterij hoeft te plaatsen.
Gekoppelde melders
Wil je meerdere melders in huis ophangen?
Zorg er dan voor dat de melders aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. Dit kan gewoon
draadloos. Als één melder in huis afgaat door
rook, dan gaat het signaal af bij alle melders
die gekoppeld zijn. Je wordt eerder
gewaarschuwd. Als je boven ligt te slapen en
beneden ontstaat brand, is het goed om dat
te weten als de brand alleen nog maar
beneden is. Je hebt zo dus een grotere
overlevingskans.
Gekoppelde melders zijn ook handig als je die
deelt met de buren. Zo kun je nog eerder een
brand ontdekken en elkaar waarschuwen of
helpen.
Wist je dat:
** je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook
** rook veel giftige gassen bevat
** de meeste slachtoffers bij brand vallen door
het inademen van rook
** alleen je gehoor werkt als je slaapt
** een rookmelder je wakker maakt en ervoor
zorgt dat je tijd hebt om te vluchten!
** rookmelders te koop zijn in alle doe-het-
zelfzaken en bouwmarkten
** een rookmelder binnen 2 minuten geplaatst
is (bijv. met dubbelzijdig tape)
** rookmelders niet zomaar afgaan als je een

sigaret rookt
** een rookmelder voor doven en
slechthorenden in principe wordt vergoed door
de zorgverzekeraar.
 

Theo Wingens

Jo van Herpen

Jo van Herpen
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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
  Wil van Oorsouw   activiteiten@kboheesch.nl   06 55281255
  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.
Ziekenbezoekgroep Lief en Leed
* Ria Ploegmakers,    tel. 06 83 39 84 57  e-mail: liefenleed@kboheesch.nl
* Maria Brouwers,   tel. 0412-453 450
* Nelly Welten,     tel. 0412-452 591
* Rieky van Heumen,  tel.  06-38 94 07 01

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


