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                     Uitnodiging
 

 
Extra Algemene Leden Vergadering 
 
                      Woensdag 23 november om 19.00 uur in ‘t Tunneke
 
In het oktobernummer van de INFO én in het vervolgartikel in deze INFO hebt u allemaal kunnen
lezen hoe we de afgelopen maanden gevaren zijn in de discussie rond ons conflict met De Pas.
We hebben helaas moeten constateren dat we er met De Pas op deze manier er niet gaan
uitkomen.
Waarom een extra Algemene Leden Vergadering?
Zoals het in iedere vereniging gebruikelijk is, zijn het uiteindelijk de leden die bepalen wat de
toekomst hun gaat brengen. Zo staat dat ook in onze statuten en daar willen wij ons graag aan
houden. Maar een extra Algemene Leden Vergadering organiseer je niet zomaar, daar moet
een duidelijke reden voor zijn. Nou, die is er in ons geval. Sinds het begin van dit jaar hebben we
immers een conflict met De Pas, waar zo langzamerhand een einde aan moet komen, in welke
vorm dan ook.
Tijdens deze Algemene Leden Vergadering zal het bestuur een aantal mogelijke opties
presenteren die belangrijk zijn voor het voortbestaan van onze KBO. De bijeenkomst is interactief
en tot slot zal middels een stemming aan de aanwezigen worden gevraagd welke kant we als
KBO op zullen gaan.
Heel veel van dit soort discussies draaien om geld, zo ook in ons geval. Om u vooraf alvast een
beetje op de hoogte te brengen van de financiële consequenties hebben we op de een van
volgende pagina's (pag. 10 en 11) een kort overzicht weergegeven van de invloed van een
aantal opties op onze jaarlijkse begroting.
Wij verzoeken onze leden om in grote getale aanwezig te zijn, zodat we met elkaar een goed
gefundeerde keuze kunnen maken.

AGENDA:
 

•   Opening
•   Mededelingen
•   Huisvestigingsopties
•   Daaruit voortvloeiende consequenties
•   Besluitvorming
•   Rondvraag
•   Sluiting.

 
Graag tot 23 november.
Namens het bestuur,
Wil van Vugt, secretaris KBO Heesch

Ontvangen Leden
Mutaties
 
van 12 september tot en met 9 oktober 2022
 
NIEUWE LEDEN
Wij heten u van harte welkom!
Louise Desserjer
 
OPZEGGINGEN
Wij danken  hen voor hun steun !!
Goos Lam
Rectificatie: Thea van Berkel - Simons heeft
zich niet afgemeld als lid van KBO Heesch.
 
LEDEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en
het gemis moeten dragen
Karel Swinkels
Gerrie Lam - Brinkman
Paul Govers
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Inhoud
  Voorwoord: Ik stel me voor

 
Nog nooit gedaan of hoeven te doen en nu ik net een paar
weken het penningmeesterschap van de KBO-Heesch heb
overgenomen van Theo van Orsouw, moet ik het alsnog doen:
een ‘voorwoord’ schrijven voor het KBO-Heesch infoblad.
Zal me eerst voorstellen: mijn naam is Ben Krooshoop en ik
woon sinds 1978 in Heesch.  Verhuisd naar Heesch, omdat ik in
mei van dat jaar ben begonnen met werken bij de gemeente
Heesch. Samen met mijn toen zwangere vrouw en 2 zoons
kregen we een huurwoning toegewezen aan de Verdilaan 108.
Daar werd ook mijn 3e zoon geboren. Zelf ben ik geboren in
Haaksbergen.
Enkele weken geleden vroeg mijn gewaardeerde buurman, Wil
van Oorsouw of ik de nieuwe penningmeester  wilde worden
van de KBO-Heesch. Wil legde uit dat de letters KBO staan voor
‘Katholieke Bond voor Ouderen’. Nu ben ik wel Katholiek
opgevoed maar de laatste decennia waren niet mijn Katholiek
actiefste. Volgens buurman Wil was dat geen probleem, dit
komt namelijk veelvuldig voor. Nog even over de ‘O’ van
ouderen gepraat en toen bedenktijd gevraagd voordat ik een
besluit zou nemen. Na enkele weken nadenken toch maar
tegen buurman Wil gezegd dat ik het wel een aantal jaren
wilde doen. De kennismaking met de overige leden van het
bestuur heb ik als heel prettig ervaren. Ik voelde mij snel
opgenomen in het bestuur.
Nu ik gepensioneerd ben, heb ik  meer tijd voor mijn hobby’s:
fotografie, tuinieren, fietsen en reizen. Zelf heb ik een eigen
website gemaakt, gewoon omdat ik dat leuk vind.
Met hulp van Theo van Orsouw, mijn voorganger als
penningmeester, heb ik het boekhoudprogramma verkend
alsook de ledenadministratie. Zou ik nog hulp nodig hebben
dan kan ik altijd rekenen op Theo.
We leven momenteel in een heel enerverende tijd. Crisissen
volgen elkaar in een rap tempo op en nagenoeg niemand
ontkomt eraan. De verhalen over de alsmaar stijgende
energieprijzen worden veel gedeeld en vullen menig tv-
programma. Natuurlijk is het op zijn minst heel vervelend als bij
jou de kosten van energie sterk hoger worden en je bang
begint te worden of je het allemaal nog wel redt.
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De Rijksoverheid helpt onze inwoners ruimschoots bij het
terugdringen van de gevolgen van deze kostenstijgingen, maar
of dat voldoende is, is de vraag.
Hoe anders is dat in het oosten en zuiden van de Oekraïne.
Huizen en appartementen zijn kapotgeschoten, geen stromend
water noch elektriciteit en ook geen mogelijkheid tot
verwarmen van de huizen/appartementen. De winters
beginnen daar eerder en zijn een stuk kouder dan bij ons.  Hier
kan de Oekraïense overheid ook niet bij helpen. Dan hebben
we het nog niet over het onmetelijke verlies van geliefden die
de bezetting helaas niet hebben overleefd.
Als je dat allemaal overziet, dan bedenk je: wat leven wij dan in
een net en geciviliseerd land, ook al gaat het hier niet met alles
goed, maar toch….er is hier wel hulp van de overheid ook al is
het misschien soms minder dan je had gehoopt. Het is goed
om je ongerustheid te uiten, maar denk ook eens aan het
spreekwoord: een mens lijdt het meest van het lijden dat hij
vreest.
 
Ben Krooshoop
 

Veilig fietsen en stappen in Heesch
 
Dit najaar wil de KBO in geheel Bernheze een inventarisatie uitvoeren om in beeld te brengen
welke openbare verkeersvoorzieningen verbeterd kunnen worden in het kader van een stap- en
fietsveilig Bernheze.
 
We onderscheiden hierin:

1. doorgaande ontsluitingswegen
2. lokale verbindingsstraten
3. bewonersstraten

 
Hierbij inventariseren we knelpunten betreffende:
** de veiligheid van de weggebruikers.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: fietspaden, fietssluisjes,
oversteekplaatsen, trottoirs, obstakels of andere onveilige situaties
** verkeersvoorzieningen en wegbewijzering: aanduiding wegsoort, verkeersborden,
verkeerslichten, gesteldheid wegen en trottoirs, snelheid
** wegbekleding en bermen: gesteldheid van de afwatering, bestrating, bermgroen, hagen en
boomwortels
** straatmeubilair: brievenbussen, fietsklemmen, regelkasten, openbare toiletten, bankjes.
 
Om deze inventarisatie uit te voeren zoekt de KBO een 3-tal leden die deze opdracht samen
willen uitvoeren. Naar verwachting moet dit te realiseren zijn in 3 à 4 dagdelen. Bedoeling is deze
inventarisatie in november/december uit te voeren.
 
Heb je hiervoor belangstelling en dit jaar hiervoor 4 dagdelen beschikbaar.
Meld je svp aan bij Piet Ceelen, voorzitter@kboheesch, tel 06-37202243              
                              
 

Vervolg voorwoord van het bestuur
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De Pas en onze eigen
Herd
 
Na jarenlang discussie over de DNI, was het
laatste voorstel van het college dat de KBO in
de huidige Bieb gehuisvest zou worden. Het
voorstel werd door de Raad niet geaccordeerd
en een nieuwe story voor de  DNI  gaat van
start………….. Ook  de Pas kreeg een geheel
nieuw bestuur. We schrijven 2021.
Het nieuwe bestuur van de Pas werkt zich in en
medio 2021 wordt ons bestuur uitgenodigd
voor een gesprek. Heel open, uitgaande van
een goede samenwerking, zijn wij met dit
bestuur in gesprek gegaan. Na enkele
gesprekken wordt het doel van De Pas
duidelijk: niet langer een eigen bar voor de
KBO, een andere huurovereenkomst en over
de invulling van het horecagebeuren en de
consumptieprijzen gaat De Pas nadenken.
Theo van Orsouw en ondergetekende hebben
steeds de gesprekken met het bestuur van De
Pas gevoerd. Vanaf het begin was duidelijk dat
De Pas eigenlijk helemaal géén belangstelling,
géén oor, géén oog, en ook géén hart had
voor de KBO. Enkel en alleen €€€ telden. De
Pas streeft enkel naar een sluitende begroting
en vergeet haar maatschappelijke plicht
horend bij de exploitatie van een
gemeenschapshuis.
Onze ALV gaf het bestuur de opdracht niet te
buigen voor de ideeën van De Pas: veelvuldig
overleg met politieke partijen, veel artikelen in
de Pers, een demonstratie op de Misse samen
met Samen Heesch, stopzetting van onze
activiteiten in De Pas in maart, opdracht van
De Pas tot ontruiming, bemiddelingspogingen,
bezwaarschrift tegen het subsidiebesluit,
commissie van Goede Diensten en talloze
gesprekken met leden en
belangstellenden…… alles tot op heden
zonder resultaat.
Afgelopen maanden zijn we heel fijn
opgevangen door verschillende verenigingen,
die het als een maatschappelijke plicht
voelden om onze KBO te helpen, te steunen.
Onderwijl heeft het bestuur wel het besluit
genomen om te streven naar een eigen ruimte
voor onze KBO; een eigen ruimte te delen met
gelijkgezinde verenigingen ( oa Samen

Heesch) om in Heesch te komen tot een echt
gemeenschapshuis. Een gemeenschapshuis
niet langer vallende onder het bestuur van De
Pas. Daarnaast zijn Wil van Oorsouw en Mariet
Jaspers vanaf medio mei in alle stilte opnieuw
in gesprek gegaan met het bestuur van De Pas
(met Adrie en Audrey), ook nu tot op heden
zonder enige vooruitgang cq toenadering.
Nu staan we hier als bestuur wederom voor
onze ALV, omdat we jullie willen raadplegen
over het vervolg, hoe gaan we verder: nemen
we definitief afscheid van De Pas of keren we er
tijdelijk terug, totdat we een eigen Herd (met
gelijkgestemde, maatschappelijke
verenigingen) kunnen realiseren?
 
Aan jullie het woord….
Piet Ceelen, voorzitter
 

AED REANIMATIE
TRAININGEN
 
Vanuit het Lokaal Sportakkoord worden in
samenwerking met EHBO Heesch AED
reanimatie trainingen voor vrijwilligers van
verenigingen georganiseerd. Gedurende 2,5
uur (avond) wordt men opgeleid tot het
reanimeren en gebruik van AED voor zowel
volwassenen, kinderen als babies. 
Deze trainingen zijn gratis en worden door het
Lokaal Sportakkoord vergoed. 
Wij willen deze mogelijkheid ook graag  ook
onder de aandacht brengen van onze KBO
vrijwilligers  en vragen u, als u geïnteresseerd,
bent dit even via e-mailadres
algemenezaken@kboheesch.nl te laten weten.
Zodra er meer bekend is van onze KBO, zal
Thomas van Nistelrooij -coördinator
Sportakkoord- contact opnemen met EHBO
Heesch en op zoek gaan naar een geschikte
datum, zeer waarschijnlijk in het voorjaar van
2023. 
 
Opgeven is mogelijk tot 5 november 2022. 
Doe dit snel, tenminste als je erbij wilt zijn!!!
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Stand van zaken mbt
ons conflict met De
Pas, deel 2
In het oktobernummer van de INFO hebben wij
u uitvoerig bericht over de stand van zaken
inzake ons conflict met De Pas. Dit verhaal
stopte op 6 september, toen wij ons laatste
gesprek hadden met vertegenwoordigers van
De Pas. Op het moment dat we dit schrijven
zijn we weer een maand verder en wordt het
weer tijd om onze leden even bij te praten.
 
Even kort de feiten tot 6 september:

•   Wederom, voor de derde keer, geeft De Pas
geen antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe denkt De Pas om te gaan met het
bedrag van € 8.000,=, dat we als KBO derven
door het opheffen van de bar.

2. Hoe verklaart De Pas het verschil van
€ 18.000,= tussen de € 52.000,= huur die men
vraagt en het bedrag van € 34.000,= dat
volgt uit onze ruimtebehoefte tegen het
sociale tarief uit hun prijslijst.

•   Daarnaast blijft De Pas halsstarrig
vasthouden aan hun standpunt dat al 1,5
jaar geleden is ingenomen, namelijk:

1. De bar móet worden opgeheven,
vrijwilligers van de KBO kunnen als vrijwilliger
bij De Pas gaan werken.

2. De consumptieprijzen zullen stapsgewijs
worden verhoogd en gaan per 1 januari
2023    gemiddeld € 1,85 kosten

•   De Pas geeft aan geen medewerking te
willen verlenen aan een Commissie van
Goede Diensten, waarvoor de KBO op
aanraden van de Bezwarencommissie van
de Gemeente het initiatief heeft genomen.

 
Voor iets meer achtergrondinformatie raden wij
u aan om het artikel in de INFO van oktober er
nog eens even op na te slaan. De soap gaat
hieronder namelijk verder bij het einde van het
vorige artikel.
 
Op 6 september hebben we, zoals gezegd,
nog één ultieme poging gedaan om uit dit
conflict te komen. Toen hebben wij  aan De
Pas concrete voorstellen gedaan voor het
gezamenlijk oplossen van de financiële
geschilpunten én voor het inzetten van onze

barmedewerkers.
 
In het kort komt ons voorstel hierop neer:

•   De Gemeente heeft aan het begin van dit
jaar aangegeven € 52.000,= huursubsidie te
willen betalen aan de KBO, om hiermee de
huur voor de ruimten, die we als KBO
gebruiken, te betalen. We werden verplicht
dit geld in De Pas te besteden en wat we
over hielden moest terug naar de
gemeente. Dit staat te lezen in de
huurbeschikking die we in het begin van dit
jaar van de Gemeente mochten ontvangen.
Tot 2022 ging dit geld via Ons Welzijn
rechtstreeks naar De Pas, maar per 2022 wil
de Gemeente deze geldstroom via de KBO
laten lopen.

•   Welnu, wat de KBO betreft mag De Pas het
bedrag van € 52.000,= gerust ontvangen,
de Gemeente heeft dit namelijk specifiek
hiervoor gereserveerd.

•   Maar voor wat hoort wat!!!! Wij als KBO
hebben hier namelijk de volgende
voorwaarden aan verbonden, te weten:

De Pas vergoedt hieruit aan de KBO een
bedrag van € 8.000,= voor de gederfde
barinkomsten.
Daarnaast dient een bedrag van € 10.000,=, of
zoveel als nodig is,  te worden besteed aan
een structurele verlaging van de
consumptieprijzen, hetgeen neer dient te
komen op circa € 0,50 per consumptie.
Én een bedrag van € 2.600,= aan huur voor de
biljarts dient in de prijs van de huur voor d’n
Herd te zijn inbegrepen.

•   De hierboven genoemde bedragen zijn
jaarlijks en dienen nog te worden
geïndexeerd.

 
De Pas is met ons voorstel huiswaarts gekeerd
en kwam per brief van 21 september met
onder meer het volgende onthutsende voorstel
cq. mededeling:

•   De gemeente betaalt de jaarlijkse huur
(voor 2022 € 52.000,=) direct aan De Pas voor
Activiteiten Voor Ouderen (AVO).

•   Consumpties worden door personeel en
vrijwilligers uitgeschonken tegen geldende
tarieven.

•   Leden van de KBO kunnen vrijwilliger van
de Pas worden en moeten daarvoor een
overeenkomst tekenen.
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De Pas wil hier dus fundamenteel iets heel
anders dan ons in januari door de Gemeente
is voorgeschoteld. De vergoeding voor de huur
gaat hiermee niet via de KBO naar De Pas,
maar wordt door de Gemeente rechtstreeks
aan De Pas uitgekeerd. Dit gebeurt
zogenaamd onder het mom van Activiteiten
Voor Ouderen, waarmee De Pas in maart, toen
ons huurcontract werd opgezegd, is gestart en
waarmee onze biljarters met open armen in
augustus werden ontvangen. Gratis wel te
verstaan!!!
 
Daarnaast organiseert De Pas sinds maart
dezelfde activiteiten als die door de KBO al
jaren worden georganiseerd.  Hoe netjes ga je
dan als verhuurder om met de belangen van
je grootste klant de KBO?!
 
Men hoeft geen helderziende te zijn om te
kunnen snappen wat dit voor een gevoel bij
ons als KBO-bestuur teweeg heeft gebracht.
Namelijk, op deze wijze staan we in de
discussie met De Pas volledig schaakmat en
zijn we in feite geen enkele partij meer in dit
conflict, maar zijn we gedegradeerd tot
slachtoffer van een vooropgezet spel tussen
Gemeente en De Pas.
 
Met deze kennis zijn we op 28 september naar
wethouder Everling gestapt en hebben hem
gevraagd wat hier van klopt. De wethouder
geeft aan dat het enige doel van de
gemeente is dat ín De Pas activiteiten voor
ouderen georganiseerd worden en dan het
liefst door de KBO. De vergoeding blijft in dat
geval via de KBO lopen en gaat dus niet per
definitie rechtstreeks naar De Pas. Verder blijft
het conflict een zaak tussen de KBO en De Pas.
De gemeente is volgens de wethouder hierin
geen partij.
 
Daarnaast geeft de wethouder aan dat het
bestuur van De Pas voor het bedrag van
€ 52.000,= alleen mag faciliteren en zelf géén
activiteiten voor ouderen mag organiseren.
 
We hebben tijdens het gesprek uitgelegd wat
we bedoelen met ons ultieme voorstel aan De
Pas en aangegeven dat op 23 november onze
leden zullen bepalen waar onze toekomst zal

liggen, maar dat als er niets verandert een
definitieve exit nabij is. Waarop de wethouder
vroeg of de € 8.000,= voor gederfde
barinkomsten het enige probleem is. We
hebben aangegeven dat als er naast een
oplossing voor de € 8.000,= ook door een
professionele en klantvriendelijke bediening
een echt bakje koffie met een koekje
geschonken wordt voor het tarief dat De Pas
nu voorstelt, dat er dan mogelijk een opening
te vinden is. De Pas wil immers
klantvriendelijkheid en professionaliteit
uitstralen, daar hoort een correcte
klantbehandeling ook bij, zoals van iedere
horecaondernemer verwacht mag worden.
 
Deze ontwikkelingen in de hele discussie rond
ons conflict met De Pas zijn dermate belangrijk
dat we onze leden hiervan op dit moment de
hoogte willen en moeten brengen. Met De Pas
alleen gaan we er niet meer uitkomen, vrezen
wij.
 
Op 23 november gaan we daarom tijdens een
extra Algemene Leden Vergadering samen
bepalen wat onze koers voor de toekomst gaat
worden. De belangen zijn groot, dus wij
rekenen op een grote opkomst. Zie verder de
uitnodiging in deze INFO voor deze extra
Algemene Leden Vergadering.
 
Tot zover
 
Namens het bestuur van de KBO
Mariet Jaspers en Wil van Oorsouw
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Er wordt nu een diner uitgeserveerd en dat
laten we ons goed smaken.
Ondertussen wisselen regen en zon elkaar af
maar …wij zitten droog en genieten.
Daar hebben we Streefkerk. Uit opgravingen
blijkt dat er al vele jaren voor onze jaartelling,
hier jagers en vissers leefden…! We zien hier de
achtkante molen “de Liefde”…..(in liefde
draaiende) maar er zijn er nog veel meer:
Kinderdijk!!
In de verte ligt Rotterdam maar dat blijft in de
verte want de boot wordt gedraaid. We varen
langs Lopik, met de Gerbrandytoren ofwel
zendmast Lopik 372 m hoog.
We varen door de Prinses Beatrixsluis bij
Nieuwegein, een hele belevenis. 
Zoetjesaan varen we het Amsterdam-
Rijnkanaal op en daar zien we de bekende
Galecopperbrug, de op één na drukste brug
van Nederland en ons eindpunt van deze dag
komt naderbij. Terug naar Heesch: Klaas uit
Putten is nu onze chauffeur en onderweg
vertelt hij nog het e.e.a. en dan zijn we weer
thuis. Het was een interessante, gezellige,
boeiende dag waar ik met veel plezier aan
terugdenk en met mij vele anderen. (Jammer
alleen dat de kapitein slecht te verstaan was.
Daardoor heb ik toch wel wat info gemist).
 
Adri van Oss en Gerda Bax: bedankt en we
kijken uit naar het volgende uitje!!
Mardon
 

Groepsdagtocht bus
en boot       
 
zaterdag 17 september ’22
 
Een grijze lucht, een aardige bries: tijd voor een
“overdekt” uitstapje en dat gaan we vandaag
doen.
Om 09.15 uur staat de bus bij De Pas klaar voor
vertrek en ik zie dat er behoorlijk wat animo is
voor deze dag. Ikzelf ben dol op varen: het is zo
rustgevend en je ziet de wereld weer eens
vanuit een heel andere invalshoek. Met een
snelheid van zo’n 5/6 km per uur kabbelen we
over de wateren máár… zover zijn we nog niet
nee, we rijden eerst naar het mooie
Schoonhoven  waar we aan boord gaan.
Schoonhoven, een mooi stadje aan de Lek,  al
bijna 700 jaar Zilverstad en tevens Vestingstad
en maakte vroeger deel uit van de Hollandse
Waterlinie. Aan boord zoeken we een mooi
plaatsje en aangezien alle tafels rechts en links
aan het raam staan heeft iedereen een mooi
uitzicht. We zitten met 6 personen aan een tafel
en al snel zijn onze “onbekende” disgenoten
gezellig met elkaar aan het babbelen.  We
beginnen met een kopje koffie/thee en een
flink stuk appeltaart dus het begint goed. De
trossen zijn los en we varen….
De kapitein houdt ons op de hoogte van
hetgeen er te zien is en we horen dat de tocht
gaat vanaf Schoonhoven richting Rotterdam
en vervolgens naar Utrecht waar deze dag
eindigt maar zover zijn we gelukkig nog niet.
Als we langs Schoonhoven varen zien we “de
Veerpoort”, een 17e-eeuwse poort.
We varen verder en de kapitein vertelt over het
belang van de scheepvaart want er kómen
heel wat enorme aken langs die o.a.
containers vervoeren. We passeren
Bergambacht, de geboorteplaats van Wim Kok
onze voormalig Minister-president.
Altijd leuk die “weetjes”. We varen rustig verder
en ik bedenk me dat het hier toch geweldig
toeven is in de zomer. Langs de oever  staan
ook nog heel wat caravans, campers en
tenten in de hoop op een laatste, mooie dag
voor de herfst begint.
Ook zien we nog een dappere zwemmer..wie
doet hem dat na bij deze temperatuur?!

Bingomiddag
 
Op zondag 13 november 2022 spelen we
weer bingo in Sporthal ’t Vijfeiken.
Annie Fransen zorgt ook nu voor mooie prijzen
en José Verstegen roept vanaf 14.00 uur de
nummertjes om.
Vorige keer was het weer gezellig druk, We
ontvangen jullie en andere mensen weer
graag op deze ontspannende zondagmiddag.
U hoeft zich van te voren niet aan te melden,
en kunt rond half twee gewoon binnenlopen
bij ’t Vijfeiken.
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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
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Effecten op begroting 2022 door verschillende 

Inkomsten

Huisvestingsubsidie 52.000 52.000

Overige jaarlijkse subsidies 3.000 3.000

Horecaomzet 6.000 8.000

Advertenties in de INFO

Contributies 1075 leden 24,00 25.800 25.800

Rente 5

Dekking uit reserve (begeleid fietsen) 3.500 3.500

90.305

Totale inkomsten 90.305

Uitgaven

Huurlasten

huurlasten De Pas 52.000 52.000

huurlasten elders

52.000

Afdracht contributie aan KBO Brabant 1075 leden 12,93 13.897 13.897

Bestuurskosten 2.600 2.600

Attenties / verjaardagen / zieken 1.800 1.800

Computers en helpdesk 700 700

INFO 3.500 3.500

Diverse kleine kosten 1.025 1.025

23.522

Activiteiten groot

biljarten 2.600 2.600

begeleid fietsen 3.900 3.900

herfstfeest 1.500 1.500

kerstfeest 1.500 1.500

KBO-dag 1.500 1.500

vrijwilligersdag 1.500 1.500

Diverse activiteiten klein 2.350 2.350

14.850

Totale uitgaven 90.372

Saldo -67

Begroting 2022 Confor

tot 1 jan
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hillende huisvestingsopties

52.000 0 42.000 0

3.000 3.000 3.000 3.000

8.000 0 0 0

25.800 25.800 25.800 25.800

5 5 5 5

3.500 3.500 3.500 3.500

92.305 32.305 74.305 32.305

92.305 32.305 74.305 32.305

as 52.000 0 33.775 0

1.380 1.380 6.680

52.000 1.380 35.155 6.680

 Brabant 13.897 13.897 13.897 13.897

2.600 2.600 2.600 2.600

1.800 1.800 1.800 1.800

700 700 700 700

3.500 3.500 3.500 3.500

1.025 1.025 1.025 1.025

23.522 23.522 23.522 23.522

2.600 0 0 0

3.900 3.900 3.900 3.900

est 1.500 1.500 1.500 1.500

est 1.500 1.500 1.500 1.500

ag 1.500 1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500

2.350 2.350 2.350 2.350

14.850 12.250 12.250 12.250

90.372 37.152 70.927 42.452

1.933 -4.847 3.378 -10.147

 2022 Conform situatie Conform Conform Conform

tot 1 januari 2022 voorwaarden De Pas voorstel KBO huidige situatie
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NORDIC WALKING
 

 Dúúre énèrzjie
 
De lòtste daag heur ik vort zoh duk proate over
énerzjie, dækkur gen énerzjie mer vur heb, um
der  nog nòr te lawstere!  Der klaage dees
daag stik wæ mense en vrawwe ok, dèsse
allemòl zoh muujg zen. Ze maène dæ dæ
kömt dur dieje koróna dieze gehat maène te
hebbe, zonder dæssut wiese. Mar ut kos ok wel
us lége ònt feit dæsse-n-ut niej mer zoh getèèjt
zèn um muujg te wòrre. Higgut sommetèts niej
aalt allemòl un bietje te hændig gegòn? Hòst
alleman kos doen wortiej zin in hah. Niemus
hoefde tòg èvvel hòst neujt niks mèr te loate.
Mar naw guggut un bietje veraandere, zek
bang. Wèlliej tèje der naw ánders òn  te gòn
stòn, want de enèrzjie guh veul dúrder worre!
Welliej hen messunalle sgrik dæw in de kaaw
komme te stòn of zitte. Umdörrum eest ekstra
fijn æssoew mekaare un bietje wæremte
prubbere te giive. Æn dæ kost niej meer æs de
moeite. Haaw op mèh dæ gegrèèns dæt zoh
duur wort.Door is nog neujt  niks dur
veraandert. Wèlliej moete ons mòòwes
opstreupe æn ut zællef op losse, of wut zuuke
of niej.
 
 
Misgien kunnenoew ok un bietje minder of
minder apart iite kooke æn gewoan wotter
drinke in de plòts van un rooj of wit wijntje. Ok
zoggut wel un bietje kunne sgille  æs welliej
vort wæ minder dik awt gòn iite æn zællef
prubbere un pötje te kooke.
 
Æn soaves hoeve-n-oew  ok niej wies
saanderedaags vur de tillevisie te blève zitte
gaape. Wèlliej gòn naw vort un lutske irder
mèssun twit onder de wol of élektriese déke.
Door kunnenoew  mekaare lækker
aawverwetst verwaèreme. Wèlliej doen dan
alles awt, want dæ verwaèreme kunne-n-oew
 aalt nog hændig int donker.
 
Bært van Trientjes

 
 
 
Zoals we gewend zijn, liepen we met de nordic
walkingroep ook dit jaar weer naar het
Mariakappelletje aan de Schrikkelvenstraat.
Immers, naast de maand mei is ook oktober
van oudsher een Mariamaand. Vroeger werd
er dan elke dag een eredienst in de kerk
gehouden: het Marialof. Dan werd  samen de
rozenkrans gebeden. Wij als kinderen moesten
daar ook naartoe. Dat was altijd spannend.
Niet de dienst in de kerk, maar eerder de tocht
na het lof naar huis. Want dan was het donker
geworden. En in die tijd was er nog nauwelijks
straatverlichting! Zou dat misschien in deze tijd
van dure energie ook een beetje “verlichting” 
kunnen brengen? We hebben Maria weer met
enkele kaarsjes in het licht gezet. Dit was niet
altijd even gemakkelijk. Door de wind leek het
dat Maria de kaarsjes telkens uitblies.
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Weier fietsen
 
Lest  ha ik ut ur over, da we waren wezen
fietsen oan de Maoskant. Vanaf Moaren-Kessel
over den dijk op Lith oan. Be Lith
oangekommen won we noar ginnen kant van
de Moas. We troffen ut, want ut pont voer, de
veerlui staakten nie. Normaal gif ik de veerman
wel un fooike, mar die gasten hen zoveul
mensen ongemak bezeurgd da ik daacht, nou
mar nie. Ut is keinderaachtig, mar ja, ik denk
da zu op ut lotst ok nie mer wissen waorover ut
eigenlijk ging. Ik men da zu be ons mi ut
gelazer over De Pas zoe zuutjes oan ok dieje
kant op goan.
Oan de Gelderse kant van de Moas is ut schon
fietsen. Mar ok ginds  is veul van de beste
teulgrond ien groete rauwighed geworren. As
ge goed kekt, ziede tussen den bocht hier en
doar un rund loepen. Natuur noemen zu da.

Om alvast in je agenda te noteren….

KERSTWORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN!!
 
De komende KERSTWORKSHOP staat gepland
op donderdag 15 december.
Omdat we veel aanmeldingen verwachten en
Nicolien haar eigen planning en inkopen moet
regelen, vragen wij uw aanmelding vóór 1
december door te geven, op het bekende
emailadres: bloemschikken@kboheesch.nl
Tijd: 13.30
Wat we gaan maken geeft Nicolien nog aan
ons door.
Wel moet er eerlijk bij vermeld worden dat ook
haar workshop prijzen wat zullen stijgen.   
Wilt U ook graag de voldoening en trots van
een zelfgemaakt bloemstuk? Geef U dan nu
nog op!
 
Groet Adri van Oss

 
Mar de ted da wellie daachten da we da ons
konnen permiteren, mischien wel duzend
buunder van den beste teulgrond, bewerkt dur
de slimste boeren van de wereld mi de
modernste machinus die ur te koep zen, te
laoten verwilderen, dieje ted bestoa ni mer.

 
En geleuf men, die je goeie ouwe ted, kumt de
komende jaoren ok nie mer terug. En da zullen
de meste van ons KBO-ers ok nie mer
meemaken. Mar hoe gu ut ok wendt of kiert,
wa ge zelluf teult, hoefde nie van weid te
hoalen.
Be Megen zen we wir mi ut pont de Moas over
gestoken en noar de lulbaankses gefietst. Doar
hedde alted buurt. De geminte Oss he hier ok
schon nij banken neergezet. We han geluk, ur
waar nog plaots. We hen doar un welleku mi
Megus volk zitten buurten en ons
botterhammen opgegeten. Ut waar loater
geworren da wu gedaacht han. En langs
Macheren zen we toen mar op huis oan
gefietst.
Alles beijin hen wu toch unne schonne dag
gehad.
Houwdoe.  HASJE
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Vakantie
 
De één heeft dat wel beleefd, de ander niet.
Bewust thuis gebleven of uit gewoonte.  Nooit
buiten Heesch is ook een optie. Je kunt dan
niet meepraten over dat andere, maar moet
dat? Lijkt efee geen verplichting.  Als je
nieuwsgierig bent en niet bang voor het
onbekende dan ga je soms op stap. Onder het
mom, dat je altijd nog naar Drenthe, Texel of
andere mooie Hollandse oorden kunt gaan,
ga je op stap.  Je leest van tevoren wat over
een plek op deze aarde en wordt enthousiast
en gaat onderweg. Efee heeft er ook iets mee,
hoe zou het er elders uitzien. Voorbereiden,
plannen, routes uitzetten en vastleggen.
Tegenwoordig kun je dat onderweg wat
simpeler doen, navigatie aan en je rijdt soms
bijna door de schuur van een Franse boer
naar jouw bestemming. Behalve als je richting
Polen rijdt, want dan zou de navigatie aan
vernieuwing toe zijn.  Maar toch, je wilt wat
anders zien, lezen over die mooie kerken en
bezoeken, kaarsje aansteken, waarom daar
wel en hier bijna nooit.  Vreemd afwijkend
gedrag. Maar toch te begrijpen, onderweg
ben je even weg van dat thuisgedoe. Even
weg van dat oeverloze gezwam op de TV, dat
draaikonterige gedoe in Den Haag en
omgeving.  De prijs van  de elektriciteit en het
gas.  Vertoevend in Frankrijk ontdek je dat de
gasprijs op het platteland geen onderwerp van
gesprek is.  Het barst van het hout, uiteraard
ook een beetje duurder dan efkes terug.  Maar
geen probleem.  Leven als God in Frankrijk.
Beseffen de Fransen niet eens, dat wij die
uitdrukking wel eens gebruiken.  Nou we
vertoefden echt in de “middle of nowhere” ....
maar we genoten alleen maar.  Beleefden van
alles, van prachtige buxustuinen tot varkens
aan het spit. Van kerken en kastelen tot nog
werkende papiermolens. Van plat du jour naar
duurder en weinig ander eten.  Bord met
konijnenvoer met wat ertussen, u herkent het
wel. De prijs in ons kikkerland is de pan
uitgerezen. Het viel in "la douce france" erg
mee. We beleefden prachtige dagen en
maakten van elk aantrekkelijk item een foto, of
juist veel foto’s. En zo barsten we ook van dat
gedoe uit onze voegen. Trouwens het moet u
ook opgevallen zijn dat het tonen van die

foto’s aan anderen die er niets bij kunnen
bedenken, nutteloos is. Twee plaatjes wil nog
wel maar dan begint de aandacht te nemen
en heeft de enthousiaste presentatie geen
waarde meer. Doe dat dus even niet, houd de
herinneringen voor jezelf.  Oftewel, misschien
leest u deze regels allang niet meer.  Maar hoe
komt efee dat nou weer te weten.  Ingezonden
vakantie stukjes kunnen helpen bovenstaande
te checken.
Overpeinzingen
= Jose Eduardo Agualusa schreef een boek
“REGENTIJD”over de toestand in zijn Angola
VOOR en NA de “bevrijding”.  De schrijver volgt
het leven van de dichteres Lidia do Carmo
Ferreira. Zij schrijft o.a. ”hoop is als vuur dat
smeult.  Ze doven het en denken dat het uit is,
maar het smeult slechts”.
= Bijna vergeten. Efee zou het nog over die
grutto hebben. Deze vogel ging van onze
grasgebieden naar IJsland, maar is onderwijl
op eigen houtje, weer verder naar het noorden
gegaan en dan weer terug naar Senegal.
Daar komen ze aan, precies in de zaaitijd,
vreten die zaden op en zorgen voor
voedselloze ellende voor de bevolking. Efee
komt er t.z.t. op terug, net als die vogels maar
dan met andere bestemmingen.
= De promovendus overleed en kon dus niet
aanwezig zijn bij het verkrijgen van de
doctersgraad. Wel enkele woorden
tegengekomen die voor efee nieuw zijn. Had u
wel eens gelezen of gehoord over de cortège,
de pedel en/of de paranimfen?
= Als je vaak genoeg linksaf slaat, blijft er niks
over. Doet efee herinneren aan de volgende
ontdekking, tijdens werkzaamheden in
Budapest, aan de verkeersoplossing op grote
kruispunten. Je komt aangereden en wilt
linksaf. De Budapestmethode: je rijdt rechtdoor
over de kruising, 3 x rechts en dan rechtdoor
over de kruising. Drukte opgelost. Als u het niet
gelooft, en een weekend niets te doen hebt,
ga naar Budapest en probeer het uit. Er is
trouwens in deze prachtige stad nog veel meer
te beleven.  Alleen die kruispunten beleven, zie
ik u niet doen.
= en tenslotte
Wat is een wandelaar? Iedere dag minstens 4
uren te voet.  Je bent het van geboorte.
Wandelaar zijn is een gave, een talent en/of
een roeping.   Efee
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Herfstworkshop
 
29 september 2022 - een verslag 
 
Wat was het weer een genot om met de
herfstkleuren aan de slag te gaan in deze
workshop.
We waren met z’n tienen. Een fijne groep. Waar
nodig en gewenst helpen we elkaar. Een
strooien krans werd in tweeën geknipt en in
een S-vorm neergelegd. 
Omwikkeld met mos en daar werden allerlei
versierselen opgemaakt. Vooral de warme
kleuren zijn een lust voor het oog. 
Onder leiding van Nicolien Banken is het voor
iedereen weer gelukt om met een mooi
herfststuk naar huis te gaan.
 
De volgende cursus (Kerst) staat alweer
gepland.
In een eerder bericht heb ik woensdag 14
december aangegeven.
In goed overleg is dit naar donderdag 15
december verschoven om 13.30 uur.
Waar? U hoort nog van ons.
Opgeven i.v.m. het in te kopen materiaal voor
1 december.
Groet Adri van Oss
bloemschikken@kboheesch.nl
  

Eten bij Gerda,
 
Woensdag 30 november  gaat de werkgroep
weer een lekkere maaltijd koken, speciaal voor
degene die meestal alleen eten of afhankelijk
zijn van kant en klare maaltijden
 
Vind je het leuk een keertje in een lekker
ruikende keuken samen met anderen een
3 gangen menu te eten, geef je zo spoedig
mogelijk op bij: Jeanette 06-30829569.
 
De kosten: € 7,50, graag contant en gepast te
betalen op 30 november
 
Ontvangst: 17.15 uur - 17.30 uur keuken
Eijnderic
 
Kookwerkgroep KBO
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H E R F S T F E E S T
 
Weer een feest dat we graag willen
aankondigen.
Op woensdag 16 november 2022 bent u
welkom in ’t Tunneke.
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur zal  voor u optreden
de SENIOREN STRING BAND
Kosten € 5,00 per persoon.
Opgeven kan vanaf nu, gebruik daarvoor de
volgende adressen:
Annie Fransen mailadres: amfransen@ziggo.
nl  of tel. 06 10667278 
Jeanne Verstegen mailadres:
jeanneverstegen18@gmail.com 
of  tel. 06 54994528
Meld je aan, het wordt weer gezellig
 
 
 

    HERFSTFEEST 2022
 
Maak woensdag 16 november kennis met de
 

   Senior String Band
 
Plaats: ‘t Tunneke
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 5,= incl. koffie/ thee
Aanmelden: is verplicht en kan op
woensdag 9 november in ’t Vijfeiken
tussen 13.00 – 14.00 uur of via de mail
evenementen@kboheesch.nl tot 9 november.
 
 
Deze van oorsprong countryband heeft al
meer dan 50 jaar muzikale ervaring  en bij
allen brandt nog steeds het vuur van
enthousiasme om mensen plezier te doen met
hun muziek. Het is verbazingwekkend hoeveel
countrysongs in Nederland hits zijn geweest en
nog geregeld worden gedraaid in
verzoekplatenprogramma’s. De Senior String
Band speelt veel van die nummers. Daarnaast
hebben ze ook veel bekende Nederlandstalige
songs op hun repertoire. De
evenementencommissie is blij dat deze
ervaren band naar Heesch komt. De vier
muzikanten bieden een blijmoedig
programma dat uitnodigt tot meezingen en
dansen. U kent de nummers vast nog wel en
anders helpt de band u daarmee.
U mag dit beslist niet missen!!! Wij rekenen op
jullie!

 

 

Geslaagde cursus
fotobewerking
 
Voor een tiental leden van de KBO fotoclub en
andere belangstellenden was van 2 september
tot 7 oktober een cursus fotobewerking met het
bekende programma photoshop
georganiseerd.

Onder uitstekende leiding van docent Wil van
Oorsouw werden in de Eijnderic op vijf
vrijdagmiddagen de belangrijkste onderdelen
van het uitgebreide programma uitgelegd.
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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten november  Speciale activiteiten december 

Di 8 nov Fotoclub, de Eijnderic    

Zo 13 nov Bi go, ‘t Vijfeike   Di 13 dec Fotoclub, de Eijnderic 

Wo 16 nov Herfstfeest, ‘t Tu eke  Wo 14 dec Aan tafel bij Gerda, Eijnderic 

Wo 23 nov Alge e e Lede vergaderi g, ‘t Tu eke  Do 15 dec Bloe s hikke , ‘t Vijfeike  

Wo 30 nov Aan tafel bij Gerda, Eijnderic  Vr 16 dec Uitdelen INFO 

    Kerstviering 

   Vr 30 dec Uitdelen INFO 

     

 

Wekelijkse activiteiten maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Helpdesk, de Eijnderic 10.00 – 12.00     

Fietsen lang (apr/okt), kerk 9.00     

Jeu de Boules, Heesch/Teeffelen  13.30 – 16.00    

Sjoele , ‘t Vijfeiken  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   

Fietsen kort, kerk   13.30   

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 

Kerstviering  Locatie en datum zijn nog niet bekend 

   

   

* Activiteiten in deze rubriek zijn nog niet definitief, maar komen er aan. 

 

Foto Ellie van Grinsven
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  Bestuur    
  Piet Ceelen   voorzitter@kboheesch.nl   0412 454053
  Wil van Vugt   secretaris@kboheesch.nl   06-86602279
  Ben Krooshoop   penningmeester@kboheesch.nl   06-51676777
  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

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


