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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten oktober  Speciale activiteiten november 

Do 6 okt Kennismaken nieuwe leden, ‘t Vijfeiken   Di 8 nov Fotoclub, de Eijnderic 

Vr 7 okt Photoshop cursus,Eijnderic  Zo 13 nov Bingo, ‘t Vijfeiken 

Zo 9 okt Bingo, ‘t Vijfeiken  Wo 16 nov Herfstfeest, ‘t Tunneke 

Di 11 okt Fotoclub, de Eijnderic  Wo 23 nov Algemene Ledenvergadering, ‘t Tunneke 

Wo 12 okt Aan de praat .., de Eijnderic  Wo 30 nov Aan tafel bij Gerda, Eijnderic 

Do 13 okt Franciscus van Sales, ‘t Vijfeiken    

Wo 26 okt Aan tafel bij Gerda, Eijnderic    

Vr 28 okt Uitdelen INFO    

Vr 28 okt Vrijwilligers dag, ‘t Vijfeiken    

     

     

 

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  13.30 – 16.00    

Sjoelen, ‘t Vijfeiken  14.00 – 16.00    

Rummikub, ‘t Vijfeiken  14.00 – 16.00    

Avondsoos, kaarten, ‘t Vijfeiken  19.00 – 22.00    

Keezen, ‘t Vijfeiken  19.30 – 22.00    

Nordic walking, de Misse   9.30 – 11.00   

Bridgen, ‘t Vijfeiken   13.00 – 16.00   

Zangkoor ConAmore, Aurora    10.00 – 12.00  

Darten, ‘t Vijfeiken    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 oktober Inschrijven per tel of mail, zie INFO 

   

   

   

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

KBO-Heesch
ACTIEF EN INSPIREREND

2 Activiteitenprogramma
oktober - november

3 Inhoud - Voorwoord
Bestuur

4  Stand van zaken mbt
De Pas

5  Vooraankondiging
extra ALV

6  Kennismaking nieuwe
leden - Ledenmutaties

7  Muzikale Bingo
8  Wàerek / werk
9  Wandeling "de slag

om Heesch"
10Feestelijke afsluiting

Zomeractiviteiten
11Polder
12Bezoek Abdij van

Berne 
13Rabo - clubsupport
14Galerie Sous Terre 
15Midweek Stadtkyll
16Stadtkyll door de ogen

van ....
17Foto-impressie Stadtkyll
18Middagtocht - Tina de

musical -
Groepsdagtocht

20Uw K .. KK .. AKK ..
AAKKinderen

21Franciscus van Sales
22Van het bestuur:

allerlei
23Contactgegevens en

Colofon

Inhoud De winter van 2022/23
 
De oudsten onder ons zullen zich de winter van 1947 nog
kunnen herinneren. Het was namelijk de winter waarin de
kolenvoorziening in heel Europa vastliep, omdat het zo koud
was en er zoveel sneeuw was gevallen. Alleen al in Nederland
zaten op een gegeven moment 500 vrachtschepen vast in het
ijs.
De winter van 1963 was extreem koud. In dat jaar vond ook de
meest bekende editie van de Elfstedentocht plaats. De tocht
begon met een temperatuur van maar liefst achttien graden
onder het vriespunt. Maar de gevoelstemperatuur was nog veel
lager. Van de 31 dagen in januari waren er maar 3 waarbij de
temperatuur boven nul kwam. Er waren maar liefst 19 ijsdagen
en op 12 dagen zakten de minimum temperaturen tot onder de
-10 graden. De hoogste temperatuur die in de winter van 1953
voorkwam was slechts 3.4 graden. Echt een jaar om de
winterjas uit te kast te halen.
 
Als je dit zo leest, voel je de koude rillingen al over je lichaam
lopen. Wat zal ons de komende winter brengen…..Maar dat dit
najaar en deze winter ons koud op het dak zullen vallen mag
wel duidelijk zijn. Er is brandstof genoeg, maar de gasprijs is
gestegen tot recordhoogte.
En dan nu maar hopen dat er (in financiële zin) tegen de kou
op te stoken valt.
Ingeval dit onverhoopt niet gaat lukken zullen we genoodzaakt
zijn een oplossing te bedenken.    Ik stel me voor dat we in ieder
geval overdag de goed geïsoleerde en goed verwarmde
overheidsgebouwen zullen overnemen om hier gezamenlijk
allerlei activiteiten te organiseren.
 
Maar hopelijk krijgen we een heel zachte winter en zien we
elkaar de komende periode veelvuldig op bijvoorbeeld de
vrijwilligersdag, de herfst- en/of  kerstviering of op een of andere
reguliere KBO activiteit.
PS: als je nog een borstrok hebt, kun je die beter alvast in de
was doen.
 
Met vriendelijke groet,
Piet Ceelen
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Stand van zaken mbt
ons conflict met De
Pas
 
Regelmatig krijgen we als bestuur vragen van
onze leden of onze dsicussie met De Pas al een
beetje op wil schieten. Daarom willen we
graag een update geven van de stand van
zaken.
 
Kort even terug naar de oorzaak van het
probleem. De Pas heeft eind 2021
aangekondigd andere huurafspraken te willen
maken. Reden hiervoor was dat De Pas
gelijkheid wilde gaan creëren in de
huurvoorwaarden voor al haar gebruikers. Dit
betekende voor ons als KBO dat de bar zou
worden opgeheven en dat de
consumptieprijzen fors zouden stijgen.
 
Voor ons als bestuur een onverteerbare
zaak. Maar waarom dan?

•   Onze leden van de barcommissie zijn
samen met de grote groep andere
vrijwilligers de spil waar de KBO om draait.
De Pas wil echter dat de vrijwilligers van onze
barcommissie vrijwilliger worden in De Pas
en hiervoor individueel een contract met De
Pas aangaan. Daarmee vervallen dan
tevens onze inkomsten uit de bar. Met het
opheffen van de barcommissie wordt als het
ware de ziel uit onze vereniging gesneden;

•   Door het wegvallen van de bar verdwijnt er
ook een fors bedrag (€ 8.000,=) aan
inkomsten voor de KBO. Onze begroting
gaat daarmee van € 19.000,= naar
€ 11.000,= , waardoor we in de toekomst flink
zouden moeten snijden in onze activiteiten,
of de contributie fors moeten verhogen;

•   Als laatste zouden in een overgangsperiode
van 1,5 jaar de consumptieprijzen stijgen tot
€ 2,30.

Bovenstaande geeft aan dat dit conflict over
veel meer gaat dan de prijs van een kopje
koffie, zoals de krant ons doet geloven.
 
In januari, toen corona langzaamaan haar
invloed op het dagelijkse leven begon te
verliezen, hebben we besloten uit protest met
het beleid van De Pas voorlopig niet terug te

keren naar De Pas. Beide partijen gingen in
overleg over hoe nu verder. Tot plotseling per 1
maart door De Pas de huur werd opgezegd en
we feitelijk op straat stonden. Snel daarna
liepen de emoties tussen beide
onderhandelingsteams zo hoog op dat de
inzet van een mediator noodzakelijk bleek. Na
de beide partijen gehoord te hebben heeft de
mediator zijn poging gestaakt omdat beide
partijen volhardden in hun standpunten.
 
Begin mei zijn vervolgens op initiatief van de
KBO de besprekingen weer gestart, weliswaar
met twee nieuwe onderhandelingsteams. Op 6
september hebben Mariet Jaspers en Wil van
Oorsouw  hun derde overleg gehad met
vertegenwoordigers van De Pas.
 
Ondertussen had de KBO bezwaar
aangetekend tegen het feit dat door de
Gemeente Bernheze werd bepaald dat we het
subsidiebedrag voor de huur verplicht moesten
besteden in De Pas. Dit bezwaar is inmiddels
afgewezen door de Bezwarencommissie van
de Gemeente. Wel kregen we van de
Bezwarencommissie het advies mee, om het
initiatief te nemen voor het instellen van een
Commissie van Goede Diensten. Zo’n
commissie bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter en twee onafhankelijke
vertegenwoordigers van beide partijen. Tijdens
de vakantie heeft de KBO aan De Pas
gevraagd om hier aan mee te werken. Tijdens
de bespreking van 6 september heeft De Pas
echter aangegeven om hieraan geen
medewerking te willen verlenen. De Pas ziet dit
als een herhaling van zetten en ziet dit niet
zitten.
 
Tijdens de laatste bespreking op 6 september
heeft de KBO voor de derde keer een aantal
vragen aan De Pas gesteld die gaan over de
financiële kant van het conflict, namelijk hoe
om te gaan met verlies van € 8.000,= aan
inkomsten én het veel te hoge huurbedrag dat
De Pas wil ontvangen. We moeten helaas
concluderen dat er wederom geen duidelijk
antwoord op onze vragen is gekomen, maar
ook dat De Pas volhardt in haar standpunt,
zoals ingenomen aan het begin van het
conflict. M.a.w. , we zijn nog geen steek verder
gekomen.
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Dit heeft ons als onderhandelaars namens de
KBO ertoe doen besluiten om tijdens de
bespreking van 6 september nog één ultieme
poging te doen om uit dit conflict te komen: wij
hebben aan De Pas concrete voorstellen
gedaan voor het gezamenlijk oplossen van de
financiële geschilpunten én voor het inzetten
van onze barmedewerkers. Op het moment
dat wij dit schrijven, is dit voorstel in beraad bij
De Pas.
 
De afgelopen maanden hebben daarnaast
ook gesprekken plaats gevonden met
wethouder Everling. De Gemeente ziet het
conflict echter als een zaak tussen De Pas en
de KBO en wil zich niet met het conflict
bemoeien. Op 22 september is weer een
vervolggesprek gepland.
 
Uiteindelijk zullen we een keer moeten gaan
bepalen hoe we verder gaan, al dan niet in De
Pas. We hebben het gevoel dat we er met De
Pas op deze wijze niet uit gaan komen. Maar
zoals het behoort, zijn het de leden van onze
vereniging, jullie dus, die bepalen hoe we
verder gaan. Daarom zullen we op 23
november een extra Algemene Leden
Vergadering houden om samen onze koers
voor de toekomst te bepalen. Als bestuur zullen
wij dan een aantal mogelijke opties
presenteren, waarna de meerderheid beslist.
 
Tot zover
 
Namens het bestuur van de KBO
Mariet Jaspers en Wil van Oorsouw
 
 
 
 
 

Vooraankondiging
extra Algemene
Leden Vergadering
 
Besluitvorming binnen een vereniging zoals
onze KBO vindt altijd plaats tijdens een
Algemene Leden Vergadering. Zo staat dat
ook in onze statuten en daar willen wij ons
graag aan houden. Jaarlijks komen we dan
meestal in maart bij elkaar om vooral het
financiële jaarverslag van de penningmeester
goed te keuren en nog een aantal andere
algemene zaken te bespreken.
 
Waarom dan in november een extra
Algemene Leden Vergadering?
Een extra ledenvergadering 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 namelijk een conflict
met De Pas, waar zo langzamerhand een
einde aan moet komen, in welke vorm dan
ook. In het artikel “Stand van zaken m.b.t. ons
conflict met De Pas” kunnen jullie de
achtergronden hiervan lezen.
 
Deze extra Algemene Leden Vergadering
wordt gehouden op 23 november om 19.00
uur in ’t Tunneke.
Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur een
aantal mogelijke opties presenteren die
belangrijk zijn voor het in de nabije toekomst
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.
 
Omdat de uitkomst van deze stemming heel
belangrijk is voor de toekomst van onze
vereniging, verzoeken wij onze leden in grote
getale aanwezig te zijn, zodat we met elkaar
een goed gefundeerde keuze kunnen maken.
 
Graag tot 23 november.
 
Namens het bestuur van KBO Heesch
Wil van Oorsouw
 
 

Foto Jo van Herpen - sluipvlieg
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Ontvangen Leden
Mutaties
 
van  8 augustus tot en met 11 september
2022
 
NIEUWE LEDEN
Wij heten u van harte welkom!
 
Mariet van de Laar
Ben Krooshoop
Tonny Sesink
Jack van de Riet
Nia Hoedemaker - Peters
Carin Wingens - Roosmalen
Cees Wingens
Jos Wingens
Jeroen Veltman
Lucien van Herpen
Jan van Staveren
Gerrie Duijs - Schelle
 
OPZEGGINGEN
Wij danken  hen voor hun steun !!
 
Paul Govers                                                  
Jos van de Wijgert
Annie van de Wijgert - Bouwens
Dhr. G.C. van Leeuwen
Wil Lieffers
Thea van Berkel - Simons
Clemens Langens
Sjaan van Dinther
Mevr. P.W. van Herpen
Riny Ceelen
Sophia van der Dussen - de Graaf
Nelly van Vugt
Mieke Schram
Jo Raaijmakers
 
Leden die ons ontvallen zijn
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en
het gemis moeten dragen
 
Rini Brouwer
Annie van Bakel - de Vries
Jan Admiraal
Nelly van den Hurk - van Bakel
André van Wanrooij
 

Kennismaking
nieuwe leden:
 
Al enige jaren organiseren we met succes een
kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden.
Op deze bijeenkomst wordt wat verteld over de
activiteiten die de KBO organiseert, nieuwe
leden maken kennis met elkaar en met het
bestuur.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 6 oktober 2022,  van 14.00 – 16.00
uur in sportcentrum ’t Vijfeiken,
 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen
of kon u er de vorige keer niet bij zijn,
mail dan naar secretaris@kboheesch.nl.
of bel Wil van Vugt, secretaris KBO Heesch,
06-86602279.
 
Graag tot dan.
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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.
 

Muzikale Bingo  
 
zondagmiddag 21 augustus 2022
 
De sporthal aan ‘t Vijfeiken heeft haar deuren
geopend voor de KBO want ook vandaag
staat er weer een leuke activiteit op het
programma en wel de “Muzikale Bingo”.
Als ik zo  rond 14.00 uur binnenstap, is de
kantine eigenlijk al helemaal bezet: men heeft
er zin in!
Onze KBO-vlag hangt er ook: het feest kan
beginnen!
 
Mariet Jaspers laat ons niet langer wachten,
neemt snel de microfoon ter hand om ons
allen welkom te heten en stelt onmiddellijk
daarna Kees Bos uit Kessel aan ons voor, “de
enige echte” zoals hij zelf zegt…!!
Hij leidt ons vandaag met grappen en grollen
door de muzikale Bingo heen.
We gaan liedjes horen en kruisen die aan op
de Bingo kaart….ach..wie kent het spel niet…?!
We zingen alle liedjes mee en als we geluk
hebben staat de betreffende titel  ook nog op
onze persoonlijke Bingo kaart en kunnen we
die afstrepen, zó gaan we richting prijs. Elke
keer klinkt er een enthousiast BINGO en mag er
weer iemand naar voren komen om een prijs in
ontvangst te nemen. En niet zo maar een prijs,
nee…. Annie Fransen heeft ze met zorg en
liefde uitgezocht en zeer zeker gekeken naar
de mensen die zich hebben ingeschreven.

 
Natuurlijk moet ook onze, altijd vrolijke, zeer
gevatte KEES BOS even een rustmoment
hebben en dat gunnen we hem graag, en dat
is natuurlijk voor ons een mooi moment om te
smullen van het borrelgarnituur…!!
Wat nu als je 2x  prijs hebt…??? Heel
eenvoudig: de gelukkige wijst iemand aan die
aan een andere tafel zit en die mag de prijs
gaan innen.. Nu komt weer duidelijk ons
SAMEN-gevoel in beeld. Dat zijn we toch….
SAMEN!!!
Onze quizmaster KEES Bos uit Kessel, verdient
een grote pluim: wát een humor en hoe leuk
gaat hij met iedereen om: met humor maar
zeer zeker ook met respect!
De winnaars van vanmiddag nemen een mooi
cadeau mee naar huis en eigenlijk zijn wij allen
winnaars want naast het present dat óók
eenieder meekrijgt die geen Bingo had,
hebben we een heerlijke, ontspannen, vrolijke
middag gehad.
Wederom met dank aan de organisatie, ga ik
met een goed, en ja ook ....een vrolijk gevoel
naar huis.
KBO: wederom bedankt dat je voor ons
allen, die deze maand geen afspraken
hadden staan, tóch voor een gevarieerd 
zomerprogramma hebt gezorgd.
Mardon
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Waèrek
 
Toen wèlliej vrúger mèh onze vakansie wel un
wiik of zeuve vrèèj wa:re, gongen-oew
messunalle vakansiewaèrek zúke. Zoa
hennoew da:g a:gtermeka:re rooi æn zwarte
bizzumme geplukt bèh Rijkers in Nisseroi.

 
Ok kosse welliej bri:kbontjes komme plukke bèh
Bærtha van de Wijgert. Dæ wa:r un getròòwde
zus van ons Riek. “Ons Riek” wa:r gèn ægte zus
van ons, mar diej wa:r bons komme wóne,
toender Moeder onverwa:gs doat gong. Wies
durren tròòw hisse a:lt bons op de Groes
gewont.
Wèlliej zòògten ut ok niej a:lt um bontjes  te
gòn plukke. Mistentèts wa:r ut ok nog waèrem
æn der stonnen der zoveul dætter hòst gèn
aènt òn sgeen te komme. Mar ons Mama zèn
a:lt: “Gulliej hèt tètzat æn wit tòg niej wægge
den òllinge dag òn moet vange”.
Ok hennoew in dieje tijt dukzat brömbizzeme
niive de sleuj òn de Ròtersweg geplukt. Die
koste lévere bij Tit de Braawer in Nisseroi.

 
Ik zette dan unne volle emmer a:gter op
munne pakkedra:ger æn reej dan òlling over
ut pædje ni:ve de Langstroat op Nisseroi op
òn. Den twidde ker hekker stiekum un kwækske
wòtter bèh gegóte. Zoa wa:r der meer
brömbizzummesap in dieje zworder gewòrre
emmer gekomme!

 
In dizze tijt ziede gen jong vakansiewerkers mèr
zoæs wèlliej vrúger. Der wort niej veujl mer
bawte gewerkt. Æn dæ terwijl der tòg waèrek
zat sgènt te zèn! Tis kræk ofter niemes gèn
waèrek mer zuukt te zúke. Tis vort zoh wijt
dæsse oew warsga:we æster èèrus gewerkt
wort! Ge zietse neujt niej werke!  Mar eujt lektut
mar dætter niej gewerkt wort, æn vergiste oew
aège tòg! Zoa ok vurrigende mònt nog
onderwéges bawte-n-ut dörp. Wèlliej liejpe over
de vurste Groes! Mistal wort er òn gènne kant
van törp neujt niej zoh veul gedòn. Dæ za:g
der toen ok wir zoa awt. Æn zoa te ziejn hanze
door ok nog neujt niej lere liize ok!. Welliej hen
dieje kreuge messun sgoefels mar loate stòn,
want der wa:r der bons gènnenènne bèh, æn
ok gèni:n,  diej veul biiter wa:r, wæt waèrke
betræft! Twa:re tog èvvul ok hòst gelijk vrawwe
diek bèh hah.
Vur oew int a:w ròthaws un tas koffie gonge
doen, kwa:me wèlliej nog kræk èfkus niivenut
gemintehaws opgetròjje.  Ik versgoot vantgeen
ik door za:g! On dizze kant van de Misse ston
ne groate staèger.
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Æn oknóg za:g ik ut  bort dæ door al meer æs
un mònt sgeen te stòn roepe: “Hier wordt
gewerkt”. Ge zot hòst gòn denke dætter door
neujt niej gewerrukt wòrt! Æn dæsse dæ
allemòl slikke, door binne. Kwet dædæ bort
door nog niemus geziejn hah. De miste kòmme
smaèrus of smiddes. tòg èvvul òn niej òn dizze
kant binne!  Dan henze alliin oag vur dæ druk
gezellig sgòn groat geminsgapshaws. Door
moete ægt messunalle de mòòwes us vur
opstru:pe. Anders wort dæ neujt niks.
‘Khèh heure zijge  dæse taander joor dæ bort
gòn verplòtse nòr gènne kant van de Misse.
 
Bært van Trientjes

Wandeling “De slag
om Heesch”.
 
Zondag 14 augustus 2022.
We vertrekken om 9 i.p.v. 10 uur omdat het
vandaag weer een zeer warme dag belooft te
worden. Ons clubje bestaat uit 12
geïnteresseerden en dat is een overzichtelijk
groepje. Onze gids vandaag is Jos Wingens 
die samen met broer Theo dit soort
wandelingen organiseert. De twee broers
hebben samen met hulp van o.a.  Janny
Wingens, Johan v.d. Steeg en Joop Thuring
een duidelijk en compact boekje gemaakt met
de titel “De slag om Heesch”, een
belevingswandeling.
Ieder van ons krijgt zo’n boekje met daarin een
heleboel info over de route die we gaan lopen
langs allerlei markante punten uit die tijd.

 
We spreken over 25-26-27 september 1944 toen
de strijd hier op zijn hevigst was.
Vanuit Uden kwam een groep Britse Grenadier
Guards via de Nistelrodeseweg, nu de
Beukenlaan, bij het kruispunt aan waar de
voorste Britse tank door de Duitsers werd
uitgeschakeld.  
 

Met dit verhaal opent het boekje en zo zijn er
heel wat verhalen te vertellen. Heel
indrukwekkend. Er werd vreselijk gevochten,
vele boerderijen bestookt en veel
mensenlevens te betreuren. Het gebied rechts
en links van de Nistelrodeseweg inclusief
Heelwijk, hier werd vreselijk gevochten en  werd
niet voor niets “Klein Rotterdam” genoemd.
Dat behoeft verder geen uitleg. Op 28
september doen de Duitsers nog een laatste
aanval vanuit Geffen maar ze worden bij
Paalgraven tegengehouden en Heesch is
definitief bevrijd.
Het Marshallplan: de boerderijen die tijdens de
oorlog werden verwoest konden mét voorrang
en mét subsidie van de regering worden
herbouwd. De bedoeling hiervan was om het
voedseltekort versneld uit de wereld te helpen.
De betreffende boerderijen werd gevraagd
een gebakken tegel met daarop de
Nederlandse leeuw plus het jaar 1948, in de
gevel te metselen. Loop eens rond en kijk eens
waar je dergelijke tegels ziet.
Er wordt onderweg heel veel verteld ook door
de Heeschenaren die vandaag meelopen en
aanvullingen kunnen geven zoals o.a. Ad vd
Akker, lid van de Heemkundekring. Zoals het
verhaal over de bewoners van de
Vinkelsestraat die veiligheid zochten in de
molen maar door de veldwachter weer werden
weggehaald want bij een aanval zou de
houten kap, het bovenstuk van de molen,
instorten met alle gevolgen van dien.
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En wat te denken van boer Ploegmakers die
met zijn vrouw aardappelen aan het rooien
was en door een neerstortend vliegtuig werd
gedood. De piloot, een jonge vader,  ligt
begraven op ons kerkhof.
Zoveel verhalen, allemaal onderdeel van de
geschiedenis van Heesch.
We sluiten deze zeer interessante ochtend af in
de vroegere  kapsalon van Jos Wingens en
hoe kan dat mooier dan met beschuit met
muisjes: Jos is weer opa geworden. Nieuw
leven, een nieuw begin.

 
Het maken van het boekje is een behoorlijk
werk geweest want alles moet historisch
kloppen. Groots compliment!!
 
Hopelijk zullen de broers Jos en Theo  Wingens
nog vele malen kunnen en mogen vertellen
over die tijden die nooit mogen worden
vergeten!
 
Mardon
 

Feestelijke afsluiting
van de
zomeractiviteiten.   
 
4 september ’22
 
Als ik zo rond half twee bij het Tunneke
binnenstap zit de zaal, ondanks de hitte,  al
behoorlijk vol. Gelukkig is het binnen lekker koel
en kunnen we rustig een plaatsje gaan zoeken
aan een van de zeven ronde tafels.
Mariet Jaspers heet ons allen welkom en na
enkele mededelingen: we hebben gelukkig
een nieuwe penningmeester MAAR zijn nog
steeds naarstig op zoek naar iemand voor
COMMUNICATIE  en ook voor ZORG EN WELZIJN
is een vacature.
Laten we hopen dat ook deze twee vacatures
snel worden ingevuld.
 
Ondertussen genieten we van een kopje koffie
of thee met gebak. Dat is een smakelijk begin
van deze middag. Als snel staan er enkele
dames op de dansvloer  terwijl weer anderen
gezellig met elkaar zitten te praten.
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Terugkijkend op de maand augustus kunnen
we zeggen dat er een mooi aanbod van
activiteiten was.
 
De  vrijwilligers die dat alles hebben
georganiseerd of ondersteund, hebben
prima werk verricht en verdienen beslist een
compliment.
Ga er maar aan beginnen!! Het vraagt heel
wat werk en voorbereidingen voor we als
groep mee kunnen gaan doen. Het begint al
met het uitzoeken: waar gaan we heen…hoe
komen we daar….wie verzorgt de
rondleiding….hoeveel mensen kunnen er per
groep mee…..welke tijd spreken we af….dan
komen de inschrijvingen nog en kan gekeken
worden of alles ook door kan gaan want er
moeten natuurlijk voldoende aanmeldingen 
zijn.
Nee, het is beslist geen sinecure!!! Ik vind
dat dat ook eens mag worden gezegd.
 
Ondertussen speelt en zingt Henk maar door
en komen er diverse malen bitterballen langs:
heerlijk!! Ook krijgen we nog een demonstratie
line dancing te zien, altijd mooi te zien hoe
synchroon die mensen al die passen maken.
Tegen het einde van deze gezellige middag
loopt Bert Wijnen voorop bij de polonaise….
een mooie afsluiting zou ik zeggen.
 
Het nieuwe KBO jaar gaat weer beginnen en
we komen elkaar beslist weer ergens tegen.
Mardon

POLDER
 
Toen in ut veurjoar duk zo’n schon weer waar,
gingen ons vrouw en ikke nogal us unne hiele
dag fietsen. We namen vur onderwegus koffie
en botterhammen mee en as we dan un mooi
bankske zagen, gingen wellie dur be zitten vu
run bakske koffie.

Zoe fietste we unne kier vanaf Geffen dur de
polder noar Maren-Kessel. Nou ben ik mi ut
fietsen niet zo polderechtig, mar dizze kier ha ik
ur gen spijt van. De erpel stonden in bloei,
zoewel witte as roei. De bieten stoken
parmantig hun spitse blaaikus omhog, .

 
 
Ok hadde al mais die maanshoogte stond.
Mar ge had ok plakke mais die zoemar stond
te pratten. Ut ingezaaide korre begon al goud/
geel te kleuren. En voral veul gras. Mi hun
groete trekkers waren de boeren druk in de
weer mi maijen, schudden, duinen en pakken.
Ik zin tegen ons vrouw die trekkers huren in de
polder thuis en nie in Den Haag.
Midden in Maren-Kessel stoa un toffel mi
banken. Toen wellie doar neerstreken um van
onze koffie te genieten, kwaam  doar unne
mens langs mi zun hundje. We rakten oan de
proat.  Toen enkele joaren gelejen in ut durp
un huske noar zunne zin te koep kwaam, had
ie da gekocht en zunne zoon waar noar de
boerderij verhuisd. Zunne zoon ha unne nije
stal gebouwd en mi twie robots melkt ie 120
koei .En wijer boert ie op zo’n 100 buunder
egge grond. Ut menneke zin, mar over un paor
joar fietste gullie hier nie mer.
Ik zin da ik zoe mar nie van plan  waar um ut
fietsen oan te geven. Nee, da bedoelde ie nie.
Da volk, doarginds in Den Bosch, hij wees op ut
provinciehuis, die genne beer van un zog
kunnen onderscheien en nog nooit un koe in
kont hen gekeken, goan  de polder vol zetten
mi wijndmeulus. En dan goade gullie hier nie
mer fietsen. Want ge wordt kei gek van die
krengen. En wa nog erger is, zu kommen te
stoan op onze grond woar ons familie al 150
joar boert en we hen niks in te brengen.
Ik keek ons vrouw oan en zin we fietsen mar is
weier. Toen we goed en wel op dun dijk
fietsten, richting Lith, zin ik zoe tegen ons vrouw.
As unne mens, alted hard gewerkt, mar goed
geboerd, op zunne ouwe dag  zo saggerijnig
rondlopt en zoe mar tegen wild vrimde mensen
zunne gal begint te spouwen, dan doen wellie
toch iets nie goed in di laand.
 
Houwdoe. HASJE.
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Bezoek Abdij
bierproeverij      
 
dinsdag 9 augustus 2022
 
Abdij Berne, gesitueerd in een park, eigendom
van deze abdij, en gelegen aan een
wandelroute…hier heerst rust.
Ons groepje van 9 personen wordt welkom
geheten door Jac Koenraads, onze gids, en we
starten deze middag in een fonkelnieuwe
ruimte waar de presentatie zal worden
gehouden over:  * De Abdij van Berne met zijn
bewoners: de Norbertijnen en * een film over
het brouwproces.
Daarna gaan we naar buiten voor een
wandeling door de tuinen plus een bezoek
aan het klooster en de kerk. Het belooft een
interessante middag te worden.
 
++ De Norbertijnen.
Deze kloosterorde werd in 1121 gesticht door
Norbertus van Xanten, vandaar de naam
Norbertijnen. Norbertus was een edelman en
als oudste zoon lag zijn loopbaan in de kerk!
Ja, zo ging dat toen! Eerst zwierf hij wat rond,
en uiteindelijk mocht hij in het bisdom een
plaats uitkiezen en dat werd het dal van
Prémontré. Daar bouwde hij een klooster
waarin ook een groep lekenbroeders en
vrouwen leefde. Norbertus trok er veel op uit en
nam telkens weer nieuwe volgelingen met zich
mee.   Zij richtten zich niet alleen op een leven
gericht op God maar ook op de mensen en
hun leuze luidt: “Tot elk goed werk bereid”.  
(Hun naam “de witheren” komt doordat ze een
wit habijt dragen).
 
++ De Abdij
Ridder Fulco van Berne had een kasteel  aan
de Maas en heeft dat aan de kerk geschonken
nadat hij, eigenlijk na een kansloze
achtervolging, God beloofde zijn kasteel  tot
klooster te maken mits hij aan zijn vijanden zou
ontkomen. En zo geschiede..!!  Hij kreeg enkele
Norbertijnen toegezonden, een abt en enkele
kloosterlingen, en zelf trad Fulco ook tot  deze
orde. Zijn vrouw koos voor het
Norbertinessenklooster. Eind goed al goed.
Berne is de oudste nog bestaande

kloostergemeenschap van Nederland.
 
Aangezien de Norbertijnen overal aan het werk
waren, raakten er ook steeds meer mensen
betrokken bij de abdij, om te beginnen zij die
in de omgeving van het klooster woonden.
Ondertussen kwamen er  meer abdijen zoals in
Vlijmen en Oudheusden.  Uiteindelijk vestigde
abt Jan Moors zich in 1629 in Heeswijk in slot
Berne.
 
++ Het brouwproces
Voor het maken van bier zijn 4 ingrediënten
zeer belangrijk: --en soms ook wat kruiden en
vruchten--.
 
Water: meestal leidingwater
Graan: gerst wordt wel het meest gebruikt. Zij
bepaalt de smaak en kleur van bier.
Hop: natuurlijk conserveringsmiddel maar
heeft ook een eigen smaak PLUS, het zorgt voor
een mooie schuimkraag
Gist: zet graan om in alcohol én zorgt voor
verschillende smaken.
(Omdat water toentertijd vervuild was, werd
bier als zodanig gebruikt en dus ook
gebrouwen sinds 1128)!!
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De wandeling.
We maken nog een wandeling door de
Kruidentuin, een Bloemenhof en de Hoptuin.
Ook passeren we enkele bijenkasten. Een
mooiere plaats voor deze nuttige beestjes is er
niet denkbaar dan hier tussen bloemen en
kruiden.
Er ligt 8 ha grond rond deze abdij en daarop
staan naast de tuinen ook nog de nodige
gebouwen. We passeren ze en onze gids weet
ons ook hierover,  heel veel te vertellen. Ook
lopen we het hoofdgebouw in, passeren
schilderijen van alle abten die leiding hebben
gegeven aan deze abdij en via de kapittelzaal
komen we in de kerk. (Iedereen is uitgenodigd
om deel te nemen aan de gebedsvieringen).
Elke eerste zondag van de maand wordt
Gregoriaans gezongen!! 10.30-11.30 uur.
 
Met heel veel info sluiten we dit gedeelte van
ons bezoek af en lopen we naar het
proeflokaal want ja, praten maar ook luisteren
maakt dorstig en daar wordt nu iets aan
gedaan….!!
We gaan twee soorten bier proeven: 
“ Norbertijn Blond” is de eerste en die smaakt
heerlijk.

 
“Prior dubbel” heeft een heel andere smaak 
en gelukkig hebben we tussendoor wat pinda’s
gegeten opdat de smaak wat beter
beoordeeld kan worden.
Het was een zeer interessant bezoek en
Jeanne Verstegen die dit heeft georganiseerd,
heeft een compliment verdiend. Dit is een
aanrader voor menigeen die is geínteresseerd
in historie, natuur, architectuur maar ook weet
hoe je het leven moet leven.
Het credo  is niet voor niets: VIER HET
LEVEN….!!
Mardon
                                       

 

RABO -
clubsupport
Beste leden en belangstellenden,
Rabo ClubSupport biedt financiële
ondersteuning aan diverse verenigingen
in Oss en omgeving. KBO Heesch heeft
zich ook voor deze actie aangemeld.
Vandaar het verzoek aan  jullie om bij de
Rabobank, mits je daar een rekening
hebt, je stem uit te brengen op KBO
Heesch (van 5 t/m 27 september).

•   Je doet dit door in te loggen in je
account met Laptop, tablet of telefoon
en vervolgens te gaan naar Rabo,
Clubsupport

•   Vervolgens type je in het zoekscherm
KBO in en

•   Je ziet een lijst met een aantal KBO
verenigingen

•   Kies vervolgens bijna onderaan op
KBO Heesch en bevestig je keuze

•   Vervolgens kun je nog een 2-tal
andere verenigingen kiezen om te
steunen.

PS: mocht het niet lukken, meld je dan bij
je bank of op een van de komende
maandagen ’s-morgens bij onze
Helpdesk in d’n Eijnderic. Veel succes en
bedankt.  Het bestuur
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Galerie “Sous Terre”
in Lithoijen.     
 
Donderdag 18 augustus ’22
 
Zodra we van de dijk afrijden, bevinden we ons
al direct in een andere wereld: rechts en links
zie ik vrolijk gekleurde kunstwerken op een
sokkel in het gras staan, ja hoor: we zijn op het
juiste adres.
 
Er is veel animo voor deze excursie want we zijn
met zo’n 17 geïnteresseerden en dat is fijn, ook
voor Frans Eijsink van de Evenementen, die ál
die excursies heeft uitgezocht en vandaag dus
dit!!
Binnen worden we verwelkomd door Nol de
Groot. Hij vertelt ons het een en ander over de
geschiedenis van het gebouw waar we ons nu
in bevinden. Een gebouw dat meegroeit met
de ambities van Nol en zijn vrouw Bernadette,
de kunstenares.
 
In oktober 1989 kwam de eerste expositieruimte
vrij in het souterrain (sous terre) van de woning
van Nol.

 
Begonnen in de woning met later een
uitbreiding naar de stierenstal waarin  we nu
onze uitleg krijgen! Niks herinnert meer aan de
vroegere functie, nee het is nu een ruimte
helemaal ingericht door zo’n 5 tot 10
kunstenaars die hier hun werk kunnen laten
zien en óók graag verkopen! Na een
moeizaam begin heeft deze galerie nu écht
wel zijn naam gevestigd. Vanaf ’92 gaat deze
galerie ook naar de kunstbeurzen, dé plaats
om je naam te vestigen en goede contacten
te leggen.  De Kunstbeurs van Noord Brabant
was hier in 2018 en dat zegt voldoende.
Er komen steeds meer ruimtes bij, het huis van
de buurman wordt gekocht, en er worden
evenementen gehouden waarvan de
opbrengst naar een goed doel gaat. Zo was
Herman van Veen hier om een optreden te
verzorgen. Er is ook een samenwerking met “de
tuinen van Appeltern” waar de kunstobjecten
bij binnenkomst te bewonderen zijn .
Elke 6/7 weken wisselen de werken en op dit
moment zien we bij binnenkomst prachtige
foto’s van Richard Fisher die met zijn foto’s niet
alleen de schoonheid maar ook de
kwetsbaarheid van de natuur laat zien.
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Het zijn dus niet alleen sculpturen, (werken van
divers materiaal zoals brons, klei, beton),  maar
ook foto’s, schilderijen, glaswerken…enfin, alles
wat goed genoeg is om te laten zien.
In dit mooie, Brabantse land is natuurlijk ook
een groot buitengebeuren want waarom zou
je dat ook niet in het artistieke verhaal
meenemen?! Ook hier zijn heel veel beelden te
zien (en te koop).
 
Ondertussen is het een heel bedrijf geworden
waarin ook de zoons van dit creatieve
echtpaar een taak vervullen:  meer de zakelijke
kant van het verhaal bv de naamsbekendheid,
verzorging en maken van de website en wat
dies meer zij.
Mensen die graag een kunstwerk willen
aanschaffen maar dat nét iets te duur vinden,
kunnen gebruik maken van een bepaald
spaarsysteem. Heel mooi idee en als je daar
interesse in hebt, ga dan een  gesprekje aan
met Nol. Een prachtig werk in een museum
bewonderen is geweldig maar dat in je eigen
huis bewonderen en je eigendom noemen,
ja…dát heeft wel iets! En…het kán!!

 
Nog een lekker kopje koffie tot besluit en
dan zit ons bezoek erop.
 
Veel moois gezien én ..over een paar weken is
er weer heel iets anders te bewonderen.
Lithoyen blijft trekken!!    
 
Mardon
 
 
 

Een heerlijke
midweek Stadtkyll
 
En wat hebben we daarvan genoten!!!
 
Vorige week reisden we met 46 reizigers af
naar Stadtkyll. We hebben geboft met de bus,
de buschauffeuse, het hotel, het
hotelpersoneel, mooie kamers, lekker eten,
leuke spelletjes, bijzonder mooie uitstapjes,
bijna al die tijd lekker weer en niet te vergeten
met elkaar.
We hebben gebuurt, bijgepraat, nieuwe
vriendschappen gemaakt, gekaart, gezongen,
gedanst en vooral veel gelachen!

 
Enkele uitstapjes kan ik wel kort aanstippen.

•   Een rondwandeling door het dorpje
Stadtkyll. Onder leiding van hotelmanager
Claudia.

•   Met een treintje door het Wildpark
Hellenthal.

•   Roofvogelshow.
•   Bezoek aan Ars Krippana. Tentoonstelling

van oude tot moderne kerststallen uit alle
landen.

•   We maakten een prachtige rondvaart over
de Rursee. Met een lekker temperatuurtje
genoten we op de boot.

•   Bad Münstereifel bezocht. Een Romeins
verdedigingsstadje.

•   Bad Münster is een officieel Kneipp-
kuuroord.
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De historische oude stad is in juli 2021 door
hevige regen overstroomd en zwaar
beschadigd. Daarvan waren de gevolgen nog
wel te zien. Er wordt hard gewerkt aan de
herstelwerkzaamheden. De meeste winkels
waren inmiddels weer open. We waren zeer
onder de indruk.
 
Op de terugweg hadden we voldoende tijd
om van de snelweg af te gaan. Heerlijk
zoefden we over de wegen van de Belgische
Ardennen.
 
Verstopt tussen de heuvels van de Ardennen
kwamen we bij Mariabedevaartsoord
Banneux.
Rondgewandeld, geluncht, kaarsje

aangestoken, gezongen en gebeden, handen
onder stromend water gehouden. Een ervaring
rijker.
 
We sloten de vakantie af met een heerlijk diner
in Wijchen. Onze fijne buschauffeuse Trudy
nam hier afscheid van de groep. Zij moest nog
helemaal naar het noorden van het land. Een
collega bracht ons naar Heesch en Nuland.
 
Gerda en ik zijn als reiscommissie dankbaar
dat onze eerste vakantie zo plezierig
verlopen is!
 
Adri van Oss - Veenhof
 
 

Reis Stadtkyll - door
de ogen van ......
 
Stadtkyll - Wat een heerlijk reisje.
 
Op maandag 5 september vertrok de bus
vanaf de Misse in Heesch.
Voor 5 dagen met een bont gezelschap
mensen uit Nuland, Nistelrode en Heesch.
Na een tussenstop in Vaals bij het
Drielandenpunt, werden wij verrast met een
heerlijke lunch.
Waarna wij later onze busreis weer hebben
hervat.
In de namiddag kwamen wij aan bij ons hotel
Am Park in Stadtkyll, waar wij vriendelijk werden
ontvangen en naar onze mooie en ruime
kamers mochten.
Na het diner hadden we nog een gezellige
avond. Met een kaartje leggen en een
spelletje spelen.
De daaropvolgende 4 dagen hebben wij
genoten van de hele mooie excursies en
vanuit de bus van de mooie omgeving.
Verder hadden we nog leuke avonden met
bingo en dans. En ook leuke gesprekken met
elkaar.
Op de terugreis werden we verrast met een
heerlijk diner.
Vooral willen wij de dames van de
reiscommissie Adri en Gerda heel veel dank
en waardering geven voor het organiseren
en begeleiden van deze reis.
Maar ook veel lof voor onze lieve chauffeuse
Trudy.
 
Chapeau Chapeau
Annet en Louis.
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MIDDAGTOCHT
 
Op vrijdag 21 oktober wil de
Middagtochtencommissie een bezoek
organiseren aan de Paardenmelkerij Oyen
organiseren. Wij zijn er recent geweest en
kunnen u dit bezoek warm aanbevelen.
Schitterende, complete accommodatie. De
combinatie met een Zorgboerderij, waar 40
mensen, met een beperking permanent
wonen. Zij doen veel werkzaamheden onder
begeleiding van vaste medewerkers.
 
Bert vd Burgt is het “opperhoofd” van deze
prachtige voorziening. Het heet dan ook de
BURGTHOEVE   met 130 paarden om te melken
en om te fokken .
U zult versteld staan van dit schitterend
gebeuren. Proeverij van de magere
paardenmelk behoort, naast de uitgebreide
rondleiding ook bij het mooie programma.
 
Doen ….   Geef u op voor deze mooie
belevenis.
 
Via
telefoon 451943 of mail wadejong@kpnmail.nl 
of
telefoon 610444 of mail f.eijsink@ziggo.nl
 
Wil de Jong - Frans Eijsink
 
 

Musical Tina Turner
 
Wie gaat er 24 november mee naar de musical
TINA TURNER?
Wie kent er geen lied van Tina Turner?
Maaskant Reizen heeft voor ons een aanbod
dat geldig is tot 26 september:
Euro 95  per persoon, hierbij inbegrepen zijn:
- Vervoer per touristclass touringcar van en
naar Utrecht vanuit Geffen
- 1e rang toegangsticket voor de voorstelling
van donderdag 24 november 20.00 uur.
 
Dus, wil je graag mee, meld je aan. De
precieze gegevens zoals vertrektijd hoor je t.z.t.
van ons, eerst willen we weten hoeveel mensen
er mee gaan.

 
 
Graag € 95,- betalen voor 26 september op
bankrekeningNL82RABO0111003342 t.n.v.
KBO Geffen.
Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en
tel. nr. vermelden.
Bij onvoldoende aanmeldingen krijgt u het
geld volledig terug.

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….
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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 war 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.

Veerpoort Schoonhoven

 
 
Ook zien we nog een dappere zwemmer  .... 
wie doet hem dat na bij deze temperatuur?!
--------  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 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 naar de Prinses Beatrixsluis bij
Nieuwegein, een hele belevenis. 
Zoetjesaan varen we het Amsterdam-
Rijnkanaal in en daar zien we de bekende
Galecopperbrug, de op één na drukste brug
van Nederland en ons eindpunt van deze dag
komt naderbij. Klaas uit Putten is nu onze
chauffeur en onderweg naar Heesch vertelt hij
nog het e.e.a. en dan zijn we weer in Heesch.
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
 

 
Wordt het een mooie 
en/of koude winter? 
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UW .. K.. KK… AKK EN
AAK- Kinderen
 
Efee en echtgenootje hebben maar twee
kleinkinderen. Nadeel, dat het er maar zo
weinig zijn, voordeel .. je kunt ze veel aandacht
geven. Ondanks het feit, dat we al aardig “op
weg naar het einde” zijn, van ’t Reve schreef
hier lang geleden al over, kunnen de KK’s altijd
bij ons terecht.  Niet al te letterlijk, nee het gaat
over die opa en oma die je kunt bellen/appen
voor van alles. Kleindochter komt ’s avonds
laat terug uit Kroätie, alles uit de koffer, in de
wasmachine bij oma, effe strijken, weer terug
in die koffer en net iets over 12.00 uur
wegbrengen naar Düsseldorf want de ouders
wachten in Turkije op hun dochter.   Uiteraard
opa en oma heel vroeg in de ochtend naar de
Flughafen.  De aangegeven vlucht blijkt
urenlang in het geheel niet te bestaan.  Vertrek
van 8 uur wordt uiteindelijk 10.10 uur. Paniek ..
maar gedeelde paniek blijkt minder erg dan
alleen verdwalen tussen lege Informatie
hokken.  Kleindochter eindelijk door de check-
in, appje dat ze in het vliegtuig zit en opa en
oma naar huis.  We komen te laat terug en
vergeten bij te slapen.  En ja hoor, we hebben
ook nog een kleinzoon aan de lijn. Kan oma
even de was doen.  Uiteraard geen probleem.
 Weet hij veel over de huidige tarieven rond de
stroom en het gas.  Was gebracht.. machientje
aan.  Enkele uren later .. de was gevouwen en
wel …. in de gang, klaar om op te halen.
Kleinzoon komt  het ophalen en gaat snel
verder naar vrienden elders.  Maar hij belt
weer, een shirtje moet nog een strijkbeurt
hebben.  Hij heeft geluk want oma zegt tegen
alles dat het oké is.  Daar is ie weer.. 5 minuten
later alweer onderweg.  
Efee geeft hem nog een tipje mee.  Als je nog
iets te binnen schiet, bel gerust, we gaan pas
over twaalven naar bed.  Hij snapt de grap en
belt niet meer.  
 
Kleindochter komt na 10 dagen Turkije weer
terug en hoopt nu te landen op Flughafen
Köln/Bonn om 0.20 uur . Opa en oma weer op
pad midden in de nacht naar de plek van
aankomst.  Maar dat doet het oude setje ook
geen bal.  We gaan weer naar het “oosten” en

plukken kleindochter van de landingsbaan. De
aankomst was op de geplande minuut, oké.
Dus lagen we zo rond 03.30 uur in ons
onrustige slaaphol. Wekker iets aangepast.
 
Efee en echtgenootje trekken zich nu even
terug voor een maandje Frankrijk. Efkes de
doorlopende vragen ontwijken.   Maar het blijft
leuk .. dichtbij elkaar wonen, elkaar een beetje
helpen. We zouden het niet willen missen, want
hun konijnen en parkiet moeten ook verder
met overleven…. Op tijd water, brokken en
zaad.  En dat Artis-onderdeel is ook niet van
ons, maar moet wel verder in dat lege huis van
dochter en schoonzoon lief.  
Al met al … u herkent het .. zo lang je kunt ….
Doen!
 
Overpeinzingen
= Je zult door jouw rijke ellende behoefte
hebben aan een ROLEX horloge.  Een
voorbijganger moeten vragen hoe laat het is.
 Want klokkijken zit niet bij de prijs inbegrepen.
= Het wordt Internationaal de Dutch disease
genoemd.  Mensen met een drankje in de
hand gezellig door babbelen, terwijl op het
podium een artiest zijn best doet boven het
geroezemoes uit te komen.  Doet efee toch
weer even terug denken aan onze KBO
middag.
= Door de klimaatverandering kan een ijsbeer
het straks weer met een bruine beer doen.  Het
zal die beren niet veel uitmaken. Aan het
gemeleerde vachtje zullen wij moeten wennen
als we niet voortijdig zijn afgereisd naar de
binnenlanden van Afrika.
En tenslotte
Deed u mee aan de augustus 2022
activiteiten. Zo ja .. leuk hè, zo nee , dat brengt
spijt met zich mee.  In 2023 misschien inhaken.
 
Efee
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EEN HARTELIJKE
BISSCHOP
 
Franciscus van Sales: (n)ooit van gehoord?!
Veel mensen denken bij de heilige Franciscus
onmiddellijk aan Franciscus van Assisi. Deze
heilige werd vooral bekend als prediker van het
armoede-ideaal en zijn eerbied voor de
schepping. Minder bekend, maar zeker zo
inspirerend is een andere heilige Franciscus,
bisschop van Genève tijdens de Reformatie
onder leiding van Calvijn, met een
achternaam (van Sales) die verwijst naar zijn
adellijke afkomst.

FRANCISCUS VAN
SALES - uitnodiging
 
Op donderdag 13 oktober 2022  zal Jack de
Groot ons meenemen in het leven van
Franciscus van Sales. Zijn persoon en
geestelijke erfgoed, zijn invloed in onze buurt
en Salesiaanse  spriritualiteit zal aan de hand
van Film en Gesprekken aan de orde komen.
Enkele teksten zullen als uitgangspunt gaan
dienen om in kleine groepen van de reeds
genoemde Salesiaanse spiritualiteiten, te
ontdekken welke invloed Franciscus van Sales
op onze samenleving heeft gehad.
 
De bijeenkomst vindt plaats in ’t Vijfeiken
vanaf 14.00 uur tot ca 16.30 uur.
 
U kunt zich opgeven per mail of telefoon
Jeanne Verstegen tel 0654994528 of mailadres
jeanneverstegen@home.nl of
Annie Fransen tel 06 10667278 of mailadres
amfransen@ziggo.nl of
Frans Eijsink tel  610444   of mailadres                 
  f.eijsink@ziggo.nl
 
 
 

 
Jubileumjaar
In 2022 is het 400 jaar geleden dat deze heilige
Franciscus van Sales is overleden. In het kader
van dit jubileumjaar willen we aandacht
vragen voor zijn persoon en zijn geestelijk
erfgoed. De Salesiaanse spiritualiteit is tot op
de dag van vandaag actueel en de moeite
waard om je in te verdiepen.
Kennismaking met Franciscus van Sales
Franciscus van Sales is dichterbij huis te vinden
dan we vermoeden. Op (datum) zal Jack de
Groot ons meenemen naar vindplaatsen van
hem in onze buurt en ons inleiden in het leven
en werken van deze heilige.
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Met een korte film krijgen we een goed
overzicht over zijn leven. Daarna gaan we aan
de hand van enkele teksten uit zijn geschriften
(in kleine groepjes) met elkaar in gesprek. De
bijeenkomst is ook bedoeld om u met de
Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken.
De inleider
Jack de Groot was pastoraal werker in het
bisdom Haarlem en geestelijk verzorger in het
Radboud UMC in Nijmegen. Hij kreeg zijn
theologische opleiding op het seminarie van
de Oblaten van Franciscus van Sales en is
goed ingevoerd in de Salesiaanse spiritualiteit.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen
een of meer leden van de werkgroep
Salesiaanse spiritualiteit aanwezig zijn als
begeleiders van de gesprekken in de kleine
groepjes.
 

Iedere tweede zondagmiddag van de
maand zitten Annie Fransen en Jeanne
Verstegen klaar om u  in te schrijven voor
de Bingo. Zo ook op 9 oktober. Dit keer
weer in ’t Vijfeiken.
Klokslag twee uur starten José Verstegen
en  Mimi Gijsberts met het opnoemen van
de getallen en wordt het muisstil in de
zaal totdat…..de eerste Bingo wordt
geroepen.
Mooie prijzen worden weer zorgvuldig
gezocht en gekocht. Maar soms zijn er
ook gulle gevers die ons hiervan voorzien.
De kosten zijn € 7,50

Op vrijdag 28 oktober 2022 worden de
vrijwilligers van KBO Heesch in het zonnetje
gezet.
Als u vrijwilliger bent, noteer dan deze datum
maar alvast in uw agenda. Begin oktober
ontvangt u via uw kartrekker een uitnodiging
hiervoor. Tot zondag 23 oktober kunt  zich
aanmelden via uw kartrekker.
 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen
en vinden dat u hiervoor wel in aanmerking
komt, stuur dan een mailtje of bel naar:
 
algemenezaken@kboheesch.nl of 
06-11425920. 
       want wij willen niemand vergeten!!

 Foto Jo van Herpen - hondensport

2. VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

1.  AAN DE PRAAT O.L.V. NETTY SLAATS

Van het bestuur -
allerlei

Start:  op woensdag 12 oktober 
   om 14.30 uur in De Eijnderic

3.  BINGO

        Vrijwilligers
    Het cement van 
         onze KBO
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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   0412 452879
  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
 
 

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.

 

2310 - oktober



w
w

w
.e

d
it
o
o
.n

l
Een mooi afscheid zorgt voor fi 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


