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Fietspuzzel
 
In deze tijd van lagere temperaturen wordt het lekker fietsen ook wat getemperd.
Er blijft hierdoor wat meer tijd over om wat te puzzelen in een warme en droge ruimte.
Als je onderstaande vragen goed beantwoordt, moet je de aangegeven letter overbrengen
naar de daaronder aangegeven vakjes.
 

1. Voorwerp waardoor andere weggebruikers een fietser beter zien (3e letter)
2. Dit fietsonderdeel is zo sterk als de zwakste schakel (5e letter)
3. Door dit fietsonderdeel krijg je soms last van je achterste (4e letter
4. Hiermee geef je fietsdieven minder kans (4e letter)
5. Deel van een fiets waarmee je van richting kunt veranderen (1e letter)
6. Stuuruiteinde (5e letter)
7. Hoofdbescherming op de fiets (2e letter)
8. Drinkbus op een fiets (2e letter)
9. Zit om en vast aan de spaken (3e letter)
10. Plaats waar je lucht in een band kunt pompen (5e letter)
11. Voorwerp waarmee je tijdens het fietsen achteruit kunt kijken (5e letter)

 
 

 
De gevonden oplossing kun je, voorzien van naam en adres, tot uiterlijk 31 december 2022
sturen naar: fietstochten@kboheesch.nl
Onder de goede inzendingen wordt een waardebon van € 10,- verloot.
 
Johan Verdiesen, KBO-fietser
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Van het bestuur - Eind goed
al goed
Vanochtend samen op pad met onze wandelgroep. Eerst op
de fiets naar Vinkel en daar een prachtige wandeling gemaakt
vanaf ons vertrekpunt bij de Vinkelse molen. Jullie zullen wel
denken “Wil, wat is dit nou weer voor een opening?”, maar na
zo’n enerverende dag als gisteren (23 november) was ik er aan
toe om mijn hoofd even leeg te maken. Een fietstocht én een
wandeling in prachtig herfstweer doen wonderen. Was het dan
zo spannend gisteren? Nee eigenlijk niet. Tussen de regels door
hadden wij als bestuur natuurlijk allang begrepen dat iedereen
heel graag terug wilde naar De Pas. Had dat dan niet veel
eerder gekund? Misschien wel, maar ik denk dat de tijd er nog
niet rijp voor was. Beide partijen lagen te ver uit elkaar en er
waren nog teveel vragen zonder antwoord. Maar op enig
moment is het natuurlijk zat geweest, we kunnen niet eindeloos
door blijven soebatten. Vandaar dat we met ons ultieme
voorstel de boel een beetje onder druk hebben gezet. En dan is
het zover. Na de openbare bestuursvergadering van de Pas
waren eigenlijk de scherpste angels al uit het probleem
getrokken toen Gerard van Dijk en ondergetekende elkaar de
hand hebben geschud met de belofte dat we de strijdbijl
zouden begraven. Op de ochtend van 23 november hebben
we de laatste puntjes op de i gezet. Alle vragen waren
beantwoord en we konden met een gerust hart de goede
boodschap gaan overbrengen aan onze leden.
En dan is het eindelijk zover. Jullie hebben, zoals verwacht, in
grote getale ingestemd met het plan om terug te keren naar de
Pas. In het artikel verderop in deze INFO kunnen jullie lezen hoe
e.e.a. verlopen is. Is daarmee het meeste werk voorbij? Nee,
zeker niet. Nu volgt het inpassen van onze planning in die van
De Pas en moeten er nog veel zaken worden geregeld. Hoewel
het een terugkomst is, voelt het of alles opnieuw moet worden
opgestart. Het enige verschil is dat we nu met een positieve blik
vooruit kunnen kijken. Daarnaast hebben we met de gemaakte
afspraken de mogelijkheid om te gaan werken aan uitbreiding
van onze activiteiten, iets waar ik persoonlijk erg naar uitkijk.
Ook gaan we de komende weken met al onze kartrekkers in
gesprek om te praten over hun plannen voor 2023. We gaan er
dan samen een mooi jaar van maken.
Het heeft veel kruim gekost, maar eind goed al goed zullen we
maar zeggen.
Tot zover. Met vriendelijke groet, Wil van Oorsouw
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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2022   

 

Speciale activiteiten november  Speciale activiteiten december 

Di 13 dec Fotoclub, de Eijnderic  Di 10 jan Fotoclub 

Wo 14 dec Aan tafel bij Gerda, Eijnderic  Wo 25 jan Aan tafel bij Gerda, Eijnderic 

Do 15 dec Bloe s hikke , ‘t Vijfeike     

Vr 16 dec Uitdelen INFO december    

Do 22 dec Kerstviering ‘t Tu eke    

Vr 30 dec Uitdelen INFO januari    

     

 

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 Vijfeike   14.00 – 16.00    

Ru iku , ‘t Vijfeike   14.00 – 16.00    

Avondsoos, kaarten, ‘t Vijfeike   19.00 – 22.00    

Keezen, ‘t Vijfeike   19.30 – 22.00    

Nordic walking, de Misse   9.30 – 11.00   

Bridge , ‘t Vijfeike    13.00 – 16.00   

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 

   

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

 

Is bereid de rijbewijskeuringen voor patiënten
en niet patiënten in Heesch en omgeving uit te
voeren. De kosten bedragen € 50. Voor de
keuring kunt u een afspraak maken op
0412-451380. Er bestaat geen wachttijd. Zorg
dat u het keuringsformulier voor de arts met ZD
code meeneemt. U kunt dagelijks terecht van
maandag t/m vrijdag.
Huisartspraktijk Hiemstra, 
Gildestraat 1 5384JC Heesch
 

Huisartspraktijk Hiemstra
Opengesteld voor nieuwe patiënten.
Gevestigd in Gezondheidscentrum Heesch, te samen met Benu Apotheek Heesch,
Fysiotherapie4all, Podotherapie Peeters, Logopediepraktijk Miedema, Dieëtiste Ruth,
Verloskundigenpraktijk Ridderhof, Huidtherapeuten Huidgericht, Thuiszorg Pantein en Medisch
pedicure Voet & Vorm.
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Notulen Extra Algemene Ledenvergadering  
 
d.d. 23 november 2022.                                          
Locatie: ’t Tunneke.                                                                                                     
Aanvang 19.00 uur
 
Aanwezig:
Piet Ceelen (voorzitter), Wil van Oorsouw (lid), Mariet Jaspers (lid), Ben Krooshoop
(penningmeester), Wil van Vugt (secretaris), en volgens de presentielijst 91 leden.
Afwezig mbvv: 
Maricus van Schijndel, Sjaak Jaspers, Wil Hofs – Reijers, Annie Fransen – van de Akker, Antoon
Verstegen, Marijke van Donzel, Mevrouw van Hinthum.
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Deze vergadering is
bijeengeroepen i.v.m. de onmin die speelt tussen De Pas en de KBO met het doel vanavond te
beslissen of we teruggaan of op de andere locaties blijven.                                                               
         
2. Mededeling
Er is een ingekomen brief van Mart Jenneskens. Deze is niet geagendeerd. Het onderwerp wordt
deels in de vergadering verwerkt en het gedeelte van de brief dat gaat over de notitie
Gemeenschapshuizen, is nu niet aan de orde en wordt daarom ook nu niet behandeld. Mart
tekent bezwaar aan. Hij heeft 9 vragen gesteld waarop hij graag antwoorden heeft, maar
waarvan Mart ook wil hebben dat deze vragen aan de vergadering worden voorgelegd.     
                                                               
Het beleid is steeds geweest om een eigen bar te behouden in De Pas en ruimte om zaken op te
bergen. Dit alles om financiële tekorten te voorkomen. Maar ook om aanvaardbare prijzen te
bedingen voor onze vereniging. Ook is ons beleid steeds geweest om met ‘Samen Heesch’ en
eventueel andere partijen tot een gemeenschapshuis te komen, zonder Theater en café. De
betreffende nota Gemeenschapshuizen van de Gemeente Bernheze is mogelijk eind 2023 pas
klaar. Als er vanavond afspraken worden gemaakt dan gelden die tot de nota
Gemeenschapshuizen is goedgekeurd. Activiteiten voor de toekomst en ook de vragen van Mart
komen in ons beleidsplan dat geagendeerd wordt voor de komende ALV  van maart 2023.
 
De voorzitter geeft het woord aan Wil van Oorsouw, bestuurslid activiteiten, die aan de
hand van de sheets duidelijkheid geeft over het gelopen proces.

 

512 - december 2022



 
In het oktober- en novembernummer van ons maandblad INFO, hebben we jullie uitgebreid
geïnformeerd over het proces dat we doorlopen hebben inzake ons conflict met De Pas. De
informatievoorziening hield toen op bij de presentatie van ons ultieme voorstel tijdens ons bezoek
aan de wethouder op 28 september. We hebben er bewust voor gekozen om de druk bij de
andere partijen op te voeren door aan te geven dat onze leden op 23 november gaan kiezen
voor een terugkeer naar De Pas of voor een definitieve exit.
Op 28 september krijgen we van de Gemeente eindelijk antwoord op onze vaak gestelde
vragen over de onderbouwing van het bedrag van € 52.000,=, waarop De Pas meent recht te
hebben.
Een vergelijking tussen de onderbouwingen van EUR 52.000,= en het bedrag van EUR 34.000,=,
dat wij denken nodig te hebben, wordt opgesteld en op 10 oktober volgt wederom een gesprek
met de Gemeente. Ook wordt gesproken onder welke voorwaarden de KBO terug zou willen
keren naar De Pas.
De Gemeente neemt te elfder ure haar verantwoordelijkheid en formuleert het volgende voorstel:

•   Gemeente stelt EUR 45.350,= beschikbaar voor huur zalen;
•   Gemeente stelt EUR 2.500,= beschikbaar voor huur van de biljarts;
•   Als tegemoetkoming voor de inkomstenderving uit de bar stelt de gemeente een

afbouwregeling voor, namelijk EUR 8.000,= (in 2023), 6.000 (in 2024), 4.000 (in 2025) en 2.000
(in 2026). Gemiddeld over 4 jaar EUR 5.000,= ;

•   Lijst met vastgestelde consumptieprijzen voor 2022 en 2023.
 
Door de toezegging van de Gemeente verandert de zaak grondig en zijn er plots nog 2
huisvestingsopties te bedenken, namelijk:

•   Niet terug naar De Pas, maar doorgaan zoals nu middels huisvesting elders.
•   Terug naar De Pas conform voorstel van de Gemeente.

N.a.v. de laatste gesprekken is in het voorstel van de Gemeente meteen een aantal andere
zaken meegenomen, namelijk:

•   Prijzen zijn geïndexeerd en vast voor 2023;
•   In de ruimtebehoefte voor de KBO is rekening gehouden met uitbreiding t.b.v. nieuwe

activiteiten.;
•   Er is rekening gehouden met een zekere herschikking van ruimtes.

 
Financiële consequenties:

•   Doorgaan middels huisvesting elders:
           *** In de jaarbegroting dreigt een begrotingstekort van € 16.067,= ;
           *** Naar verwachting een contributieverhoging met € 16,= per lid naar € 40,= /jaar

•   Terug naar De Pas:
           *** In de jaarbegroting dreigt een begrotingstekort van € 4.447,= ;
           *** Naar verwachting een contributieverhoging met € 6,= per lid naar € 30,= /jaar
De exacte vaststelling van de contributie voor 2023 zal plaatsvinden tijdens de Algemene Leden
Vergadering in maart van volgend jaar. De exacte uitwerking hiervan zal de komende tijd plaats
gaan vinden, e.e.a. in relatie tot de begroting voor 2023, die onze nieuwe penningmeester gaat
opstellen.
 
Tripartite overleg

•   Na de algemene bestuursvergadering van De Pas op 17 november vindt in De Pas een
informeel overleg plaats tussen leden van het bestuur van De Pas en de KBO. We hebben
voorgesteld om de strijdbijl te begraven nu het ernaar uitziet dat de meerderheid van onze
leden op 23 november gaat stemmen voor een terugkeer naar De Pas. Daarnaast hebben we
De Pas dringend verzocht om vóór onze Algemene Leden Vergadering deel te nemen aan
een overleg van de drie partijen om de laatste details van een terugkeer te bespreken, zodat
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Drank 1 mei 2022 1 jan 2023 1 mei 2023 1 jan 2024

Koffie / thee           € 1,50           € 1,50           € 1,50           € 1,50
Fris           € 1,50           € 1,50           € 1,65           € 1,80
Bier           € 1,60           € 1,95           € 1,95           € 2,30
Wijn           € 1,60           € 1,95           € 1,95           € 2,30
Borrel           € 1,60           € 1,95           € 1,95           € 2,30

er daarna geen discussiepunten meer zullen zijn.
•   Op de ochtend van 23 augustus, vóór onze Algemene Leden Vergadering, vindt op het

gemeentehuis het gewenste tripartite overleg plaats Gemeente, De Pas en KBO. De
belangrijkste feiten hieruit zijn:

          *** De Pas gaat akkoord met wijze van financiering door Gemeente, incl. bijbehorende
                 tarieven en afspraken;
          *** Consumptieprijzen zijn vast tot eind 2023, conform overzicht;
          *** De Pas gaat akkoord met voorgestelde planning van KBO;
          *** De Pas gaat bedienen met eigen personeel en vrijwilligers en zal meer zorg besteden
                 aan de horeca;
          *** Met deze afspraken kan de KBO per 1 januari terug naar De Pas, als de leden hiermee
                 akkoord gaan.
Consumptieprijzen
Tarievenlijst bij langdurige huur accommodatie. Het betreft maximumtarieven, bedoeldvoor
besloten dagbestedingsactiviteiten met een maatschappelijk karakter. Het hiervoorgaande is
een samenvatting van de presentatie, zoals die gehouden is tijdens de Extra Algemene Leden
Vergadering van 23 november.
 

 
 
 
Rondvraag:
- Hannie van Uden: Wellicht is er over 4 jaar dan een andere/nieuwe discussie, maar daar
kunnen we nu niet op vooruitlopen. Dat is helemaal waar. 
- Jan Schuurmans: wanneer gaan we terug? Dat is per 1 januari 2023.     
Jan merkt ook op dat leden die verzekerd zijn bij VGZ € 25,00 terugkrijgen voor betaling van hun
contributie. Dat klopt ook helemaal, maar er zijn nog een aantal ziektekostenverzekeringen meer
die dit ook doen. Dit slechts onder bepaalde voorwaarden. Zal worden gepubliceerd in de
INFO                                              
- Henriette Timmermans vraagt of bij terugkeer in De Pas alle locaties op de begane grond zijn.
Alle activiteiten zijn op de begane grond.                                                                                      
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- Jan Schuurmans vraagt of de KBO nog inkomsten heeft van de Rabobank. Ja we hebben
€ 1.563,82 verkregen door mee te doen aan de Support-actie. Nogmaals dank voor het
uitbrengen van jullie stem.                                                                                                               
- Jan Schuurmans: Is er nog overleg met de kartrekkers over de locaties/ruimtes die zij graag
willen hebben? Volgende week (eind november/begin december) zijn er bijeenkomsten met
alle kartrekkers afzonderlijk met de penningmeester en bestuurslid activiteiten, over een aantal
zaken. O.a. deze.                                                                                                                          
- Mart Jenneskens: Hij legt uit waarom hijzelf niet blij is en om diezelfde reden uit het bestuur is
gestapt. Als KBO hebben wij geen invloed op het beleid van de Gemeente. Het uitstel van de
Nota Gemeenschapshuizen heeft meerdere redenen. Voorbeeld hiervan is dat er al partijen
spreken over deze nota, maar ook dat zij van het bestuur van de KBO de mening/visie missen.
Twee leden van het toenmalige bestuur zijn al sinds juli 2021 daarmee bezig geweest. Aan het
eind van dat jaar waren partijen bereid om een nieuw beleid m.b.t. gemeenschapshuizen voor
te staan. Dit staat in hun conceptakkoord. Maar er zijn nog maar twee punten over om tot
verandering van beleid te komen betreffende de KBO. Als KBO zouden wij ons dus moeten gaan
bemoeien met de politiek. Geen afwachtende houding aannemen dus. Mart vraagt de
vergadering om het bestuur met voorrang aandacht te besteden aan de invloed die politieke
partijen, die nu bezig zijn met de veranderingen in het beleid rondom de Nota
Gemeenschapshuizen. Het gaat om ons belang in de toekomst. Niet meer voor een blok
geplaatst worden om terug te kunnen vallen in een nare situatie rondom De Pas. We moeten in
stand houden waar we als KBO voor staan betreffende de ouderen en mogelijke vereenzaming.
We zijn het daarmee eens. Nu we de handjes weer vrij hebben, gaan we daar zeker ook aan
werken.                                                                                                       
- Bert Wijnen stelt voor om gezamenlijk als KBO's Bernheze hierin op te trekken, omdat zij dezelfde
belangen hebben. Dat is echt niet mogelijk, (klopt dit? ) omdat de situaties van de KBO's in
Bernheze totaal anders  liggen.                                                                                      
- Jan Schuurmans: Hij heeft in het OOB (Ouderen Overleg Bernheze) overleg gezeten en is per
toeval benaderd,(waarvoor???) maar dat er wel degelijk overeenkomsten zijn tussen de
verschillende KBO's in Bernheze. Gaan we doen.  (Wat?? Wij nemen al deel aan de OOB) 
- Hannie van Uden: benadrukt nog eens dat wat voorafgaande spreker zei, helemaal klopt. Het is
zeker in ons aller belang dat we alert zijn. Wij zitten ook in de OOB en zullen zeker onze stem laten
horen.                                                 
- Jan Habraken: Waar haalt De Pas zijn vrijwilligers vandaan om ons te bedienen?
De Pas heeft ons gevraagd om onze vrijwilligers positief te benaderen om vrijwilliger te worden
van De Pas en hun inzet te geven voor de KBO net als voorheen. Hoe wij dit gaan aanpakken,
bekijken we volgende week.  
- Mart Jenneskens: Is het voor ons als KBO niet interessant om een eigen ruimte te creëren. Er
komt straks een nieuw Gemeenschapshuis waar wij onze eigen dingen in willen/ kunnen doen.
In bouwplannen voor nieuwbouw van de Gemeente  is er een herinrichting van dat gebouw. Het
streven om een eigen ruimte KBO te creëren, moeten we vasthouden en niet gaan afwachten.
Wij willen straks op eigen benen staan met eigen ruimte en zelfstandig beheer daarvan. Dit
mogelijk in samenwerking met Samen Heesch. Dit blijft ons ultieme doel voor de toekomst. Deze
situatie is alleen ter overbrugging voor hopelijk niet al te lange tijd.
- Gerda Akkermans bepleit om sponsors te zoeken om tekorten aan te vullen. Goed idee, want er
zijn hier verschillende rijke senioren waar we het aan kunnen vragen.
- Gerard Eikmans:  Er is veel gesproken over geld. We moeten het gevoel creëren dat wij ons
samen ergens ‘thuis voelen’.  Helemaal fijn.                                                                   
- Gerard Eikmans: In het beleidsplan staat dat wij streven naar een eigen ruimte. Kanttekening:
De gemeente zegt dat De Pas er is voor de gemeenschap. Als wij daar uit gaan, lopen wij een
dikke kans dat de gemeente zegt dat wij geen subsidie meer krijgen. Omdat dit een
beleidswijziging is moeten de leden daarover stemmen. Houd daar aandacht voor. We zijn ervan
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op de hoogte dat we dan niets meer krijgen. Die eigen ruimte kan ook een deel van de Pas zijn.  
 
Stemming:
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen de hand op te steken voor terugkeer naar De Pas zoals
vanavond is geschetst. Bijna alle handen gaan omhoog (als grapje stemde 1 persoon tegen).
We keren terug op 01-01-2023 en zijn blij dat we uit de impasse zijn gekomen.                           
Peter van de Hurk, KBO-kringsecretaris, feliciteert iedereen met de terugkeer naar De Pas. Het is
toch de allerbeste oplossing. De KBO is in De Pas de grootste klant. En dat moet zo blijven.
De gemeente sluit de KBO-kring uit om deel te nemen aan de gesprekken rondom de Nota
gemeenschapshuizen. Wij als kring willen zeker behartigen dat de KBO gehoord wordt als
volwaardig partner en niet vanuit het OOB. (In die vergadering zijn ook niet KBO-ers aanwezig).
 
Sluiten van de vergadering om 20.27 uur.  
 
Notulist: Wil van Vugt, secretaris      
 
 
Iedereen die op deze notulen wil reageren kan dit schriftelijk doen tot 1 januari 2023,
secretaris@kboheesch.nl. Daarna worden deze als goedgekeurd beschouwd.                 
                                                

De Nachtwacht komt
naar Bernheze!
 
Voor sommige ouderen is een bezoek aan een
museum niet mogelijk. Zeker niet in combinatie
met bijvoorbeeld een reis naar Amsterdam. Het
Rijksmuseum brengt daarom de Nachtwacht
naar hen toe! Niet de echte, maar wel een
levensechte reproductie. De Bernhezer
kunstkring (BKK) is uitverkozen om drie weken
lang deze replica van de Nachtwacht te laten
zien. Na een zoektocht door Bernheze hebben
we uiteindelijk gekozen voor de kerk van de
Abdij van Berne.

 
Een locatie die letterlijk de ruimte heeft, het
werk is immers 4,5 meter hoog en 5 meter
breed, maar ook een locatie die dagelijks,
zeven dagen in de week, is geopend en wel
van 7.00 tot 19.00 uur. Het werk is gratis te
zien van 1 tot 20 december.
Drie weken lang bieden we de gelegenheid
om het meesterwerk in alle rust te bekijken.
Ontdek alleen of in kleine groepjes welke
geheimen er schuil gaan achter Rembrandts
bekendste schilderij. 
 
Mathieu Bosch, voorzitter BKK
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Horizontaal: 
1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; zwaardwalvis -
3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; adellijk
persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap; rustteken;
voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; postscriptum;
dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof -
10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier -
12 zo-even; via; gauw; dit is.
 
Verticaal:
1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats - 3 brandstof; Balt;
verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse priester; snelle gang;
Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik;
jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen
- 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds -
13 in orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen.

DOORLOPER  1 - GEMIDDELD
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Dag voor de
vrijwilligers van de
KBO
 
vrijdag 28 oktober ’22.
 
Op deze ongekend warme dag van oktober
worden wij, vrijwilligers van de KBO,  in het
zonnetje gezet en vandaag is dat zelfs letterlijk!!
Om 14.00 uur heeft iedereen zich in de kantine
van de Sporthal “t Vijfeiken”, verzameld en
beginnen we met een heerlijk stuk appelgebak
met slagroom en koffie of thee naar keuze.
Onze voorzitter Piet Ceelen opent deze middag
met een woord van welkom én een terugblik
op het bewogen jaar dat achter ons ligt maar
nog steeds niet tot een oplossing heeft
gezorgd van de problemen met het bestuur
van De Pas. Eigenlijk te gek voor woorden dat
volwassen mensen absoluut niet te bewegen
zijn om voor hun oudere medemens tot een
compromis te komen.
 
Corona is een spelbreker geweest en er
moesten activiteiten worden afgezegd maar er
zijn ook nieuwe activiteiten bijgekomen zoals
“Bingo” en “Eten met Gerda” en nu  dankt Piet
ons allen voor de tomeloze inzet voor onze
club.
Dit gezegd hebbende gaan we verder met de
gezellige dag die voor ons ligt.
 
Op de parkeerplaats staan allerlei spelen
uitgestald en als ik een rondje loop word ik
helemaal enthousiast: wat ziet dat er leuk uit
en zo gevarieerd! Heel uitnodigend.
Alle dames krijgen een kaartje en ook  de
heren. Hierop staat bij welk groepje van 2
dames en 2 heren je hoort, met welk spel je
begint, waar je de tweede ronde naartoe
gaat, en tenslotte ook de derde ronde. Het is
de bedoeling dat je alle uitslagen noteert en
dat is weer leuk voor de competitie. Zo houden
we de spanning erin. Ons groepje begon met
ballen gooien, vervolgens gingen we knikkeren
met een keu, sjoelen en nog andere
balspellen. Bierpullen schuiven over een plaat,
ga er maar aan beginnen!! Boogschieten is
een vak apart maar leuk het eens mee te
maken en zo zijn we de hele middag bezig

geweest.  Hebben elkaar aangemoedigd en 
complimentjes uitgedeeld, kortom een hoog
SAMEN gevoel. 
En dat “samen” kwam ook weer duidelijk naar
voren bij  de puzzels die op het einde van de
rondes op ons lagen te wachten. Zó leuk om
ook nog  je grijze hersencellen  eens aan het
werk te zetten.
Ik vond het een fantastische dag en na een
drankje en een hapje was het gedaan. We
nemen afscheid en kijken  met plezier  terug op
een geslaagd samenzijn.
 
Bestuur, heel hartelijk bedankt voor deze mooie
dag. En ik ga ervan uit dat jullie ook het
volgende jaar weer op ons allen kunt rekenen.
Vandaag waren er 100 vrijwilligers bijeen en
wie weet worden dat er nog meer.
 
Mardon
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Kerst bij de kapper
(Rudolf Roos)
 
Buiten was het guur weer en joeg de wind de
sneeuw in het rond. Maar binnen, binnen in de
warme kapperszaak…
speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes.
Kapper Sergio bezemde met ferme vegen de
haren rond zijn kappersstoelen weg. Hard
werken, die kerstperiode, maar ook
beregezellig. Zo meteen de laatste klant, en
dan lekker een paar dagen genieten met de
familie.
Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur
hielp een oude dame uit de auto. Aan zijn arm
bracht hij haar door de glibberige sneeuw
naar de deur.
“Ha die Gerda, kom binnen meid!” De deur
ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou
buiten te houden. Over een uur zou ze door
een andere taxi weer opgehaald worden.
Gerda zakte neer in de kappersstoel. “Koffie
was het hè, met melk en suiker?” Ze knikte.
De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit
dan anders, en haar ogen keken wat waterig
in de grote kappersspiegel. Op zijn gemakje
maakte Sergio een kopje koffie. “’t Is koud hè
Gerda.” Ze knikte.
“Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Sergio terwijl hij
haar het kopje koffie gaf en achter haar ging
staan. Ze keek hem in de spiegel aan.
“Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen
hoor, maar… ik mis hem zo.”
Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar
hij altijd zat om de vrouwenblaadjes te lezen
die op het tafeltje lagen. En naar het bankje
buiten voor het raam, waar ‘ie dan altijd even
ging zitten roken terwijl hij op haar wachtte.
Sergio knikte. Ondertussen zette hij de
benodigdheden voor het knippen en
watergolven klaar.    21 jaar knipte hij ze al. Ze
kwamen altijd samen. En wat een lol hadden
ze gehad met z’n drieën. Er had zelfs wel eens
een klant gevraagd of ze broers en zussen
waren. Ja, zijn dag was al goed geweest als hij
’s morgens hun afspraak had zien staan in zijn
agenda.
“Ga je nog wat leuks doen met de
kerstdagen?” Stomme vraag. Ze hadden geen
kinderen gehad en de meeste familie was al

overleden. Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er
het beste van maken, Sergio.”
Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde
als de vorige keer?”
Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in
zijn hoofd rondspeelde. Dat kon toch niet?
Maar, waarom eigenlijk niet? Waarom niet
gewoon doen?
Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg
Gerda, wat als ik je eens een heel nieuw,
ander, feestelijk kapsel geef. Met een
verrassing? Nee, geen vragen stellen. Ik heb
een plan! Vertrouw me!”
Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met
een klein glimlachje om haar mond. Die gekke
Sergio ook altijd. Toen hij klaar was herkende
ze zichzelf niet meer terug. Die blauwpaars
geverfde lok, dat kon toch eigenlijk niet voor
een dame van haar leeftijd… Maar, het had
ook wel iets chique. En Sergio had gezegd dat
het goed bij haar ondeugend glinsterende
ogen paste.
De taxi stond al een tijdje buiten te wachten.
“Maar Sergio…”
“Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!”
Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij
smoesde wat met de chauffeur en keek haar
nog een keer met een grijns aan.
“Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe
je feestelijke jurk aan!”
Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens
nieuwsgierig en opgewonden in de taxi. Die
stopte bij een huis dat ze helemaal niet kende.
De deur zwaaide open en daar stond, met een
rode kerstmuts op zijn hoofd en een enorme
lach op zijn gezicht: Sergio! Hij kwam naar haar
toe, kuste haar op haar wangen en nam haar
mee naar binnen.
“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag
hebben we een eregast, die ik speciaal
uitgenodigd heb omdat ik het zo’n fijn mens
vindt. Dames en heren: Gerda!”
Een beetje verlegen maar toch ook wel
genietend ging Gerda op in de warmte van de
familie. Een uurtje later keek ze dankbaar naar
Sergio. Hij grijnsde terug en gaf haar zijn
grootste knipoog.
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ONVERWACHT 

VAAK ONGEWENST 

GA JE NIET MEER 

ZOALS JE GING 

 

RADELOOS, TEN EINDE RAAD, 

ONVERWACHT NOG 

EN ZO GEWENST 

OP EEN WIJZE 

DIE VERRAST 

IS ER EEN NIEUW BEGIN 

IS ER LICHT, KRACHT 

EEN LEVEN LANG 

OPNIEUW GEBOREN 

MOGEN WORDEN 

KIND ZIJN 

MENS ZIJN,  

HERBOREN WORDEN 

 

BLIJVEN HOPEN 

TEGEN BETER WETEN IN. 

 

Allen van harte

een zalig kerstfeest gewenst

KERSTFEEST
 
Op donderdag 22 december 2022 van
14.00 uur tot 16.30 uur gaan we samen
ons KBO kerstfeest vieren.
Met z’n allen in `t Tunneke onder het
genot van koffie / thee / krentenmik gaan
we genieten van het Dickenskoor uit
Oss  met in de pauze een lekker
worstenbroodje.
 
Entree € 5,00 per persoon, te betalen bij
binnenkomst
 
Het kan niet op, zorg dat u erbij bent.
 
INSCHRIJVEN in t Vijfeiken op
woensdag 14 december 2022 van
13.30 uur tot 15.00 uur.
 
Het mag ook per mail /of telefoon tot
UITERLIJK ZONDAG 20 NOVEMBER 2022,
** bij Annie Fransen, mail: 
amfransen@ziggo.nl  of tel. 0610667278 
of
** Jeanne Verstegen, mail: 
jeanneverstegen18@gmail.com of tel.
0654994528
 
TOT DAN , HOPELIJK ZAAL VOL
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Workshop
Kerstbloemstuk
Het voorbeeld van de Kerst workshop op
donderdag 15 december is bekend!
We gaan ‘n mooie Kerst Festoen maken. Deze
kan zowel hangen aan muur of deur of liggen
op ‘n mooi bord of plank op tafel of over een
vaas hangen. Als het kan zelf ook wat groen
meebrengen. Bijvoorbeeld conifeer, spar of
pinus groen, skimmia, hedera (klimop) of
ander  winterhard groen. Ook kan er evt.
kerstverlichting in verwerkt worden.
Nicolien brengt zelf groen mee en
verschillende materialen in div. kleuren om de
festoen mee op te sieren.
De kosten bedragen, -afhankelijk van het
aantal deelnemers-, tussen de € 17,50 en
€ 20,00 p.p. exclusief drankjes. (Liefst contant)
Aanmelden bij  bloemschikken@kboheesch.nl
of 06-20531525
Tot 15 december 13.30 uur. 
 
Groet Adri van Oss

Ledenmutaties
van  10 okt. - 27 nov. 2022
 
NIEUWE LEDEN
Wij heten u van harte welkom!
Kerst Veldhuisen
Marianne Hogeweg
Annemieke van der Velden
Peter van der Velden
 
OPZEGGINGEN
Wij danken  hen voor hun steun !!
Lea Geers
Corrie van Dinther - Broeksteeg
Ad de Jong
Monneke de Jong
Bart von Oerthel
Hans Bloks
Tonnie Bloks -Peters
 
LEDEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en
het gemis moeten dragen
Martien van Laarhoven
Anny Engelbart - Janssen
Lies Derks - van den Berg
Lies Meggelaars - van Haandel
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Bezoek aan
PAARDENMELKERIJ
 
We bezochten met 14 KBO-leden de
BURGTHOEVE in Oyen.
Je zou denken dat het prachtige complex in
Oijen alleen uit die Paardenmelkerij bestaat .
Het blijkt een groot bedrijf te zijn waar naast die
Melkerij ook een permanente opvang van
mensen met een verstandelijke beperking de
volledige aandacht vraagt. Zij verrichten
dagelijkse werkzaamheden, zoals de
verzorging en ook het berijden van de 120
paarden. Een mooi voorbeeld, een
verstandelijk gehandicapt meisje, woont nu
intern, had thuis een pony en die mag nu
tussen de paarden zijn verdere leven slijten
met de dagelijkse hulp van dat meisje.
Zelfvoorzienend middels een werkplaats, een
wasserij, hooi aanvoer, mestafvoer, een
prachtige ruimte om te sporten onder
begeleiding. We keken onze ogen uit, een
glaasje paardenmelk als afsluiting. Een beetje
zoet en mager. We kijken terug op een
kennismaking met een schitterende instelling
die 26 jaren geleden aan de dijk begon en nu
een compleet complex is geworden Dichtbij
huis en toch een beetje onbekend. De moeite
meer dan waard.
Frans Eijsink
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Herfstfeest
 
16 november ’22 in ’t Tunneke, een verslag
 
Bij een herfstfeest verwacht je dat de mensen
diep gedoken in de kraag van hun jas,
opboksend tegen zware stormen de
feestlocatie bereiken maar dat is niet het
geval, nee..het is een mooie, rustige dag én
dus een fijne  start van deze middag.
 
De 9 ronde tafels zijn zo rond kwart voor twee al
aardig bezet en dat is ook voor de organisatie
heel fijn. Op het podium staat de “Senior String
Band” bestaande uit vier heren die allemaal
een instrument met STRINGS (= snaren)
bespelen zoals o.a. de gitaar, viool en de
banjo én er  wordt ook bij gezongen. Deze
groep uit Hoek van Holland is voornamelijk
bekend als een van de bekendste
countrygroepen en vanmiddag gaan we dat
allemaal horen, zien en beleven. De klok slaat
twee uur en Frans Eijsink van de
Evenementencommissie opent deze middag
met een woord van welkom én met de
mededeling dat we op 22 december het
Kerstfeest vieren, hier in ’t Tunneke
Ik zou zeggen noteer deze datum vast want het
zou toch jammer zijn als u er niet bij was. Meer
informatie volgt in deze INFO.
 
Zo, het feest kan beginnen en de muziek zet in
met het bekende “On the road again” en er
wordt al meteen gedanst, ja wat wil je ook met
zulke muziek!! Als ode aan Vader Abraham kan
natuurlijk “het kleine café” niet achterblijven. Er
wordt gedanst, gezellig gepraat en dat alles
onder het genot van een kopje koffie/thee met
een overheerlijke slagroomsoes. Allerlei
bekende liedjes worden ten gehore gebracht
en we zingen vrolijk mee. En zo komen we bij
de pauze terecht. Een snel bezoekje aan de
wc, even wat bekenden begroeten en dan
zitten we weer klaar voor de tweede ronde en
dan gebeurt er iets waarvan je hoopt dat nooit
mee te maken: Annie Fransen- van den Akker
struikelt tijdens het dansen over haar eigen
voeten en kermt van de pijn. De ambulance is
snel ter plaatse en ze wordt naar het ziekenhuis
vervoerd: heup gebroken. Ze was er al bang
voor. Natuurlijk stopte de muziek meteen en

pas nadat Annie in veilige handen was én in
overleg met de organisatie, werden er nog
enkele liedjes gespeeld en gezongen zoals “de
twee motten”, “het was een nacht” van onze
Guus en speciaal voor dit optreden heeft de
band het Brabants volkslied ingestudeerd. Er
worden drankjes geschonken en ook de
bitterballen smaken weer prima. Naast de nare
smak die Annie maakte en een domper was
op het feest, hebben we tóch nog een super
gezellige middag gehad met fijne muziek en
wat heel belangrijk is: de sfeer zat er al meteen
goed in en blééf erin.
 
Vandaag, donderdag, heb ik even met Annie
Fransen van de Evenementencommissie
gebeld om te informeren naar het welzijn van
Annie die in het ziekenhuis ligt. Ze is al
geopereerd en nu óp naar genezing. We
wensen haar allemaal een voorspoedig
herstel toe.
 
Frans Eijsink, Annie Fransen en Jeanne
Verstegen: de commissie, we danken jullie
voor de gezellige, goed verzorgde middag
en zien elkaar beslist bij het Kerstfeest.
Mardon
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De tijd vliegt en het woord corona komt wat
minder vaak ter sprake.
We gaan binnenkort weer “in De Pas lopen”
oftewel ons bestuur is er in geslaagd een stukje
vrede op aarde, tijdig, te bewerkstelligen.
Terug naar onze vertrouwde ruimten. Efkes
wennen en er met z’n allen weer fris tegenaan.
Mocht u een paar muntjes tekort komen voor
de koffie, matig dan rond de KERST en OUD en
NIEUW.  Dan merk je ook daar geen bal van.  
 
Efee wenst u een mooie KERST(VIERING) en
een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
 
De overpeinzingen gaat u deze keer missen,
jammer hè, maar iets te goed hebben heeft
ook z’n charmes.
 
Efee
 

KERST EN DE
CANARISCHE
EILANDEN
 
Het is al weer een aantal jaren geleden, dat
onze dochter en schoonzoon de
goedbedoelde gedachte hadden om efee en
echtgenote een KERSTVIERING op de
Canarische eilanden aan te bieden. Uiteraard
maakten zij daar gebruik van. Door de lucht
naar die belevenis.
Eerlijk gezegd, “we hadden wel onze
bedenkingen”.  Wat zou dat gaan brengen,
blauwe luchten, dito zee, mooie stranden.
Tesamen de NIEUWE kerstsfeer vormend. In het
restaurant alles aangepast, één kaarsje op de
tafel en een rode, papieren onderlegger. Dat
was “genieten”.
Na het ontbijt naar dat  -al omschreven-
strand. Efee en echtgenote met in de badtas 2
maal een zwembroek en één bovenstukje naar
het horizontale plezier. Daar lagen ze dan te
genieten van de denkbeeldige sneeuw die
daar nog nooit was gevallen.
Ondanks het feit dat onze dochter en
schoonzoon het natuurlijk goed bedoeld
hadden, begrepen ze al gauw dat de
volgende KERST dichter bij huis zou gaan
plaatsvinden. Maar toch, we kwamen er echt
wel over- en doorheen.
Genieten en zeuren over dat Hollandse weer
rond de KERST heeft toch de voorkeur.
Uiteraard denken niet alle mensen hetzelfde,
maar dat betreft zo veel zaken. Als u dit leest
kan het hier gieten, koud zijn, en valt er
misschien een spatje bevroren water, ook wel
sneeuw genoemd.
We zullen het gaan beleven aan het eind van
weer een jaar.

Foto Lisette Gerrits
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Helpdesk in 2023
 
Zo aan het einde van dit jaar is het weer tijd
om aan het volgende jaar te gaan denken. De
groep Helpdesk heeft daar over nagedacht en
een programma , op hoofdlijnen, vastgesteld.
Nu al vast enkele hoofdpunten daaruit.
Binnenkort volgt een gedetailleerd programma
op de website.
** Samenwerking met de Bibliotheek
Heesch.
De bibliotheken in Nederland geven, gratis,
ondersteuning aan mensen die iets meer willen
weten over de werking van digitale
programma’s die met name de overheid,
banken en ook andere hulporganisaties
aanbieden. Vaak ben je daarvan afhankelijk
om allerlei vragen te stellen en ook om
voorzieningen te ontvangen. Veel mensen
weten niet precies hoe je daarmee moet
omgaan. De bibliotheek gaat die mensen op
weg helpen. De KBO Heesch Helpdesk heeft
met de bibliotheek afgesproken om samen op
te trekken als het gaat om ondersteunende
cursussen of workshops te verzorgen.
Binnenkort gaan we een planning opstellen.
** Helpdesk spreekuur voortzetten. 
Het spreekuur op maandagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur wordt voortgezet. De precieze
planning wordt bekend gemaakt op de
website en op facebook. Tijdens dit spreekuur
kun je met je mobiel, laptop of tablet terecht
voor het oplossen van allerlei vragen die je
hebt. Ook kijken we ofh et voor jou nodig is om
wat meer toelichting of ondersteuning te
krijgen. Dat doen we dan in de vorm van een
cursus of workshop. Ook kan het zijn dat we in
dezelfde week op donderdagmorgen een
afspraak maken.
** Opstellen van een lesprogramma in
2023.  
In 2023 gaat de helpdesk een programma
opstellen, waarin we de mensen op weg
proberen te helpen bij het gebruik van
computer- of internetprogramma’s. Het gaat
dan bijvoorbeeld om: hoe kun je foto’s die je
met je mobiel maakt gebruiken; hoe veilig is
het om via je laptop of je mobiel
bankopdrachten te versturen, hoe werkt Digid,
ik wil een declaratie insturen naar mijn
ziektekostenverzekering, ik wil een afspraak

maken met de gemeente voor het spreekuur.
De groep Helpdesk gaat voor een aantal
thema’s een programma opstellen.
** Ondersteuning voor het gebruik van de
website KBO Heesch. 
Sinds twee jaar biedt de website aan actieve
leden allerlei faciliteiten aan, die dienen voor
het inzenden van artikelen of nieuws, dat
geplaatst wordt in de INFO, de nieuwsbrief, op
facebook of op de website. Daarvan wordt de
laatste tijd steeds meer gebruik gemaakt. Daar
zijn we heel blij mee! In de praktijk blijkt ook dat
er leden zijn, die niet zo goed weten hoe dit
werkt en waar het stuk of de foto’s die je
instuurt aan moeten voldoen. De helpdesk
gaat, samen met de kartrekkers of met leden
die daar interesse in hebben, het gebruik van
de website toelichten. Een uitnodiging
daarvoor zullen we in het voorjaar versturen.
     

 5-daagse reis naar
Bitburg
 
Maandag 8 mei tot en met vrijdag 12 mei
2023 
Nieuw in het groepsreizen programma van BTR
Reizen is All Inclusive Hotel Bitburg in het
prachtige Duitse vakantiegebied de Südeifel,
op zo'n 300 km. van midden-Nederland. Een
ideale vakantiebestemming voor groepsreizen.
Een uitstekend vertrekpunt voor mooie
excursies met de bus. Zo laten wij u tijdens
deze vakantie de mooiste plekjes van de
Südeifel en het nabij gelegen Moezeldal zien.
Daarnaast staat een uitstapje op het
programma naar het Groothertogdom
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De leukste beurs voor
de 50-Plussers in
Brabant!
 
De 19de editie van de Senioren Expo mag u
niet missen! De Senioren Expo in NH
Conference Centre Koningshof te Veldhoven is
de grootste beurs voor 50-plussers in Brabant.
Senioren Expo, een écht dagje uit!
De Senioren Expo is een complete
huishoudbeurs voor de 50-plusser met ruim 150
stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en
leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby
en creativiteit. De Senioren Expo heeft alles
voor de 50-plusser onder één dak. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunt u in
een sfeervolle ambiance genieten van
optredens van diverse bands, orkesten, koren
en artiesten.
 
De beurs voor 50-plussers in Brabant vindt
plaats van di. 17 t/m zo. 22 januari 2023.
Vanuit de Kringraad in Oss wordt vervoer
naar de Seniorenbeurs geregeld.
Op woensdag 18 januari.
Kosten 7 euro p.p.
Hierin zit het busvervoer en uw entree.
Aanmelden voor 10 december bij uw
reiscommissie, reizen@kboheesch.nl
 
Zijn er mensen die op andere dagen en of op
eigen gelegenheid willen gaan dan heb ik
eventueel gratis entreekaarten voor U ter
beschikking.
Adri van Oss
reizen@kboheesch.nl/ 06-20531525

Luxemburg met zijn leuke stadjes en burchten.
 
Deze groepsreis staat garant voor een goed
verzorgde All Inclusive vakantie met gezellig
entertainment in Hotel Bitburg en een prachtig
excursieprogramma in het fraaie Duitse
Südeifel en Luxemburg.
 
All Inclusive Hotel Bitburg
Hotel Bitburg was vroeger ooit een verblijf voor
de Amerikaanse luchtmacht medewerkers, wat
zich nog herinnert aan het bezoek van o.a.
Ronald Reagan in 1985 en de inrichting van de
"Flieger Bar" met gezellige dansgelegenheid.
Nu is het al jaren een uitstekend *** hotel
waar u en uw groep tijdens uw vakantie volop
kunt genieten van een heerlijke All Inclusive
vakantie met 's avonds gratis drankjes en een
gezellig entertainment. 
Voor het uitgebreide ontbijt, heerlijke lunch en
het smakelijke diner bent u van harte welkom
in het buffetrestaurant met een keuze uit lokale
en nationale gerechten. In het hotel treft u
verschillende bars en dansgelegenheden,
daarnaast is er een typisch Duitse Biergarten
waar u onder het genot van een drankje
heerlijk kunt genieten van uw vakantie. De
kamers zijn comfortabel en voorzien van
zithoek, televisie en een badkamer met
douche, toilet en haarföhn. Ze zijn gelijkvloers
gelegen of per lift bereikbaar. Er zijn ook enkele
kamers voor mindervaliden. Hotel Bitburg biedt
haar gasten gratis Wifi-toegang.
 
De touringcar
De reis wordt uitgevoerd met een luxe
touringcar met voldoende comfort,
vanzelfsprekend met een ervaren chauffeur/
reisleider.
 
De Reissom is € 525 bij minimaal 40
personen.
Dit bedrag is exclusief: reis- en/of
annuleringsverzekering, niet genoemde
entreegelden, verteringen en aankopen van
persoonlijke aard, € 7,50 reserveringskosten per
boeking, toeslag 1-persoonskamer: 60 euro per
kamer.
 
Wilt U zich aanmelden of vragen stellen?
Gerda Bax: 0412-452204, Adri van Oss:
reiscommissie@kboheesch.nl, 06-20531525

 Hotel Bitburg
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Korting bij
zorgverzekeringen
 
Via collectief KBO-Brabant bij VGZ, CZ en
Zilveren Kruis/Aon.
Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-
Brabant collectiviteitsvoordelen op uw
zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon.
Premiekorting geven op de basisverzekering
mag wettelijk per 2023 niet meer, maar op de
aanvullende verzekering nog wel. Daarnaast
krijgt u bij een aanvullende zorgverzekering
van VGZ en de aanvullende zorgverzekering CZ
Leden uw contributie voor KBO-Brabant tot
maximaal 25 euro per jaar vergoed. Hieronder
zetten we per verzekeraar de korting en
voordelen per 1 januari 2023 op een rij.
VGZ
Korting
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw
aanvullende verzekering als u kiest voor VGZ
Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best
via het collectief van KBO-Brabant. Welke
vergoedingen onder deze verschillende
verzekeringen vallen, kunt u bekijken op www.
vgz.nl/kbo-brabant.
Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant 5 procent
korting op een Tandverzekering van VGZ.
Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog niet via
het collectief van KBO-Brabant of via een
collectief van een andere organisatie? Via
MijnVGZ of de VGZ-app kunt u uw polis
omzetten naar de collectieve zorgverzekering
van KBO-Brabant. Gebruik daarvoor het
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant
voor VGZ: 87718266. U kunt ook bellen
naar (088) 131 12 34.
Op www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer
uitleg en een instructiefilmpje.
Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering
VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter of VGZ Zorgt
Best via het collectief van KBO-Brabant, dan
krijgt u per jaar tot maximaal 25 euro retour
van uw lidmaatschapsgeld voor KBO-Brabant.
U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs
aanvragen door het invullen van een formulier
op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit
bewijs kunt u indienen bij VGZ, op dezelfde
manier als gewoonlijk uw facturen voor

zorgkosten.
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-
Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan
voor beiden apart in.
CZ
Korting
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op uw
aanvullende verzekering als u kiest voor de
aanvullende verzekering CZ Leden. Kiest u een
andere aanvullende verzekering van CZ, dan
krijgt u deze korting niet; wel zijn er andere
voordelen. Welke vergoedingen onder de
aanvullende verzekeringen van CZ vallen, kunt
u bekijken op www.cz.nl/kbo-brabant.
Bent u al bij CZ verzekerd, maar nog niet via
het collectief van KBO-Brabant of via een
collectief van een andere organisatie? Via
MijnCZ kunt u uw polis omzetten naar de
collectieve zorgverzekering van KBO-Brabant.
Gebruik daarvoor het collectiviteitsnummer van
KBO-Brabant voor CZ: 14103648. U kunt ook
bellen naar (088) 555 77 77.
Als u nu via uw KBO-Afdeling of KBO-Kring
collectief verzekerd bent bij CZ, dan wordt uw
polis per 1 januari 2023 automatisch omgezet
naar het collectief van KBO-Brabant.
Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering CZ
Leden via het collectief van KBO-Brabant, dan
krijgt u tot 25 euro retour voor uw lidmaatschap
van KBO-Brabant. U kunt uw betalings- en
lidmaatschapsbewijs 2023 aanvragen door het
invullen van een formulier op www.kbo-
brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u
indienen bij CZ, op dezelfde manier als
gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten. Kiest u
een andere aanvullende verzekering van CZ,
dan geldt deze contributieteruggave niet.
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-
Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan
voor beiden apart in.
Zilveren Kruis via Aon
Korting
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw
aanvullende verzekering van Zilveren Kruis als u
kiest voor het collectief van KBO-Brabant. Welke
vergoedingen onder de aanvullende
verzekeringen vallen, kunt u bekijken op www.
aonverzekeringen.nl/zorg/
kbobrabant. Daarnaast krijgt u via KBO-
Brabant 10 procent korting op het tandpakket
van Zilveren Kruis/Aon.
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Wilt u zich aanmelden als verzekerde bij
Zilveren Kruis/Aon met de collectiviteitskorting
voor leden van KBO-Brabant? Gebruik dan het
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant: ZK/
Aon: 207088388. U kunt ook bellen naar (040)
261 18 88.
Heeft u al een Zilveren Kruis-verzekering via het
collectief van KBO-Brabant onder de noemer
One Underwriting Health of via het collectief
van KBO-PCOB? Deze verzekering gaat met
ingang van 1 januari 2023 over in Zilveren
Kruis/Aon.
Nota bene: Omdat KBO-Brabant niet is
aangesloten bij KBO-PCOB, kunt u geen
gebruik meer maken van het Extra Aanvullend
KBO-PCOB-pakket. De schade hiervan is echter
te overzien, want zoveel stelt dit pakket niet
voor: 
1 extra fysiotherapiebehandeling bij
Aanvullend 1 ster, 2 extra behandelingen bij
Aanvullend 2 sterren, 3 extra behandelingen bij
Aanvullend 3 sterren en 4 extra behandelingen
bij Aanvullend 4 sterren
Maximaal 24 uur extra mantelzorgvervanging
(alleen vanaf Aanvullend 2 sterren)
Maximaal 1 uur extra ondersteuning door een
mantelzorgmakelaar (alleeen vanaf
Aanvullend 2 sterren)
Vergoeding rijbewijskeuring van maximaal
€ 35,- (doorgaans eens in de vijf jaar vanaf uw
75e levensjaar)
 
Voor nadere informatie
Voor vragen kunt u bellen met de genoemde
verzekeraars, maar KBO-Brabant heeft ook een
eigen helpdesk ingericht speciaal voor vragen
over onze collectiviteiten: 
(073) 303 64 49. Op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 12.30 uur.
 

Eten bij Gerda
 
Woensdag 14 december  gaat de werkgroep
weer een lekkere maaltijd koken, speciaal voor
degene die meestal alleen eten of afhankelijk
zijn van kant-en-klaar 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 te betalen
op woensdag 14 december
 
Ontvangst: 17.15 - 17.30 uur keuken De
Eijnderic
 
Kookwerkgroep KBO
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Herfstconcert
Maasland
Seniorenorkest
 
Georganiseerd door ziekenvereniging
“ Horizon Heesch”.
 
Vandaag, vrijdag 25 november, gaan we weer
een muzikale reis maken met het Maasland
Seniorenorkest. Het is elk jaar weer een feestje
hierbij te mogen en kunnen zijn en zo denken
ook de circa 90 mensen die zich hebben
aangemeld en al een plaatsje hebben
uitgezocht in de gezellig  aangeklede zaal: een
bloemetje op tafel en de koekjes staan al
klaar!
Als ik de zaal inloop wordt er al druk
ingeblazen want de tonen moeten straks zuiver
onze oren bereiken en daar heb ik alle
vertrouwen in. Voordat de muziek start kijk ik
nog even om me heen en zie een grote poster
met daarop allerlei activiteiten van de Horizon
zoals:    Busreizen—Vakanties—Ontspanning—
Attenties—Rondritten….
Een actieve vereniging die veel voor de
medemens doet, fantastisch toch!!
 
Rieky Vermeulen heet ons allen hartelijk
welkom en nu gaat het écht beginnen.
Het is twee uur, de lichten worden ietwat
gedimd en de dirigent Peter van Helvoort heeft
alle aandacht van het orkest en ja hoor, daar
klinken de eerste tonen van een wel zeer
ontroerend begin van deze middag namelijk 
“gebed voor Oekraíne”….
Hier zijn we even stil van. We gaan verder met
“Sommernacht in Prag” gevolgd door een
polka, enfin we zitten helemaal in de muziek en
luisteren aandachtig.
Nu is het tijd voor een selectie van vijf stukken
uit bekende musicals zoals :
Jesus Christ Superstar—Les Misérables—Hair—
Miss Saigon—The Phantom of the Opera.
Prachtige, bekende, meeslepende muziek. En
dan is het tijd voor wat vrolijkere klanken en wie
kan, zingt mee! De tijd vliegt en aangezien dit
een blaasorkest is en de gemiddelde leeftijd
van de leden muzikanten rond de 76 ligt moet
er op tijd gepauzeerd worden.  De vrijwilligers
van de Horizon lopen rond om de bestellingen

op te nemen nadat ze de koffiespullen hebben
opgeruimd en wie een vraag heeft, steekt zijn
hand op en wordt ook geholpen, ja het is
allemaal piekfijn georganiseerd. Wie wil, heeft
loten gekocht en in de pauze vindt de trekking
plaats. Er zijn leuke, fijne, mooie, nuttige prijzen
beschikbaar gesteld door diverse zaken uit
Heesch en die wil ik toch ook even benoemen:
Ari-Jenne-de Rank-vd Doelen-Albert Heijn-
slagersbon- schilderijtjes aangeboden door de
kunstenaars zelf- en niet te vergeten de Jumbo
die artikelen heeft gegeven maar tevens
sponsor is!!
 
Het orkest neemt zijn plaats weer in en gaat
verder met het tweede gedeelte van deze
muzikale middag en wel met die swingende
Zuid-Amerikaanse muziek zoals “dimmi quando
tu verrai” en “volare”. Ook horen we een
medley van de bekende saxofonist Billy
Vaughn ja er komt van alles voorbij deze
middag en veel te snel zijn we aan het einde
van deze muzikale rondreis gekomen. Nog een
toegift maar dan is het ook echt gedaan.
 
Rieky Vermeulen bedankt het orkest voor de
geweldige middag, De Pas voor de goede
samenwerking en de vrijwilligers voor hun
inzet. Tot het volgende jaar.
 
Mardon
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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    
  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.
Postadres: 't Dorp 39,  5384MB  Heesch
E-mail: secretaris@kboheesch.nl.
Redactie: Boonakker 19, 5384MG Heesch
E-mail: communicatie@kboheesch.nl
Betalingen: Rabobank nummer NL84RABO0120027119
t.n.v. penningmeester KBO Heesch.
Kamer van Koophandel Oost Brabant nummer 17122252.
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FIJNE KERSTDAGEN

EN EEN GOED 2023
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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


