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Vacature
Reiscommissie
 
De Reiscommissie kan versterking
gebruiken!!
Wij, -Gerda Bax en ik-, hadden in 2022
een paar mooie uitstapjes/vakanties
georganiseerd!
Ook nu is er weer behoefte om er lekker
tussenuit te gaan met elkaar en hetzelfde
in 2023  voorzetten en het liefst uitbreiden
met een actieve vakantie, een rustige
vakantie en een dagtocht.
Daar zoeken we enthousiaste mensen
voor die er zin in hebben om ons hierbij te
helpen.
Wat houdt het in:  plannen uitwerken,
gesprekken voeren, tijdig teksten plaatsen
in de INFO, aanmeldingen verwerken en
dan is het wel wenselijk zelf mee op de
vakantie te gaan om te begeleiden.
Allemaal leuk om te doen, althans dat
ervaren wij zo …
Op zo’n grote vereniging als onze KBO
hebben, is het fijn als er vier mensen zijn,
die hier de schouders onder willen zetten.
 
Voor meer informatie en aanmeldingen:
 
Gerda Bax tel. 0412-452204 of 
Adri van Oss tel. 06-20531525

Workshop
bloemschikken
 
december 2022
 
Op 15 december hebben we genoten van een
geslaagde en goed bezochte workshop
bloemschikken.
Onder de bezielende leiding van Nicolien en
Dorothé gingen 22 dames aan de slag en
uiteindelijk met 
met mooie Kerstfestoen en een voldaan gevoel
naar huis!
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INFO
 

KBO-Heesch
ACTIEF EN INSPIREREND

Wie handelt vanuit een
passie heeft geen werk,
maar een leven.
 
Deze spreuk las ik vandaag en vond die toepasselijk voor mijn
openingswoord van dit nieuwe jaar. Een nieuw jaar met een
frisse start van de KBO terug in De Pas.
 
De passie van onze vrijwilligers om tijd en energie te steken in
de medemens is gelukkig gebleven. De meeste
barmedewerkers zijn onder een andere opdrachtgever (De
Pas) verder gegaan om hetzelfde werk voor de KBO te kunnen
blijven doen. Het geeft voldoening, structuur en het gevoel
nuttig te zijn.  Dus leven.
Ook de kartrekkers zijn onze KBO trouw gebleven en hebben het
contact met de leden alleen maar versterkt. Ik ben er tros op
dat ik deel mag uitmaken van deze vereniging en veel leden
actief bezig zie. Niet alleen als vrijwilliger maar zeker ook als
deelnemer.
 
Gelukkig worden er al veel mogelijkheden aangeboden maar
we kunnen ook uitbreiden en het bestuur wil graag nieuwe
activiteiten opzetten zoals b.v.
-   een mannengroep.
Een dagdeel alleen toegankelijk is voor mannen. Die kunnen
samen gaan biljarten, kaarten, schaken, dammen, darten of
gewoon buurten of kletsen.
- een dagdeel samen creatief bezig zijn.
Hierin is veel mogelijk als we maar vrijwilligers hebben die hun
creatieve gave over willen brengen op anderen.
Heeft u een hobby en wilt u die graag samen met anderen
delen. Laat ons het weten. Bijna niets is onmogelijk.
- Meer bewegen voor ouderen. Als daar voldoende behoefte
aan is, gaan wij op zoek naar een docent die dat op een
verantwoorde wijze kan begeleiden.
- Het koersbal is komen te vervallen. Heel veel afdelingen
hebben een bloeiende groep die wekelijks dit spel beoefent.
Wij hebben alle ingrediënten (mat, ballen, lijsten) daarvoor in
huis maar nog geen kartrekker en geen deelnemers.
 
Laat het ons weten als u dit samen met ons, nieuw leven wilt
gaan inblazen.
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- Een tweede inloopmoment
Waarop we kunnen kaarten, tokken, skipbo of
een ander spel spelen maar ook gewoon een
kopje koffie kunnen komen drinken.
 
Dansen op vrijdagavond is op 20 januari
gestart. Een activiteit die al op de plank stond
en hierdoor snel georganiseerd kon worden.
 
Ook is dit jaar is naar ieders tevredenheid de
gespreksgroep Aan de praat.. gestart. 
Gesprekken die je goed doen o.l.v. Netty
Slaats. Op 15 februari komt men weer samen.
 
Verder willen we op de vrijdagmiddagen
thema’s aan gaan bieden zoals
 
- Luisteren naar klassieke muziek.
- De werkgroep die voorheen de WMO-
koffiemiddagen voor de gemeente verzorgde
gaat dit nu doen voor de KBO.
Op 3 februari komt Ben Robben iets vertellen
over energiebesparing.
De volgende themamiddagen zullen zijn op 3
maart en 14 april.
 
Er is dus al het een en ander in werking gezet,
maar er kan nog meer. Denkt u mee?
Misschien een leeskring of een kunst- en
cultuurwerkgroep?
 
Laat het weten aan het bestuur
(algemenezaken@kboheesch.nl), waar uw
interesse ligt, wat u wilt betekenen voor een
ander en wie we kunnen benaderen om het
een of ander te verwezenlijken. Maar ook als u
een idee heeft waarvoor wij ons in zouden
kunnen zetten meldt het ons en nemen daarna
contact met u op.
 
Alleen samen kunnen wij onze KBO nog
interessanter maken voor alle ouderen van
Heesch.
 
Helpt u ook mee???
 
Mariet Jaspers, Bestuurslid algemene zaken
 

VOORWOORD - VERVOLG Themamiddag over
mogelijkheden
energiebesparing.
 
Vrijdagmiddag 3 februari van 14.00 – 16.00
uur in de Missezaal van De Pas.
 
Een werkgroep bestaande uit Frans Eijsink,
Marianne van Hulsbeek, Joke Klaarenbeek,
Annemarie van Sommeren en Mariet Jaspers
organiseerde voorheen de WMO
koffiemiddagen voor de gemeente. Annemarie
en Mariet al vanaf november 2010. Door de
jaren heen is dit een   hechte werkgroep
geworden die dankzij de gemeente al vele
onderwerpen heeft kunnen aanbieden. De
gemeente financiert deze middagen niet
meer, wat niet alleen de werkgroep maar ook
vele trouwe bezoekers heel jammer vindt.
Omdat de werkgroepleden allemaal lid zijn
van de KBO gaan ze nu weer aan de slag
maar nu ook voor alle andere inwoners van
Heesch. Alleen het gratis kopje koffie vervalt.
Dat komt nu voor rekening van de bezoekers.
U kunt dit met uw pinpas betalen of daarvoor
van te voren munten van  € 1,50 kopen aan de
balie. Wij verwachten en hopen dat dit geen
probleem is en hebben alweer een drietal
onderwerpen die we gaan uitwerken en
kunnen aanbieden..
 
Het eerste onderwerp is de nu zo actuele
ENERGIEBESPARING
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Ben Robben – lid van onze KBO- zal op
vrijdagmiddag 3 Februari een presentatie
geven over de mogelijkheden om energie te
besparen en daarna is er nog voldoende
gelegenheid tot het stellen van vragen..
 
Hij heeft werktuigbouwkunde gestudeerd
aan de Hogere Technische School in
Groningen. Het vak Verwarmingstechniek
had toen al zijn bijzondere interesse.
 
Ook het milieu heeft hem zijn hele leven
beziggehouden en in zijn werkzame leven had
hij diverse managementfuncties op dit terrein.
Begin jaren '90 liet hij samen met zijn vrouw
een duurzaam huis bouwen. De woning werd
toen al extra geïsoleerd, voorzien van
warmtewanden en een cv-installatie die het
warme water gebruikte van de
zonnecollectoren op het dak, verwarmd door
de zon.
Ben zal deze middag in eerste instantie ingaan
op de mogelijkheden om in een bestaand huis
met een cv-installatie gas te besparen.
Daarna zal hij besparingsmogelijkheden
noemen waarbij een geringe investering
noodzakelijk is. Ook mogelijke grotere
investeringen komen aan de orde.
Vervolgens zal hij ingaan op
besparingsmogelijkheden voor elektriciteit.
Tot slot zal hij nog uitleggen hoe het energie
plafond precies werkt.
 
Een interessante middag die u beslist niet
mag missen. 
3 Februari 14.00 tot 16.00 uur in de Missezaal
van De Pas.
 
Gratis toegankelijk voor alle inwoners van
Heesch.
 
 
 
 

Fietsen mi de KBO
 
Gullie zut onderhaand wel begrepen hebben
da ik geers goa fietsen. Ons vrouw en ikke zen
doarum afgeloepen zommer nogal us duk
unne hiele dag wezen fietsen. Mar op ut laots
ha zu gen ted, ut waar alted iets en alted wa.
Toen ze ik van arrumoei un poar middagen
allien goan fietsen. Mar da vuugt nie. Ik docht,
witte wa, ik goa us unne kier swoendags mi de
KBO mee.
Dus op unne woensdagmiddag,  ikke noar de
kerk. Ik vroeg oan de vuropfietser of ik us mee
mog fietsen. Ja da kos. As de kerkklok half twie
sloa, fietsen zu oan. Wa men subiet opviel, da
be du fietsclub de bokken van de geiten
gescheien zen. Uurst kommen de vrouwkus en
dan pas ut maansvolk. Da zal wel mi ut
buurten te maken hebben. Ok zen er enkelte
mannen die un hesje oan hebben, da zen de
verkeersregelaars. Die houwen noavunant ut
noddig is ut aander verkeer tegen, zoda de
groep zonder gevoar unne weg kan
oversteken of veilig kan afsloan. Da moet
gezeed worren, de fietsclub he du zaken keurig
vurmekaar.
Zowa halverwege, soms over wegskus en
paaikus waor ik nog nooit geweest waar, wordt
ur ergus oangeleed um koffie te drinken en
flink te buurten. Ut is mar goed da ien van die
hesjesmannen noa un welluku op zun flutje
bloast. Ut tiekun da wellie wir moeten
vertekken, aanders han wellie doar nog
gezitten.
Onderwegus noar Hisch vertelde menne
fietsmoat van dieje middag da de KBO in de
zommerdag smoandags um de aanderste wik
unne grote fietstocht vur unne hiele dag
organiseerd. Mar dan wa wijer weg. De fietsen
goan dan uurst aachter op dun auto. Vur wie
gen aegge vervoer he, he de KBO unne
oanhanger aongeschaft woar ten hoogste 16
fietsen op kunnen. Hoe da krek scheidt, weet ik
nie, ma as ge geers ok unne kier mee wilt,  dan
moette zellef mar us informeren. Dus as gu van
fietsen houdt en ok nog gezellig wilt buurten,
kan ik oe fietsen mi de KBO aonrooien.
Ut waar men in ieder geval goed bevallen.
 
Houwdoe. Hasje.
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Definitieve agenda van KBO in De Pas 2023 

 

 ochtend middag avond 

 

Maandag 

 

Helpdesk  

Creapas 

10.00 – 12.00 uur 

 

  

 

Dinsdag 

  

Biljarten competitie 

d’n Herd 

12.30 – 17.00 uur 

 

Sjoelen en rummikub 

De Misse 

14.00 – 16.00 uur 

 

Fotoclub 

Dorsvloer (1x/mnd) 

(2e dinsdag) 

14.00 – 17.00 uur 

 

 

Biljarten vrij 

d’n Herd 

18.30 – 22.00 uur 

 

Avondsoos (kaarten) 

d’n Herd 

19.00 – 22.00 uur 

 

Keezen 

d’n Herd 

19.30 – 22.00 uur 

 

 

Woensdag 

  

Aan de praat (1x/6 wkn) 

Creapas 

14.30 – 16.00 uur 

(datums n.o.t.k.) 

 

Bridge 

D’n Herd 

12.30 – 17.00 uur 

 

 

Vergaderingen bestuur 

Creapas (2x/mnd) 

(1e en 3e woensdag) 

19.30 – 22.00 uur 

 

 

Donderdag 

 

Helpdesk training/thema 

Creapas 

9.30 – 12.00 uur 

 

Biljarten vrij 

d’n Herd 

9.00 – 12.00 uur 

 

handwerken 

d’n Herd 

9.30 – 12.00 uur 

 

Koor ConAmore 

De Misse 

10.00 – 12.00 uur 

 

 

Biljarten competitie 

d’n Herd 

12.30 – 17.00 uur 

 

 

 

 
LET OP!!!        LET OP!!!
 
Nieuw e-mailadres kopij:
 
redactie@kboheesch.nl
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Vrijdag Uitdelen INFO (1x/mnd 

d’n Herd 

9.00 – 11.00 uur 

 

Themamiddag  

(even weken) 

De Misse 

14.00 – 16.00 uur 

 

 

Dansen (oneven weken) 

De Misse 

20.00 – 23.00 uur 

 

Zaterdag 

 

 

 

 

  

Zondag  

 

 

Bingo 

d’n Herd (1x/2 mnd) 

14.00 – 17.00 uur 

 

 

 

 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2023   

 

Speciale activiteiten februari  Speciale activiteiten maart 

Vrij 3 feb WMO koffiemiddag de Misse  Vrij 3 mrt WMO koffiemiddag de Misse 

Vrij 3 feb Dansen, de Misse  Vrij 3 mrt Uitdelen INFO 

Di 14 feb Fotoclub, de Dorsvloer  Vrij 3 mrt Dansen, de Misse 

Do 16 feb Bijeenkomst nieuwe leden, d’n Herd  Zo 12 mrt Bingo, d’n Herd 

Vrij 7 feb Dansen, de Misse  Di 14 mrt Kartrekkersoverleg, d,n Herd 

Wo 22 feb Aan tafel bij Gerda, Eijnderic  Di 14 mrt Fotoclub, de Dorsvloer 

   Vrij 17 feb Dansen, de Misse 

   Wo 29 mrt Aan tafel bij Gerda, Eijnderic 

   Vrij 31 mrt Uitdelen INFO 

   Vrij 31 mrt Dansen, de Misse 

     

 

Wekelijkse activiteiten maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Helpdesk, De Pas in de CreaPas 10.00 – 12.00     

Fietsen lang (apr/okt), bij de kerk 9.00     

Jeu de Boules, Heesch/Teeffelen  13.30 – 16.00    

Sjoelen, De Pas in de Misse zaal  14.00 – 16.00    

Rummikub, De Pas in de Misse zaal  14.00 – 16.00    

Avondsoos, De Pas in d’n Herd  18.30 – 22.00    

Keezen, De Pas in d’n Herd  19.30 – 22.00    

Helpdesk, De Pas in de CreaPas   9.30 – 12.00   

Nordic walking, buiten bij De Pas   9.30 – 11.00   

Bridgen, De Pas in d’n Herd   13.00 – 16.00   

Fietsen kort, bij de kerk   13.30   

ConAmore, De Pas in de Misse zaal    10.00 – 12.00  

Handwerken, De Pas in d’n Herd    9.30 – 11.30  

Wandelen, buiten bij De Pas     9.30 – 11.00  

Wandelen opstappers, bij De Pas    9.00 – 11.30  

Dansen, de Misse (oneven weken)     19.30 – 22.00 

Themamiddagen de Misse zaal     14.00 – 16.00 

 

In de maak * Wanneer Bijzonderheden 

Algemene ledenvergadering 13 april  

   

   

   

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

 

Definitieve agenda in De Pas 2023 - vervolg
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Huisartspraktijk Hiemstra
Opengesteld voor nieuwe patiënten.
Gevestigd in Gezondheidscentrum Heesch, te samen met Benu Apotheek Heesch,
Fysiotherapie4all, Podotherapie Peeters, Logopediepraktijk Miedema, Dieëtiste Ruth,
Verloskundigenpraktijk Ridderhof, Huidtherapeuten Huidgericht, Thuiszorg Pantein en Medisch
pedicure Voet & Vorm.
 

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

Buurtwonen
 
Themabijeenkomsten over Buurtwonen in
maart 2023
KBO-Brabant vindt het belangrijk dat er meer
geschikte woonvormen komen voor senioren.
Woonvormen waar je zo lang mogelijk
zelfstandig kunt zijn. Jos de Blok van Buurtzorg
gaat aan de slag met het woonconcept
Buurtwonen. In maart organiseert KBO-Brabant
samen met Jos de Blok daarom in vier regio’s
themabijeenkomsten over Buurtwonen. Deze
vinden alle plaats in de avond. Inloop vanaf
19.00 uur, start om 19.30 uur, einde 22.00 uur.
Heeft u interesse? Schrijf u in! Graag per
persoon apart aanmelden.
Klik op de datum die u schikt. Zit dat vol, kies
dan een andere datum
Donderdag 16 maart: De Nielt in Cuijk
Dinsdag 21 maart: De Boodschap in Gilze en
Rijen
Dinsdag 28 maart: De Trapkes in Sprundel
Donderdag 30 maart: De Weeffabriek in
Geldrop
 

Oost - West - Thuis Best

Prijsuitreiking Jeu
de Boules 2022
 
En de winnaar is ............
 
Op 9 januari is in Teeffelen op de Jeu de
Boules baan door de leiding van de club
de oorkonde uitgereikt aan Jo Hanegraaf.
Jo sleepte deze in de wacht, omdat hij
het afgelopen seizoen de meeste punten
had gescoord.
 
Op de foto is de stralende Jo, met de
zojuist aan hem uitgereikte oorkonde te
zien, tussen Nellie School en Carla van
Roosmalen.
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Het zit erop
 
Het is maandag 2 januari als ik de slaap uit
mijn ogen wrijf na de eerste dag van het
nieuwe jaar. Voor onze familie elk jaar weer
een bijzondere gebeurtenis. Niet alleen omdat
er een nieuw jaar begint, maar dit jaar werd
onze 2e kleinzoon Kamil 7 jaar. En dan hoor je
er pas echt bij opa, zeker als je nog een
“grote” neef van 7 en een jonger broertje van 4
hebt.
Een geweldige tijd, waarin onze twee oudste
kleinkinderen in groep 3 leren lezen en
schrijven. Met enorme stappen gaat dat. De
eerste letters die ze leren, de f wordt een fu en
de k wordt een ku. En ook de eerste getallen
vliegen je om de oren. Wat ook zo mooi is, heel
veel letters worden met het grootste gemak in
spiegelschrift geschreven. Nou, daar moeten
wij toch echt goed over nadenken om dat na
te doen en vervolgens te ontcijferen. Zo gaat
dat. Een heerlijke tijd om van te genieten en
jezelf af te vragen “heb ik dat vroeger ook zo
moeten leren?” Wij hadden Aap, noot, mies…
nu gaat dat allemaal heel anders.
 
Terug naar maandag 2 januari, een
belangrijke dag voor onze KBO. Vandaag
immers gaan we onze eerste stapjes terug in
de Pas zetten. ’s Middags startten we met het
bestuur om samen met onze kartrekkers het
glas te heffen op het nieuwe jaar en dit
heugelijk feit. Ik zelf sloot iets later aan, want ik
had eerst nog een andere klus af te ronden.
Iets eerder die middag was er namelijk een
bijeenkomst met de club van oud
barmedewerkers die het afgelopen jaar langs
de kant hebben moeten staan. Maar liefst 9
van de 13 barmedewerkers gingen de
overstap maken naar De Pas. Aangevuld met 2
nieuwe gezichten maakt dat we als KBO een
team van 11 vrijwilligers konden presenteren
aan het bestuur van De Pas om als gastvrouw/
gastheer aanwezig te zijn tijdens onze
activiteiten. Samen met de medewerkers van
De Pas zullen zij ervoor zorgen dat we tijdens
onze activiteiten van een natje en een droogje
worden voorzien. Wij zijn als bestuur heel erg
dankbaar dat onze vrijwilligers deze stap
hebben willen zetten. Heel veel dank daarvoor.
Voor mij persoonlijk voelde dit moment als het

bereiken van de finish van een marathon.
Hoewel ik zelf helemaal geen hardloper ben
voelde het toch alsof er een zware last van
mijn schouders gleed. Zo van Yes, het zit erop.
Alle inspanningen van de laatste maanden
hebben ertoe geleid dat we als KBO nu met
een frisse blik kunnen uitkijken naar een mooie
samenwerking met De Pas.
Nog even een paar weken hier en daar wat
kleine dingen bijsturen en dan zit het erop en
kunnen we verder met die dingen, waar we
eigenlijk voor waren gekomen, “het
organiseren van leuke activiteiten voor onze
ouderen”. Daar doen we het voor.
 
Nu eerst met vakantie dus tot in april
Met vriendelijke groet,
Wil van Oorsouw,  
Bestuurslid activiteiten.
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Zweedse puzzel - gemiddeld Zweedse puzzel - pittig

 

Oplossing fietspuzzel
 
De oplossing van de fietspuzzel uit de INFO van
december 2022 was te vinden d.m.v. de
volgende antwoorden:
 
reflector - ketting - zadel - slot - stuur 
handvat - helm - bidon - velg - ventiel – spiegel
 
De vetgedrukte letters vormen dan achter
elkaar de oplossing: fiets veilig.
 
Uit de goede inzendingen is Willy Hanegraaf uit
de Veldbeemd na loting als winnaar
tevoorschijn gekomen. De beloofde
waardebon heeft hij intussen ontvangen.
 
KBO-fietser Johan Verdiesen

Kersttafel - Eten bij Gerda
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Leden Mutaties 

 

NIEUWE LEDEN,  wij heten u van harte welkom!  

Corry Arts van der Zanden 

Mieke Driessen - Gloudemans 

Annie Vos 

Barbara Mans - Traa 

Annemie van Griensven - Ophey 

Ans Ulijn - Robben 

Miriam van Goethem 

Hans van Aken 

Carla van den Burgt 

Jolanda Verwijst 

Jos van de Wijgert 

Janny Wingens 

Monneke de Jong 

Rini van de Leest 

OPZEGGINGEN, wij danken  hen voor hun steun !! 

Cor van Hulten - Mien van Hulten - Peters 

Marion Hendriks - van Orsouw 

Ria Hanegraaf - van Lokven 

An van Wanrooy - van de Wijgert 

Leden die ons ontvallen zijn, sterkte gewenst aan hen die het verdriet en  gemis moeten dragen 

Mevr. Kuppen - van Gasteren 

René van der Giessen 

Carla van de Veerdonk - van Kemenade 

Ria van Aken 

Betsie van Oort - Lange 

Ad Mauriks 
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KBO-vakantieweek
naar Neukirchen in
Duitsland
 
Maandag 08 mei tot vrijdag 12 mei 2023
 
** Wegens omstandigheden gaat de
midweek naar Bitburg niet door.
 
Voor iedereen die een midweek met de KBO
op vakantie wil, hebben wij goed nieuws. Wij
nodigen U uit voor een reis naar Neukirchen.
 
In deze groepsreis nemen wij U mee naar het
gezellige kuur- en vakwerkstadje Neukirchen 
in het lieflijke Duitse Knüllgebergte. Dit
Knüllgebergte is tussen Kassel en Fulda
gelegen, op zo'n 400 km. van Heesch en staat
bekend als dé romantische omgeving van
Noord-Hessen, in het hart van Duitsland. Het is
een uitstekend vakantiegebied voor groepen
met vele mooie, korte maar ook langere
excursiemogelijkheden, met een prachtige
diversiteit aan interessante
bezienswaardigheden. Neukirchen is een
bekend kuur- en vakantiestadje met een
gezellig centrum met typische vakwerkhuizen,
winkeltjes, restaurantjes en terrasjes. Het stadje
te midden in het Knüllgebergte heeft vele
wandelmogelijkheden. BTR Reizen werkt hier
samen met Landhotel Combecher, een
uitstekend hotel voor seniorengroepen. 
 
Landhotel Combecher *** (www.hotel-
combecher.de) 
Hotel Combecher is een gastvrij familiehotel
gelegen in het gezellige centrum van het
kuurstadje Neukirchen. Het hotel is typisch Duits
ingericht met een sfeervol stamhaus met een
nieuwe hotelvleugel met moderne kamers.
Deze zijn keurig ingericht en voorzien van
douche, toilet, televisie, internet en meerdere
kamers met een balkon of terras. Alle kamers
zijn gelijkvloers of per lift bereikbaar. Verder
heeft Hotel Combecher een sfeervol restaurant
met open haard, hotelbar, kegelbanen en een
mooie tuin met terras en barbecue
mogelijkheden. 
 
 

Arrangementsprijs:
 
Bij de prijs is inbegrepen: 
** € 540,00 per persoon bij minimaal 40
personen. We gaan uit van minimaal 40
personen.
** Toeslag 1-persoonskamer € 60,00 
** Reis per luxe touringcar met ervaren
chauffeur / reisleider 
** Deze midweek geniet U van volpension:
logies, ontbijtbuffet, lunch en 3 gangen
avonddiner met 2 drankjes.
** een lunch op de heenweg 
** Hotelkamers voorzien van modern comfort 
** Toeristenbelasting, ** Bijdrage SGR
** Diner ter afsluiting in Nederland 
Niet inbegrepen is:
** Niet genoemde entreegelden 
** Overige verteringen en aankopen van
persoonlijke aard 
** Eventuele reis- en/of annuleringverzekering 
** Reserveringskosten € 7,50 per boeking
(verplicht) 
** Voor deze reis is een geldig paspoort of
identiteitskaart plus een reis-en
annuleringsverzekering verplicht.
** Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen op
woensdag 15 maart in De Pas van 13.00 uur
tot 14.00 uur.
** Aanmelden kan ook via email: 
reizen@kboheesch.nl.
** Graag zo spoedig mogelijk (vóór 15
maart) aanmelden door inzending van het
formulier naar:
 
Gerda Bax, Plantsoen 40  Heesch of  
Adri van Oss, Klokbeker 11  Heesch.

 Landhotel Combecher, Neukirchen 
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WATER(ge) VALLETJES
 
Het is blijkbaar iets dat bij de leeftijd hoort.
Echtgenootje van efee kijkt stiekem naar
rechts, want we hebben naast elkaar wel een
vaste plek in de kamer. Overdag bij het raam
en ’s avonds wat verderop in de kamer
tegenover de tv.  Efee pinkt een traantje weg,
zo onopvallend mogelijk.  Het hoeft maar even
een plotselinge ontmoeting elders in de wereld
te zijn, of een weerzien na jaren.
Adoptiekinderen, onderwijl al aardig op weg in
onze maatschappij hun plek te vinden, voelen
toch dat hun oorsprong elders ligt. Ze lijken
vaak helemaal niet op de adoptieouders. Ze
krijgen de behoefte naar verre oorden af te
reizen, hun familietrekken te herkennen, elkaar
nooit gezien te hebben en toch een lieve
omarming. De taal is, zonder tolk, vaak een
groot probleem. Watervalletje 1 kondigt zich
aan. De reden dat de jongen, het meisje
liefdevol werd meegenomen door bv.
Hollandse  mensen, is vaak dezelfde. Ter plekke
geen geld, geen werk. Mannetje maakte een
nummertje, vrouwtje zwanger en de
veroorzaker neemt de benen. Watervalletje
gaat door. Klassieke muziek, bv de Vier letzte
Lieder van Richard Strauss, Middeneuropese
muziek, bijna altijd in mineur, kleine terts, het
volkslied van de Kroaten in Qatar ook in
mineur, het watervalletje komt vanzelf. Het blijft
de leeftijd, of misschien toch dat gevoel dat
zomaar ontstaat of altijd al aanwezig was.
Emotionele grenzen altijd al aanwezig. Wie zal
het zeggen, uitleggen. In ieder geval nooit erg
…. Laat het watervalletje maar stromen,
zakdoekje bij de hand en even later zitten we
weer opgezadeld met Heel Holland Bakt, ook
om te huilen, maar  dat kan zonder tissue.
Overpeinzingen
= Er worden mooie, maar vooral nuttige vragen
gesteld. Efee praat graag, leest veel en
daardoor komt er informatie binnen, die hij
bewust of onbewust meeneemt in de
gesprekken. Iemand stelde de vraag, “als je
moet kiezen tussen praten of luisteren”. Het
antwoord is gemakkelijk. Efee  stopte direct
met praten, Want daarmee uit je slechts wat je
al weet. Door te luisteren  krijg je nieuwe
informatie binnen.
= Toch nog even Qatar. Herinnert u zich nog

dat gedoe dat voetbal heet. De Nederlandse
voetballers baden in Qatar samen voor en
tijdens een partijtje, balletje breed, balletje
naar achteren, effe naar boven kijken en dan
schieten, dat heet in die kringen een
SCHIETGEBEDJE.
= Kerstfeest KBO Heesch december 2023. Van t
Tunneke naar De Pas naar de Kerk. Gelukkig
uiteindelijk op de goede plek. Dickenskoor,
geen koffie, wel een kerststol. Efee herinnert
zich de woorden van Frans Eijsink als slot van
de mooie middag. Stel dat Poetin Kremlin 4
Moskou via een satelliet meekijkt naar onze
viering, dan is een zin uit één van de mooie
teksten gezongen door Rob de Nijs LAAT ALLES
WAT ADEMT IN VREDE BESTAAN, voor hem een
overdenking waard. Het lijkt erop dat de tekst
misschien wel is binnengekomen maar
uiteindelijk daar NIET is binnengekomen.
 
En tenslotte
Mensen met gezonde kinderen hebben vele
wensen. Mensen met zieke kinderen hebben
maar één wens.
 
efee

Eten bij Gerda,
 
Woensdag  22 februari, gaat de
werkgroep weer een lekkere maaltijd
koken;  deze woensdag  is het
Aswoensdag, een dag waarop men
vroeger geen vlees of vis mocht eten,
maar kinderen en bejaarden werden
hiervan vrijgesteld……
Dus gaan we lekker koken en genieten
van een overheerlijk 3 gangen menu.
 
Aanmelden is mogelijk tussen 8 en 15
februari bij: Jeanette 06 30829569.
De kosten: € 7,50, graag contant en
gepast te betalen op woensdag 22
februari.
Ontvangst: 17.15 - 17.30 uur in
kookstudio van de Eijnderic
 
Kookwerkgroep KBO
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Kerstfeest in onze
kerk.     
 
met het Chrales Dickenskoor
22 december 2022
 
Aangezien er zo’n 200 mensen zich hebben
aangemeld voor het kerstfeest, werd er
uitgeweken naar de kerk:  Het Tunneke had
voor zo’n grote groep te weinig personeel. Dit
alles vertelt Frans Eijsink ons in zijn woord van
welkom. Het is natuurlijk wel geweldig dat
zoveel mensen zich hebben opgegeven! Was
het maar altijd zo…
Vanmiddag gaan we luisteren naar en
genieten van het Charles Dickenskoor uit Oss.
Dit koor bestaat uit tien leden plus de dirigent
en  gekleed zoals toen, in de Victoriaanse tijd.
 
We kennen allemaal enkele beroemde
verhalen van Dickens zoals: Christmas Carol,
een kerstvertelling over de gierige Scrooge
en ook Oliver Twist.
Dit zijn slechts enkele titels uit zijn omvangrijke
werk. Maar we gaan verder met vanmiddag
en luisteren naar diverse, zeer bekende
kerstliedjes.
Een vertelster kondigt elk lied aan en vertelt in
het kort waar het over gaat. Heel fijn om te
weten want de Nederlandstalige liedjes
behoeven geen uitleg maar er worden ook
Franse, Duitse en Engelse liedjes gezongen en
zelfs het Spaanse Feliz Navidad
komt langs. “Wij komen tesamen” wordt
gevolgd door het prachtige, ontroerende,
meerstemmig gezongen O Holy Night en ja..we
proeven de kerstsfeer, zitten er helemaal in. Dat
doet muziek met je… Away in a Manger is ook
zo prachtig en ik zie dat de mensen genieten
en hier en daar ook meezingen.
We beleven dit SAMEN en daar gaat het zéker
in deze zware tijden om. “Whispering Hope”:
wie kent het niet..en wat te denken van
Onderweg, een lied van Boudewijn de Groot
die ons altijd weer verrast met zijn prachtige
teksten net als nu.
Het koor gaat verder met een medley van
kerstliedjes die we allemaal kennen en nu dan
ook meezingen. Ik noem er een paar: Nu Zijt
Wellekome, Hij Is Geboren Het Goddelijk Kind

en ook:  Hoe Leit Dit Kindeke en ga zo maar
door! Voor de pauze komt Johanna, ook een
koorlid, naar voren voor een solo partij.
 
PAUZE: helaas geen koffie maar dat geeft niets
en we gaan even gezellig met de mensen om
ons heen een praatje maken. Over het
kerstfeest misschien…??
 
Na de pauze worden er nog enkele pareltjes
ten gehore gebracht zoals Stille Nacht en
Drummer Boy, ook weer zo ontroerend, en het
Franse: Les Cloches Du Hameau mag niet
ontbreken net als het traditionele Engelse The
First Noel.
Thea Eijsink leest een kerstverhaal voor en het
koor zingt tot besluit nog een Brabants
kerstliedje: Hurt Nou Toch.
Met dit prachtige, meerstemmige Charles
Dickenskoor is wat mij betreft, de toon gezet
voor een warm, liefdevol kerstfeest.
 
Frans Eijsink bedankt het koor voor het fijne
optreden en natuurlijk ook Jeanne
Verstegen en Annie Fransen, die helaas ziek
is, voor hun bijdrage aan de organisatie van
deze middag.
 
Met een grote Luxe Stol onder de arm keren
we huiswaarts. Op naar het kerstfeest thuis
of elders. Het begin is gemaakt..!!
 
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 nr. NL84RABO0120027119
t.n.v. penningmeester KBO Heesch.
Kamer van Koophandel Oost Brabant nummer 17122252.
 

 

INLEVEREN KOPIJ UITERLIJK

VRIJDAG 17 FEBRUARI

ALLEEN NAAR:

REDACTIE@KBOHEESCH.NL 
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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


