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 Seniorenvereninging KBO Heesch      

Jaarprogramma 2023   

 

Speciale activiteiten maart  Speciale activiteiten april 

Vr    3 maart The a iddag o er take  VOA e  OCO’s  Do   6 april  Bloemschikken Paasstuk, zaal B 

Vr    3 maart Uitdelen INFO  Di   11 april Fotoclub, de Dorsvloer 

Vr    3 maart Stijldansen, de Missezaal  Wo 12 april Aan tafel bij Gerda, Eijnderic 

Ma  6 maart  Hulp gevraagd voor Fit-test dagen  Do  13 april Algemene Leden Vergadering de Pas 

Do.  9 maart Ophalen vakantie inschrijfformulieren  Vr   14 april Themamiddag Veiligheid in en om het huis 

Zo  12 maart Bi go, d’  Herd  Vr   14 april Stijldansen, de Missezaal 

Di   14 maart Kartrekkerso erleg, d’  Herd  Di   18 april Fittestdagen grote zaal De Pas 

Di   14 maart Fotoclub, de Dorsvloer  Wo 19 april Fittestdagen grote zaal De Pas 

Vr   17 maart Stijldansen, de Missezaal  Do  20 april  Fittestdagen grote zaal De Pas 

Vr   24 maart Lentefeest, grote zaal  Vr   28 april Stijldansen de Missezaal 

Wo 29 maart Aan tafel bij Gerda, Eijnderic  Vr   28 april Uitdelen INFO, den Herd 

Wo 29 maart Aan de praat    

Vr   31 maart Uitdelen INFO, den Herd    

Vr   31 maart Stijldansen, de Missezaal    

 

Wekelijkse activiteiten maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Helpdesk, De Pas in de CreaPas 10.00 – 12.00     

Fietsen lang (apr/okt), 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 i  d’  Herd  18.30 – 22.00    

Keezen, De Pas i  d’  Herd  19.30 – 22.00    

Nordic walking, buiten bij De Pas     9.30 – 11.00   

Meer Bewegen voor Ouderen   10.30 – 11.30   

Bridgen, De Pas in de Misse zaal   13.00 – 16.00   

Fietsen kort, kerk   13.30   

Con Amore, De Pas in de Misse zaal    10.00 – 12.00  

Darte , De Pas i  d’  Herd      9.30 – 12.00  

Ha d erke , De Pas i  d’  Herd      9.30 – 11.30  

Wandelen, de Misse      9.30 – 11.30  

Wandelen opstappers, de Misse      9.00 – 12.00  

 

Nuttige weetjes:  

Ruimte reserveren bij activiteiten@kboheesch.nl (Wil van Oorsouw) 

Geluidsinstallatie, beamer en microfoon reserveren bij ledenadministatie@kboheesch.nl   

Kopij voor aankondiging  van je activiteit inleveren 

De INFO : redactie@kboheesch.nl 

De Nieuwsbrief: nieuwsbrief@kboheesch.nl 

Facebook: facebook@kboheesch.nl 

Website: website@kboheesch.nl 

MooiBernheze krant:  via  (met de r)  mooibernhezerkrant@kboheesch.nl  

uiterlijk de zaterdag voordat de MBK uitkomt. (zelf in de gaten houden! 

Inleveren kopij volgende INFO vóór 17 maart 2023 

Inleveren kopij volgende nieuwbrief vóór 15 maart 2023 
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INFO
 

KBO-Heesch
ACTIEF EN INSPIREREND

Waar zijn de echte winters
gebleven? 
 
Als kind vind je het heel leuk wanneer er in de winter sneeuw
valt. Heerlijk baantje glijden en die net zo glad maken dat je na
afloop van het glijden jezelf als het ware kunt spiegelen in het
ijs. Misschien komt daar de uitdrukking: ‘Het is spiegelglad”
vandaan. Sleetje rijden en sneeuwballengevechten waren
andere activiteiten die we met veel plezier deden. Het maken
van een sneeuwpop deed je in de achtertuin, omdat daar de
sneeuw nog mooi schoon was. 
 
Nu, zo’n halve eeuw later, moet ik er niet aan denken dat ik al
die activiteiten nog ga doen. Inmiddels heb ik een stevige hekel
aan al die kou en ongemakken. Uitkijken met lopen, rijden en
vegen zijn bijna synoniem voor mij als ik denk aan winter. Maar
ik ben het wel met iedereen eens dat de winter mooie plaatjes
kan opleveren. Het winterweer dat ik heerlijk vind is de
strakblauwe lucht met een vriendelijk zonnetje en de kou maakt
dan niet uit. Daar kan ik me voor kleden. En uiteindelijk is de
kou nodig voor het weg krijgen van veel ongedierte.  
 
Een groot nadeel dit jaar voor veel mensen is de rekening van
de energieleverancier. Je houdt je hart vast als de
maandelijkse afschrijving weer betaald moet worden. Gelukkig
voor ons hebben wij een KBO-lid, Ben Robben, die veel van
energiebesparing weet. Hij gaf op 3 februari een presentatie
over de mogelijkheden van energiebesparing. Ik hoop dat veel
van de aanwezigen er hun voordeel mee hebben kunnen
doen. 
 
Even terug naar begin dit jaar. We hebben enkele winterse
ongemakken achter de rug. Hopelijk heeft niemand van ons er
narigheid van overgehouden. Ik begin al zachtjes uit te kijken
naar de lente. Het opnieuw gaan bloeien van de hele natuur. Ik
realiseer me natuurlijk wel dat het februari is. Maar met de
aanwezige klimaatveranderingen zou het zo maar kunnen
gebeuren dat de bloemen en planten zich gaan melden,
omdat ze klaar zijn voor het groeiseizoen. 
 
Wil van Vugt
 

2 Activiteitenprogramma
mrt/april

3 Voorwoord bestuur
4  Algemene

Ledenvergadering en
stukken (uitnodiging,
jaarverslag 2022,
aanbieding en
toelichting, rooster van
aftreden bestuur 2023,
verklaring
kascommissie).

15 Uitnodiging film
16Ledenmutaties 1
17Fietsen bij de KBO
18Stijldansen bij de KBO
19Verslag Seniorenexpo
20Afschreid Jan

Bremmer - Chauffeurs
gevraagd - Eten bij
Gerda

21Vogeltelling
22KBO Themamiddag - 

Fittestdagen -
Leiderentafel

23Hoe hangt bij jullie de
vlag?

24Ons Welzijn -
Bloemschikken - 

25 Ledenmutaties 2
26Lentefeest - Terugblik

biljarten
27Contactgegevens -

Colofon

Inhoud
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Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering 

 

 

Beste leden, 
 
Graag nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op 
donderdag 13 april om half 8 in de Missezaal van CC de Pas. 
 
Agenda: 

1. Welkom door de voorzitter Piet Ceelen 
2. Jaarverslag 
3. Financiële verantwoording door de penningmeester 
4. Verkiezing kascontrole commissie 
5. Jaarplan 2023 
6. Bestuursverkiezing  
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
Na afloop van het formele gedeelte sluiten we af met een gezellig samenzijn en muzikaal 
optreden van Twiddehans. 

 
De naam Twiddehans is ontleent aan het feit dat de drie Heesche vrouwen en vier mannen, 
(waarvan er 4 lid zijn van onze KBO) liedjes zingen die reeds door anderen bedacht en 
gezongen zijn zoals Ad de Laat, Gerard van Maasakkers, Noud Bongers en Lia de Haas. 
Een mooie afsluiting lijkt ons dit. 
 
Wij vinden het heel fijn als u komt, maar daarvoor moet u zich wel voor 1 april aanmelden.  
Dat kan door een e-mail te sturen naar: Secretaris@kboheesch.nl 

Bestuur KBO Heesch 
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Jaarverslag activiteiten in 2022 van KBO Heesch 

 

Algemeen: 

Twintig twee en twintig kan gekenmerkt worden als een zeer bewogen jaar voor onze vereniging. In 

feite begon het jaar met ons vertrek uit de Pas. Toen corona langzamerhand terrein begon te 

verliezen en het weer mogelijk werd om gezamenlijke activiteiten te ontplooien, besloten we om ons 

heil buiten de Pas te gaan zoeken. Iets wat we niet wilden natuurlijk, maar we werden min of meer 

gedwongen om op een krachtige wijze onze standpunten naar buiten te brengen, oa ook door het 

organiseren van een heuse demonstratie in het centrum. Ook hebben we met Samen Heesch een 

gezamenlijk standpunt geformuleerd in zake onze huisvesting. Voorts werd in allerijl gezocht naar 

vervangende accommodaties om onze binnen activiteiten doorgang te laten vinden.  

Nu we, één jaar later, terug kijken moeten we constateren dat we onze rug behoorlijk recht hebben 

weten te houden. We hebben sinds 1 januari met goede afspraken een hernieuwde start gemaakt in 

de Pas en daarbij kansen gecreëerd om onze activiteiten verder uit te kunnen breiden. 

 

KBO-Brabant, Kring Bernheze: 

De contacten met de provinciale KBO-Brabant verlopen grotendeels via het bestuur van KBO Kring 

Bernheze. De kringraad Bernheze vergaderde op 27 mei en op 28 oktober. Op 22 april was er een 

Kringbijeenkomst in de Kilsdonkse molen met rondleiding en een lezing die werd verzorgd door Els 

van Daal van KBO Brabant met als thema, Wonen, Welzijn en Zorg.  

KBO Brabant heeft ons met raad en daad geadviseerd in het conflict met de Pas 

Wil v. Vugt en Mariet Jaspers gingen naar een bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden, een 

bijeenkomst over ledenwerving en het congres.  

 

Leden: 

Aantallen op peildatum 01-01-2023 

Omschrijving Aantal totaal 

 

vrouwen mannen nieuw Beëindiging  

Gewoon lid 1012 586 426 41 107 

Gastlid 10 9 1 0 7 

Erelid 1  1 0 0 

      

Totaal 1023     

 

4 vrouwen t/m 60 jaar, 148 tussen 60 en 75 jaar en 399 boven de 75 jaar. 

3 mannen t/m 60 jaar, 48 tussen 60 en 75 jaar en 290 boven de 75 jaar. 

 

Reden beëindiging lidmaatschappen laatste jaar:   

Overlijden 51, Opzeggingen 47, Verhuizingen13, Overige(privé)  6 
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Jubilarissen: 

Afgelopen jaar ontvingen een 10 tal leden een oorkonde ivm hun 25 jarig lidmaatschap. 
Daarnaast werd Henri Thijssen ridder en Frans Eijsink en Jo vd Putten lid van de orde van Oranje 
Nassau 
 

Gemeentelijk ouderenbeleid: 
 
In de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) zitten vertegenwoordigers uit de 6 kernen van 

Bernheze. Doel is invloed uit te oefenen op het gemeentelijk ouderenbeleid. Na Ton de Wit 

vertegenwoordigde Piet Ceelen afgelopen jaar onze vereniging. De OOB komt een aantal keren per 

jaar bij elkaar om diverse aandachtspunten te bespreken aangaande ouderen. Zij heeft 2 keer per jaar 

overleg met de betreffende wethouders. Vanuit onze KBO was er dit jaar met name de vraag en de 

zorg over de voortgang van de gym ook bekend als Meer Bewegen voor Ouderen.  

 

Contributie leden: 

De jaarcontributie bleef in 2022 onveranderd € 24,00, waarvan € 13,00 werd afgedragen aan KBO-

Brabant. Leden van andere afdelingen konden gast lid worden voor € 15,00. Ook dit jaar 2023 worden 

deze bedragen niet verhoogd. 

Bestuur: 

Maandelijks minimaal 1 bestuursvergadering en 1 themabijeenkomst. Zowel in de 

bestuursvergaderingen als ook in de themabijeenkomsten is het dit jaar heel vaak gegaan over de 

gang van zaken rondom De Pas. Daarnaast is er veel overlegd met het stichtingsbestuur van de Pas, 

de gemeente en Samen Heesch. In eerste instantie door de voorzitter(Piet Ceelen) en bestuurslid 

penningmeester Theo van Orsouw en in een later stadium waren dat bestuursleden van 

Activiteiten(Wil van Oorsouw) en Algemene zaken (Mariet Jaspers). Uiteindelijk zijn er afspraken 

gemaakt, nadat in de Extra Algemene Ledenvergadering, de leden hadden gekozen om terug te gaan 

naar De Pas.  

Ook zijn er veel gesprekken geweest met kandidaat bestuursleden om ze te bewegen als vrijwilliger 

actief te worden binnen de KBO. 

Vrijwilligers dag is een jaarlijks terugkomend evenement en bedoeld voor alle vrijwilligers actief binnen 

de KBO te bedanken voor hun inzet. Dit jaar hebben we op vrijdag 31 oktober in de stralende zon op 

het terras van ’t Vijfeiken met bijna 100 personen diverse spellen en puzzels gedaan.  

Op 8 maart en 6 oktober hebben we kennis gemaakt met nieuwe leden 

We hebben deelgenomen aan de RABO clubactie: dankzij jullie inzet was de opbrengst €1.563,82 

 

Buitenactiviteiten: 

Onze buitenactiviteiten hebben nauwelijks last gehad van alle reuring rond ons conflict met de Pas en 

konden gewoon doorgang vinden. Fietsen, wandelen, nordic walking en jeu de boules konden door 

het mooie weer van afgelopen jaar naar hartenlust doorgaan, alhoewel de hoge temperaturen deze 

zomer hier en daar tot afgelastingen moest leiden. 

Fietsen: de fietsclub is ieder jaar weer op zoek naar mooie nieuwe fietsroutes. Op woensdagmiddag 

wordt elke week bij de kerk gestart voor een tocht van zo’n 30 km in de directe omgeving. Van april 
t/m oktober gaan om de 2 weken op maandag de fietsen op de aanhanger of op de fietsendrager voor 

een tocht van zo’n 60 km iets verder weg.  

Nordic Walking: elke woensdagochtend trekt een groep wandelaars onder leiding van onze 

spoorzoeker Bert Wijnen erop uit om de directe omgeving verder te gaan ontdekken. Bert heeft nooit 
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een vast plan en laat e.e.a. graag aan het toeval over. Het gebruik van stokken is dan ook niet 

verplicht. 

Wandelen: donderdag is wandeldag bij de KBO. Om 9 uur vertrekken de (snel)wandelaars en een half 

uurtje later de groep die het iets rustiger aan doet. Elke week een tocht in de omgeving vanaf de 

Misse. Een keer per maand iets verder weg 

Jeu de Boules: al sinds jaar en dag een vaste activiteit binnen de KBO. ’s Zomers op de banen bij de 
Pas in de beschutting van de prachtige bomen die er staan. In de winter wordt uitgeweken naar de 

overdekte baan in Teeffelen. Enthousiast en fanatiek wordt er gespeeld en elk jaar wordt er een 

oorkonde uitgereikt aan de speler/speelster die het meeste punten heeft gehaald. 

Middagtochten: Dit jaar zijn we ook weer herstart met het organiseren van middagtochten. Tussen mei 

en oktober werd aan diverse locaties een bezoek gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Afrika 

museum in Berg en Dal, de Tinnegieterij in Alphen en de paardenmelkerij in Teeffelen. 

Excursies: Ook dit jaar werden weer een aantal excursies georganiseerd. Wie heeft niet ooit eens 

gedacht “Wat gebeurt er bij van Tilburg toch allemaal in die kolossale winkel?” Nou daar kom je dan 
achter tijdens een excursie daar naartoe. Met vier groepen van 12 mensen zijn we dit jaar te gast 

geweest. 

 

Binnen activiteiten: 

Aan de praat: In oktober is Netty Slaats met een klein groepje gestart met haar zes wekelijkse 

praatgroepje. 

Aan tafel bij Gerda: Op 23 februari gestart dit jaar. Een nieuwe activiteit en meteen een daverend 

succes gebleken. Maandelijks wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers een drie-gangen 

maaltijd bereid voor 20 alleen gaanden en alleenstaanden. Voor deze activiteit is voor 2022 en 2023 

een subsidie toegezegd door het Oranje fonds van € 1.800,=. 

Avondsoos: elke dinsdagavond waren ze er weer in t Vijfeiken de trouwe kaarters en keezers, zonder 

avondbiljarters weliswaar, want zonder biljart kun je niet biljarten. Dit jaar is het tokkenspel 

geïntroduceerd, een variant op het keezen. 

Bewegen voor Ouderen: Op woensdagmorgen hebben we een uurtje bewegen voor ouderen. Tot nu 

toe was de deelname aan dit uurtje nog niet groot, maar u bent van harte welkom tijdens dit uurtje. 

Momenteel is het niveau bewegen nog niet zo hoog. Bij meer deelnemers kunnen er mogelijk twee 

uurtjes ingepland worden. Dan splits het niveau vanzelf. Van de Gemeente ontvangen wij hier een 

subsidie voor. 

Biljarten: voor onze biljarters was 2022 denk ik wel het moeilijkste jaar. Het valt immers niet mee om in 

de directe regio voldoende biljarts te vinden voor deze grote groep beoefenaars. De uitwijk naar 

buurthuis de Kortfoort in Oss kon maar ten delen aan de vraag voldoen. Noodgedwongen hebben de 

biljarters dan ook moeten besluiten om zich los te maken van de KBO en na de zomervakantie terug 

te keren naar de Pas. Inmiddels is weer sprake van een gelukkige hereniging in onze vertrouwde d’n 
Herd. De nieuwe afspraken maken het zelfs mogelijk nog enige uitbreiding aan deze activiteit te 

kunnen geven. 

Bingo: of je het nu kienen noemt of bingo, het maakt niet uit, maar gezellig is het. Na corona hebben 

we de draad weer opgepakt om af en toe  zondagsmiddags een gezellige middag te hebben met 

mooie prijzen. 

Bloemschikken: op drie momenten dit jaar zijn weer onder deskundige leiding van Nicolien Banken 

prachtige bloemstukken gemaakt, passend bij de tijd van het jaar. De thema’s zijn dan Pasen, herfst 
en Kerst 

Bridge: de bridgeclub heeft door alle perikelen van het afgelopen jaar fors in geboet op het aantal 

deelnemers. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte die voorhanden was in ’t Vijfeiken. Ook de 
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grotere afstand t.o.v. het centrum was voor sommige deelnemers te ver. In 2023 zijn deze problemen 

opgelost en kunnen we zelfs weer gaan werken aan uitbreiding van het aantal deelnemers.  

Darten: de darters hebben in 2022 wekelijks hun spel beoefend in ’t Vijfeiken. Ze hebben het daar zo 
goed naar hun zin gehad dat men besloten heeft niet terug te keren naar de Pas en zelfstandig verder 

te gaan. 

Fotoclub: heeft dit jaar te maken gehad met een aantal technische problemen. Dropbox dat niet goed 

werkte en een zeer trage laptop, wat het allemaal niet makkelijker maakte om de gemaakte foto’s te 
presenteren. Voor het nieuwe jaar zijn deze problemen opgelost door een nieuwe computer en een 

revisie van ons Dropbox-account. Ook hebben we dit jaar een Photoshop cursus gegeven voor die 

leden die zich verder wilden bekwamen in het bewerken van foto’s  

Handwerken: De dames van onze handwerkclub hebben misschien wel de minste overlast gehad van 

alle perikelen dit jaar, althans dat is mijn indruk. De Pas of ’t Vijfeiken, het maakt de dames niets uit. 
Ze breien, haken, borduren en kleppen er rustig op los onder het gemak van een lekker bakje koffie of 

thee. Het is er zo gezellig dat het aantal deelnemers dit jaar zelfs is gestegen. 

Helpdesk: iedere maandagochtend van 10:00u. tot 12:00u. zitten onze computerdeskundigen voor u 

klaar. Zij kunnen u helpen met uw computerinstellingen, vast lopers of andere problemen. Het maakt 

hen niet uit of u een Windows of Apple computer/laptop heeft.  

Koor Con Amore: voor ons koor was de overgang naar de repetitieruimte van Aurora een geschenk. 

Een zaal met zo’n goede akoestiek is namelijk altijd welkom voor een koor. Dit jaar werd na vele jaren 
afscheid genomen van de vaste dirigent Tom Overtoom. Zijn opvolgster is Delian Corssmit-Coenen.  

Sjoelen en rummikub: dinsdagmiddag is het tijd voor gezelligheid voor onze oudste leden. In een 

rustig tempo wordt er gesjoeld en rummikub gespeeld. Er is veel tijd en aandacht voor elkaar. In ’t 
Vijfeiken zijn ze dit jaar door Michel danig verwend. 

We doen nog veel meer: 

Reizen: onze reiscommissie heeft zich het afgelopen jaar danig op de kaart gezet. Regelmatig zien we 

prachtige reisvoorstellen verschijnen. In september is o.a. een 5-daagse reis naar Stadkyll in het 

Duitse Eifel gebied gemaakt. Ook worden door de commissie regelmatig dag uitstapjes, o.a. met de 

museum bus naar de Rembrandt tentoonstelling.  

Evenementen commissie: Elk jaar weer staat de commissie garant voor een aantal “grote” 
evenementen. Dankzij jullie kunnen we elk jaar weer genieten van een prachtige KBO-dag en een 

lente- en herfstfeest met muziek en veel gezelligheid. Het kerstfeest met het Dickenskoor was dit  jaar 

de topper, waarbij ongeveer het dubbele aantal bezoekers aanwezig was dan verwacht. Flexibiliteit en 

doorzettingsvermogen is dan vaak nodig om e.e.a. doorgang te kunnen laten vinden. Chapeau voor 

jullie prestaties. 

Augustusactiviteiten: in de maand augustus, de naam zegt het al, werden dit jaar voor de tweede keer 

een groot aantal activiteiten georganiseerd voor de thuisblijvers onder ons. Excursies, muzikale 

middagen, diverse spelen en nog veel meer.  

En sociaal en maatschappelijk: 

Gehandicaptenvervoer: we zien ze niet, maar ze zijn er wel degelijk. Een kleine groep vrijwilligers die 

zich inzet om mensen met een beperking in de avonduren de mogelijkheid te geven om aan het 

verenigingsleven deel te kunnen nemen of te kunnen gaan sporten. Met liefde en plezier worden de 

deelnemers dan wekelijks van en naar huis gebracht. 

Begeleid fietsen: tussen maart en oktober zijn de duo fietsen inmiddels niet meer uit het straatbeeld 

weg te denken. Op mooie  zomerse dagen wordt zelfs op drie dagdelen gefietst met mensen die dit 

zelf niet meer kunnen. Vrijwilligers, maar ook partners en familieleden zorgen dan voor de begeleiding. 

Dit jaar beschikten we over vijf duo fietsen en één rolstoelfiets. Per fiets wordt jaarlijks zo’n 2.000 km 
afgelegd. 
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Lief en Leed: heeft afgelopen jaar tientallen malen bezoekjes gebracht of een bloemetje bezorgd bij 

leden die dat op moment “verdienden”. Ook werd steeds een attentie bezorgd bij leden die die een 

“kroon” verjaardag vierden. 

KBO dag: op de KBO dag ontvingen ook dit jaar alle 80 plussers een attentie. 

 

Tot slot:  

INFO: maandelijks verschijnt de fraai vormgegeven INFO, vol met artikelen, verslagen, uitnodigingen 

en nieuwtjes met de nodige fraaie foto’s. De INFO wordt samen met de ONS bij u bezorgd dank zij 
inzet van tientallen bezorgers. 

Nieuwsbrief: halverwege de maand ontvangt ieder lid de digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. 

Facebook: ook op onze facebook-pagina  wordt je dagelijks geïnformeerd over lopende zaken. 

Website: dagelijks wordt onze webpagina vernieuwd met het laatste nieuws, standenlijsten, verslagen 

en fotoreportages van onze plaatselijke reporters. 

U ziet het de Heesche KBO, een vereniging met veel activiteiten, veel vrijwilligers en steeds flexibel, is 

vooral gericht op bewegen en ontmoeten. 

 

 

Aanbieding en toelichting
 
op het resultatenoverzicht 2022 en begroting 2023
Geachte leden,

Namens het bestuur biedt u hierbij het resultatenoverzicht over het afgelopen jaar en de
begroting voor het lopende jaar aan.
Sinds half september 2022 heeft Theo van Orsouw het penningmeesterschap overgedragen aan
mij.

Er is over 2022 een negatief resultaat geboekt van € 3.328,36. Het jaar 2021 resulteerde nog,
ondanks de toenmalige corona-perikelen, in een positief resultaat van € 2.279,16.
Het zal u niet verbazen dat het negatieve resultaat van2022 geheel valt toe te schrijven aan de
problemen rond het in begin 2022 moeten verlaten van De Pas. Er moesten toen zo snel
mogelijk ruimtes/onderkomens worden gezocht voor de activiteiten van de KBO. Dankzij de niet
aflatende energie van Wil van Oorsouw is dit zo goed als mogelijk was, gelukt. De financiële
consequentie in de vorm van het betalen van de huur van de diverse locaties heeft zwaar op de
exploitatie gedrukt.
De diverse activiteiten hebben nagenoeg alle doorgang kunnen vinden.
 
Jaarrekening 2022Ter toelichting op de jaarcijfers het volgende
InkomstenContributies
De werkelijke ontvangsten aan contributies bedragen ruim € 4.000,- meer dan in202l. Rekening
houdend met dat in202l de contributie eenmalig werd verlaagd met € 4.000,- bedragen de
inkomsten aan contributie over 2022 dus structureel € 1.000- minder dan in 2021.
Subsidies
De jaarlijkse subsidie van de gemeente Bernheze in de exploitatie bleef op hetzelfde prjl.
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UitgavenOver de algemene kosten (nrs 400 tlm 419) vallen de volgende posten op:

•   405 huisvestingsactiviteiten met een bedrag van € 3.445,00 t.o.v. € 0,00 in 2021
•   415 Jaarvergaderingen met een hogere uitgave van € 1.689,00 aan meerkosten t.o.v. 2021

en de reden is de kosten van de extra vergaderingen i,v,m, de problemen rond de huisvesting.
•   440 INFO KBO. Dit heeft 2 oorzaken: de eerste is dat de opbrengsten van de advertenties

zijn verantwoord als inkomsten 820 (in202l zijn die in mindering gebracht op de uitgaven) en
de tweede reden zijn de sterk gestegen kosten van het drukken van het blad.

INFO
Het bestuur zal zich in 2023 beraden over wat te doen met de alsmaar stijgende kosten van de
INFO. De mogelijkheden zijn betrekt tot het aantrekken van meer adverteerders en beperken van
de omvang kosten.
 
Begroting 2023De begroting voor 2023 die hierbij aan u wordt aangeboden gaat uit van de
afspraken van de KBO met De Pas, een en ander zoals is toegelicht in de speciale
ledenvergadering op ....
De diverse uitgaven aan activiteiten en daarmee de rekeningnummers zijn herschikt en
geclusterd in een 4 tal groepen: 1. Algemene kosten zoals kosten INFO, huur, administratie,
bestuur etc. en 2. Algemene activiteiten 3. Activiteiten binnen en 4. Activiteiten buiten. Het is niet
uitgesloten dat in de toekomst hier nog wat veranderingen in komen.
In de begroting is voor huur en huisvestingssubsidie een bedrag van € 47.835 opgenomen,
conform de overeengekomen huur van ruimtes in De Pas..
Tevens is een bedrag van € 8.000 opgenomen als bijdrage van de gemeente Bernheze als
bijdrage in het wegvallen van de barinkomsten. Dit bedrag wordt jaarlijks verlaagd met € 2.000.
Contributies
Bij de raming van de contributie is rekening gehouden 1040 betalende leden en een contributie
van e24,00. We houden de ontwikkelingen m.b.t. de exploitatie dit jaar goed in de gaten en
hopen op een toename van het aantal betalende leden en een beperkte toename van de
advertentie inkomsten in INFO. Daarmee hopen we de contributie voor de komende jaren niet,
dan wel beperkt te moeten verhogen.
 
Ben Krooshoop, penningmeester

 ALV - 2022

ALV 2022

ALV 2022 
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Begroting 2023 - vervolg

een grote opkomst bij het bridgen
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Exploitatierekening 2022
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Rooster van aftreden KBO Bestuur 2023 : 

 

 2023 2024 2025 2026 

Voorzitter: Piet Ceelen  X   

Secretaris: Wil van Vugt   X  

Penningmeester: Ben Krooshoop    X 

Activiteiten: Wil van Oorsouw  
  

  X  

Algemene Zaken: Mariet Jaspers  X   

Informatie en Com.: Jack de Groot 
     

   X 

Zorg en Welzijn:    vacature   X  

 

  
Secretaris: Kandidaat Wil van Vugt 

Penningmeester : Kandidaat Ben Krooshoop 

Informatie en Communicatie: Kandidaat Jack de Groot 

Zorg en Welzijn : Vacature 
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Uitnodiging film
 
Wij zijn uitgenodigd door KBO Nuland om in
"De Meent" de film “Teenbeat” te bekijken. Een
film die voor ons als leeftijdgenoten heel
herkenbaar is.
De film Teen Beat vertelt het verhaal van Hans.
Hij is voorbestemd om de plantenkwekerij van
zijn vader over te nemen. Maar als zanger van
beatband “The Supertones” gaat hij zich meer
vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf van
thuis steeds verder uit beeld raakt. Als dan ook
nog een meisje, waar ze thuis niet zo gek op
zijn zijn weg kruist, neemt het verhaal een heel
andere wending dan zijn ouders hadden
gehoopt.

 
 
De beelden geven heel natuurgetrouw de
jaren zestig weer. Er is op meer dan 50 locaties
gefilmd in geheel Nederland. De acteurs zijn
allemaal mensen uit onze omgeving. Niks geen
dure acteurs. Gewoon mensen die zichzelf
spelen. In totaal is er 7 jaar aan deze film
gewerkt. Zo’n 400 mensen hebben eraan
meegewerkt, waaronder 39 acteurs.
 
Deze film draait op vrijdag 7 april om 19.30
uur in “de Meent”, Nuland.
Kosten 7 euro p.p.
Aanmelden graag vooraf bij de reiscommissie
zodat we met elkaar mee kunnen rijden.
reiscommissie@kboheesch.nl

 

Verklaring Kas-Controle-Commissie
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Ontvangen Leden Mutaties 

van  29 november  tot en met 8 januari 2023 

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 het  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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Fietsen bij de KBO
 
Nu het overdag weer langer licht is en de
temperatuur stijgt, neemt ook de lust toe om er
met de fiets op uit te gaan.
Elke woensdag wordt vanaf 13.30 uur een
fietstocht gemaakt van 25 – 30 km. vanaf de
kerk in Heesch met onderweg een pauze. Als je
dat iets lijkt, kom dan gerust eens langs en fiets
gezellig mee.
Vooraf opgeven is niet noodzakelijk.
Daarnaast worden er vanaf 3 april ook
langere tochten van +/- 50 km. gereden met
steeds een andere vertrekplaats volgens
onderstaand schema. Aanmelden voor deze
tochten is wel noodzakelijk.
 
Voor meer informatie kun je een berichtje
sturen naar: fietstochten@kboheesch.nl 

 Datum Weeknr Omgeving startplaats 

1. 3 april 14 Gemert - Helmond Gemert 

2. 17 april 16 Linge Enspijk 

3. 1 mei 18 Fietsroute Linie 1629 Rosmalen 

4. 15 mei 20 Klompenland Wijbosch 

5. 29 mei 22 Mookerhei Overasselt 

6. 12 juni 24 Loonse- en Drunense Duinen Vught 

7. 26 juni 26 Airborne Oosterbeek - Arnhem Heelsum 

8. 10 juli 28 Maasduinen - Overloon - Maasheggen Oeffelt 

9. 24 juli 30 Acht Zaligheden Wintelre 

10. 7 aug. 32 Kampina Liempde 

11. 21 aug. 34 Strabrechtse heide Lierop 

12. 4 sept. 36 Ooijpolder - Kleef Groesbeek 

13. 18 sept. 38 Noord-Oost Brabant Escharen 
 

 

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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Stijldansen bij onze
KBO
 
Hans en Mieke van den Brand zijn
amateurdansers uit Heesch die hun passie
voor het dansen graag met u willen delen. Op
verzoek van het KBO-bestuur willen zij gaan
dansen met onze leden en introducés die het
gezellig vinden om te dansen op een mooie
vloer.
Hans heeft hiervoor een gevarieerd aantal
dansnummers opgenomen zodat iedereen zijn
genre een keer langs hoort komen zoals
nummers van Guus Meeuwis, Rob de Nijs,
Robert Long en de Beatles.
Op deze muziek kunnen de volgende dansen
gedanst worden: quickstep, Engelse en
Weense wals, tango, cha cha cha, rumba en
jive. Zij geven geen dansles maar zullen, als er
daar belangstelling voor is, eenvoudige
danspassen voordoen en aanleren.
Het is de bedoeling om tweewekelijks op
vrijdagavond (op de oneven weken) deze
mogelijkheid aan te bieden.
 
Vrijdag, 3 maart 2023 is iedereen die graag
danst om 20.00 uur welkom in de Missezaal
van CC de Pas. Onze leden mogen gratis
binnen. Introducés vragen wij € 5,00 p.p..
Wij hopen dat velen dit een gezellig initiatief
vinden en dus naar deze dansavonden zullen
komen. Mieke en Hans wensen wij veel succes.
 
Bestuur KBO Heesch
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Verslag - Senioren
Expo in Veldhoven. 
 
Op woensdag 18 januari, zo rond de klok van
08.45 uur, vertrekt de bus vanaf het kerkplein
richting Veldhoven met “aan boord” 47
geínteresseerden, 33 personen uit Heesch en
14 uit Ravenstein. Allemaal zijn we benieuwd
wat er daar in Veldhoven allemaal voor ons,
senioren, te zien en te beleven is. Voor mij is
het de eerste keer dus ik wacht rustig af. Onze
chauffeur Willem vertelt wat er rechts en links te
zien is en natuurlijk bij  onze nationale trots: 
ASML  het gebouw waarin machines staan die
computerchips kunnen maken…uniek in de
wereld en laat die nou in Veldhoven staan. ..!
Al  snel rijden we het terrein op van het
conferentiecentrum Koningshof, gelegen in de
bossen en deze week is hier De Senioren Expo
2023 gevestigd.
Aangezien we er vroeg zijn, is het nog niet zo
druk en kunnen we op ons gemak langs allerlei
stands lopen die van alles te bieden hebben.
Je moet het eigenlijk zien als een soort
huishoudbeurs maar dan voor 50-plussers:
aangepaste stoelen, trapliften, fietsen met drie
wielen, horloges met een alarmfunctie erop,
speciale pads en telefoons met duidelijke apps
enfin, noem het maar op ..het is er. Natuurlijk
zijn er diverse plaatsen waar je even kunt gaan
zitten en iets eten en/of drinken en daar is dan
ook weer een muzikaal optreden bij. Er is overal
aan gedacht, want uiteindelijk is het naast
interessant en leerzaam  tevens een gezellig
uitje en daar hoort muziek bij. Bij de diverse
reisstands werden uitstapjes verloot en ook dat
is leuk.
 

 
Terug naar de bus om 14.30 uur en dat was
een goede tijd. Menigeen liep met allerlei
aankopen terug naar de bus en was blij met
de nieuwe aanwinst en dat is dan weer een
mooie afsluiting van deze middag.
Aangezien het niet zo enorm groot is (er staan
150 stands), blijft het overzichtelijk en voel je je
niet zo snel verloren en dat vind ik persoonlijk
wel een pluspunt.
Blij met mijn nieuwe, rode hoedje en wat
brochures stap ik in Heesch weer uit de bus.
 
Zo, weer een ervaring rijker! 
 
Mardon
 

impressie Expo

 
LET OP!!!        LET OP!!!
 
Nieuw e-mailadres kopij:
 
redactie@kboheesch.nl

Sleuteloverdracht 2023
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Afscheid van
Chauffeur
Jan Bremmer 
Hierbij bedank ik als kartrekker van de KBO Jan
voor zijn jarenlange inzet, vrije tijd en
enthousiasme om mensen die in een
gezinsvervangend tehuis verblijven naar het
sporten te vervoeren. Jan is inmiddels om
gezondheidsredenen gestopt. Namens de KBO
mocht ik hem een attentie aanbieden.
 
Jan bedankt voor de fijne samenwerking.
De Kartrekker.
 

Chauffeurs
Gevraagd!  
 
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die ons
team van chauffeurs willen versterken. Mensen
die zich willen inzetten om één keer in de week
of om de veertien dagen bewoners van
gezinsvervangende tehuizen met eigen auto
tussen 18.00 en 22.00u naar een activiteit te
brengen en weer op te halen. Deze bewoners
in de leeftijd van +/- 20 tot +/- 60 jaar nemen   
    ‘s avonds deel aan activiteiten zoals
zwemmen, dansen, muziek, sporten en
knutselen. U krijgt hiervoor een
kilometervergoeding. Een
inzittendenverzekering is nodig; kijk uw polis
daar op na voordat u zich aanmeldt! 
 
Wilt u zich opgeven of als chauffeur of als
mede-kartrekker? 
Inlichtingen en/of aanmelden bij: Maricus
van Schijndel
 
Tel 0412-451881 // 06-10332304 of mail
naar  mvschijndel01@ziggo.nl                           
                                                                               
                                                   

Eten bij Gerda,
 
Woensdag 29 maart  gaat de werkgroep
weer een heerlijke maaltijd koken,
speciaal voor degene die meestal alleen
eten of afhankelijk zijn van kant-en-klare
maaltijden.
Vind je het leuk een keertje in een lekker
ruikende keuken samen met anderen een
3 gangen menu te eten,
geef je op tussen 15 en 22 maart bij
Jeanette 06-30829569. Vol= Vol.
De kosten: € 7,50 graag contant en
gepast te betalen op 29 maart
Ontvangst: 17.15 uur - 17.30 uur in de
Kookstudio van de Eijnderic
Kookwerkgroep KBO
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DE VOGELTELLING
 
Het kan u niet ontgaan zijn, dat de jaarlijkse
VOGELTELLING weer heeft plaatsgevonden. Op
uw balkonnetje hebt u liever helemaal geen
gevogelte, maar in uw tuin kan het soms raak
zijn. Ze vliegen af en aan en pinda’s en
waterbakjes zijn de favoriete onderdelen van
hun liefde voor juist uw tuin. De  mussen
hebben weer gewonnen en geen haan kraait
daar zijn ongenoegen over uit. Het is nou
eenmaal een vogeltje dat in onze omgeving
het best gedijt.  
Wat de meesten van u niet weten is, dat de
MBvKG, de Mussen Bond voor Klein Gevogelte,
altijd afspraken maakt voorafgaand aan die
telling. Een groepje van 20 mussen neemt drie
naast elkaar gelegen tuinen voor z’n rekening. 
Vliegen, gedurende een afgesproken tijd, van
tuin naar tuin. En de bewoners blijven tellen.
Omdat de van tuin-naar-tuin methode ook
voor de andere vogels, zoals vinken, duiven,
kraaien, eksters, koolmezen en de rest van de
vliegende families, van kracht is, blijft de uitslag
van de VOGELTELLING best  een eerlijke en
juiste.
Deze omschreven telling doet Efee denken aan
zijn jeugdjaren in de buurt van de Hoge
Veluwe minstens drie keer per week met een
schoolvriend naar het park via de Warnsborn
ingang. Een jaarkaart kostte toen 1 gulden. We
hadden langs de bosrand een schuilhut
gebouwd. Die hut bestond uit
sparrenboomafval en we zaten beschut en
tamelijk onzichtbaar naar de vlakte voor ons te
staren.  Als de wind in onze richting blies
hadden de herten en moeflons ons niet door,
of misschien toch wel, want we waren
allesbehalve sluipend in onze hut
neergestreken. We hebben in de loop van een
jaar duizenden herten en moeflons gezien.
Maar het kan ook zo zijn dat die dieren ons in
de link hadden en hadden  afgesproken, elke
keer dat zij ons zagen, een groepje van 30
herten en moeflons in onze richting te sturen.
Als er een Mussen Bond bestaat zal de Herten-
en MoeflonsBond er ook wel zijn na zoveel
jaren van mensen bezichtiging. De
VOGELTELLING en andere TELLINGEN  kunnen
zomaar onzin zijn.  Bovenstaande misschien
ook .

 
Overpeinzingen
= op de slof nemen / op de pantoffel nemen.
Oude begrippen in de voetballerij.  Maar
tegenwoordig weer werkelijkheden. De
hedendaagse kicksen lijken steeds vaker op
gekleurde pantoffels. Die lui moeten nu zowel
links als rechts iets kunnen, voor de slijtage van
die pantoffels een uitkomst, want die vindt nu
wat gelijkmatiger plaats. Geen beheersing en
uit de slof schieten. Ook al jaren een veel
gebruikte uitdrukking. We waren toen de tijd al
ver vooruit.
= een oudere conferencier staat op de
planken , op het podium. Een toeschouwer na
afloop: “ Bent U niet toe aan andere planken”. 
(Hans Dorrestijn 82. Niemand houdt zijn hart zo
vast als ik)
= Russische man ongewild gebombardeerd tot
soldaat. Geen idee tegen wie en waar hij moet
opereren. “ik wil gewoon een vredige dag in
een vredige stad en hoop dat die dag nooit
meer stopt”.
= rond fietsend langs weilanden en/of
weggetjes valt het Efee op, dat er overal van
de vieze, gescheurde, drijfnatte vodden
hangen. Dat blijken die verkeerd gehangen
vlaggetjes te zijn die boeren aan stokjes
hebben opgehangen, blauw boven en de rest
er onder bungelend. 
De boeren hebben hun punt nu wel gescoord,
opruimen die zielige zooi. Efee bedoelt die
“vlaggen” .
 
En tenslotte
= Dr. Phil heeft zijn canapé en zendtijd
ingeleverd, maar toch nog even een Phil-
wijsheid. “Al bak je een pannenkoek nog zo
dun, hij heeft nog altijd twee kanten”. Weten
en luisteren en dan misschien uw wijsheid iets
veranderen.
 
Efee

Correctie: datum / tijd van ophalen
van aanmeldformulieren reis
Neukirchen. 
 
Deze formulieren zijn te verkrijgen op
donderdagmiddag 9 maart in “De Pas”
van 13.00u - 14.00 uur.
Of via reizen@kboheesch.nl.

213 - maart 2023



Hulp gevraagd
Marianne van Hulsbeek en Annemarie van
Sommeren zitten namens onze KBO  in de
initiatiefgroep Fittestdagen Heesch.
Zij zijn al maanden bezig met de organisatie
van deze dagen en hebben gevraagd of wij
tijdens deze dagen, welke op 18,19 en 20
april plaatsvinden, ons willen presenteren       
d.m.v. een stand of demonstratie.
Het is ieder geval de bedoeling dat wij laten
zien of horen wat wij onze leden aan beweging
te bieden hebben. Het werven van nieuwe
leden kan een mooie bijkomstigheid zijn.
Hiervoor willen wij een klein werkgroepje
samenstellen om te kijken hoe we dit aan
kunnen/moeten pakken. Hoe wij ons kunnen
presenteren en hoe we de bezetting van deze
3 dagen moeten invullen.
Vaak zeggen leden wel bereid te zijn om een
eenmalige/afgebakende activiteit te willen
ondersteunen. Nu kan dat.
Dus grijp deze kans en maak die woorden
waar!
Wij laten er geen gras over groeien en nodigen
jullie meteen uit om op maandagavond 6
maart om 19.00 uur naar CC de Pas te
komen. Wij regelen een vergaderruimte en
koffie en hopen samen met jullie te komen tot
een zelfstandig werkgroepje.
We zijn benieuwd en rekenen op jullie.
Tot dan, namens het bestuur,
Mariet Jaspers bestuurslid algemene zaken
KBO Heesch.

Liederentafel
 
Een van de bekendste en gezelligste
activiteiten in De Pas! Voor uw agenda:
iedere derde woensdag van de maand
organiseren we deze leuke avond waarbij
er, onder begeleiding van een orkest,
volop meegezongen en gedanst kan
worden. Iedereen is welkom en iedereen
kan meedoen! 
 
Op woensdag 15 maart. 
Aanvang 20:00u. De entree is €2,00

KBO Themamiddag
 
over: Vrijwillige Ouderen Adviseurs en
Onafhankelijke ClientOndersteuners.
Waar               :           De Missezaal van
Cultureel  Centrum De Pas in Heesch
Wanneer         :           Vrijdagmiddag 3 maart
2023 van 14.00 tot 16.00 uur.
 
Kerntaak van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) en Onafhankelijke CliëntOndersteuners
(OCO) is vooral individuele belangen
behartiging.
De hulp van een VOA en OCO is gratis,
deskundig en onafhankelijk
U kunt o.a. bij hen terecht voor:
Informatie op het gebied van zorg, welzijn,
financiën en wonen
Ondersteuning bij het maken van keuzes en
het verkrijgen van hulp
Bemiddeling naar instanties en organisaties
 
Op welke manier u met een VOA en OCO  in
contact komt en hoe zij werken,  komen de
coördinatoren Corrie van Mierlo en Femke van
der Heijden, beiden verbonden aan Ons
Welzijn, ons vertellen.
Na de inleiding van de coördinatoren is er een
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook
zijn er ouderenadviseurs en
cliëntondersteuners aanwezig.
De toegang is gratis voor alle inwoners van
Heesch. Een kopje koffie of thee kost € 1,50 en
kunt u betalen met pin of munten die u koopt
aan de balie van De Pas.
 
Graag tot ziens op 3 maart.
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Dæ waar tòg èvvul ok un pruttæst! Van
versgaèjene Krulledonkers. Tége diej lèlleke
Russe, diej Oekraïne ware binnegevalle. Dæsut
door niej mèh èns ware!
Of dæsse de Oekraïners won steune. Bons
hong diej vlag ok wies den èllefde van den
èllefde vurt haws. Toen hen wum mar wir binne
gehòlt, want korts hèkkum wir vur de
vastenoavent noddig. Bons òn gènne kant, in
de sjiekere búrt, hengt un groate Brabantse
vlag al un hiil wèèl op zunne kop.  Kzèddur al
un pòr kerre medde nordik walkers langs
getrojje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok hekkur al unne ker  un foto van gemakt. Æn
khèh tége de dògter van Frans van Tinus Peer
Girtjes gezeejt, dæ die vlag zoa niej hurt te
hange. Dæwiesse niej, zèn ze. Mar naw ziek
nog aalt dæsse dur niks òn gedòn hih. Zossut
sommetèts ok èèrus niej mèh ens zèn? Wille ze
niej bèh His heure? Of …zènt gèn Brabanders?
Tis nog sunt. Mar misgiejn  wéte ze niej biiter.
Umdörrum verwaagt ik niej datter korts iets
gedòn wort òn dees vlag.   Alle Hisse mensen
æn vrawwe ok, wéte tog èvvel, dæt vierkæntje
linksbove in de vlag roat hurt te zèn!
 
Bært van Trientjes
 
Hoe gaat het eigenlijk bij jullie? Hoe is het jullie
vergaan? Hoe gaat het nu? Kunnen we iets
voor jullie betekenen? Laat het ons weten. Het
is nu het juiste moment? 

1. de vlag dekt de lading niet (=iets onder een
goede naam verkopen zonder dat het ook
die kwaliteit heeft)

2. de vlag strijken (=het opgeven)
3. de vlag uitsteken (=ergens erg blij mee zijn)
4. de vlag voor iemand strijken (=voor iemand

onderdoen, zijn meerdere erkennen)
 

Hoe hèngter ölliej
vlag bèh?
 
Mistentèts wòrt dees òn iemus gevroagt, um te
heure hoewt mèm guh. Mar in de vlaggerèèj
hih un vlag dik diin of daander betiikenis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dees daag ziek nog aalt, ok in His nog, op
versgaèjende plòtse, un blòòw-wit-rooie vlag
op ut haws of niive de weg hange. Ik dògt dæ
wèlliej naw tòg wel vort wiese, dæde boere ut
wir unne kèr èrrus niej mèh èns zèn. Zulliej zèn
nog aalt beus, zotsgènt. Umdörrum hènzonze
nasjonale driejkleur op durre kop gehange..
Dæs un ongesgréve wet in de vlaggerèèj. Tis
dus un prutæst, zòn umgedraèjde vlag, zak
mar zijge.
Zoa zaagde ok niive  veul stroate in His, nòdde
vastenoavent, diej vlag van Krullendonk nog
un hiil wèèl op dur kop hange.
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ONS WELZIJN
 
en ook een beetje voor U.  ONS WELZIJN Oss en
ruime omgeving organiseert elke maand  4 tot
6  uitstapjes met de bekende ONS WELZIJN
busjes onder de noemer Samen Uit Bus.
 
Deze uitstapjes gaan naar diverse doelen in de
omgeving van onze woonplaats. Doelen
bijvoorbeeld naar interessante  belevenissen in
Ravenstein, Eindhoven, Nuenen, met de boot
over de Lek  of Biesbosch enz.... .  
Zo’n trip kan een halve of hele dag in beslag
nemen.
ONS WELZIJN wil u graag in de gelegenheid
stellen aan deze leuke en nuttige uitstapjes
deel te gaan nemen.  
U kunt bellen naar 088 3742578, bereikbaar
op maandag-, woensdag-, vrijdagmorgen
tussen 9.30u en 11.30u,  om uw belangstelling
kenbaar te maken.
U ontvangt dan informatie en eventueel al
direct het krantje met de diverse doelen en
kosten.
Schroom niet en zoek contact met het
opgegeven telefoonnummer.
Samen Uit Bus -planners

Bloemschikken met
Nicolien
 
Op donderdag 6 april is er weer gelegenheid
om een mooi Paasstukje te maken.
Deze keer wordt het een Paasbloementaartje
(zie foto). Dit gebeurt onder leiding van
Nicolien Banken. Zij zorgt voor alle bloemen en
andere materialen.
Wat je zelf nog wel mee moet brengen zijn een
platte bord met een doorsnede van ongeveer
30cm, een aardappelschilmesje en een
tangetje waar je ijzerdraad mee door kunt
knippen.
Het bloemschikken vindt plaats in De Pas, Zaal
Tarvernee B van 13:30 tot 15:30.
De kosten zijn 20 euro. Koffie en thee zijn niet
inbegrepen.
Je kunt je aanmelden tot 22 maart via:
bloemschikken@kboheesch.nl

Paastaartje

 
 
Graag je naam en telefoonnummer
vermelden.
We gaan er weer een gezellige middag van
maken.
Annemarie van Sommeren.
 
Hier worden nog takjes en Paasversieringen
aan toegevoegd.
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Ontvangen Leden Mutaties 

van  9 januari - 17 februari 2023 

 

NIEUWE LEDEN 

Wij heten u van harte welkom 

Geert Meulenbroek 

Tonnie de Jong 

Tonnie Bijl 

Herman Driessen 

Nellie van der Heijden 

Mariska Ernst 

Leo van Griensven 

Theo van der Heijden 

Tiny Thijssen 

Frans Thijssen 

Ria van Erp 

Maarten Prins Akke Prins 

OPZEGGINGEN 

Wij danken  hen voor hun steun 

Marijke Kappen 

Harrie van de Ven 

Jeanne van de Ven van Zeeland 

Isabella van Rosmalen - van Soest 

Piet Vogels 

LEDEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en het gemis moeten dragen 

Theo Traa 

Tien van den Helm - de Vries 

Piet Fransen 
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Terugblik
 
Wie nu denkt dat biljarten een leuk spelletje is,
heeft het helemaal mis.(zie bijlage)
Als je deze uitslag ziet, kan je zeggen, het is
een WERELD-prestatie in Heesch bij de
biljartclub van de KBO.
Maar wat ik niet snap, is, dat je je teamgenoot
zo inpakt en er gehakt van maakt, daar
moeten de mensen niet  naar willen kijken, om
zo op deze manier je gemiddelde omhoog te
willen halen. Is dat wel gezond?
Wat wel gezond is, zijn mandarijnen, ik zou
zeggen, ga ze halen, nu de tweede zak GRATIS
is en trakteer de spelers er eens op. Om dit
samen ook teammaat Jan (die m.i. nu in zak
en as zit) en hoe wrang de uitslag ook voor
hem was, te vieren.
 
Jan  denk maar zo, het is maar een spelletje,
en ik zou zeggen, ga (niet) zo door. Maar ik
hoop wel, dat je die nacht goed geslapen
hebt. Tegen zo'n overmacht is niet te spelen.
 
Met vriendelijke groet, van die ouwe dikke
man, die volgens Jan zelf niet eens biljarten
kan!!!!.
Hans Claasen

L E N T E F E E S T
 
De Evenementencommissie heeft voor het
jaar 2023 weer een 4-tal feesten op het
programma gezet. Het Lentefeest, de KBO
dag, het Herfstfeest en het Kerstfeest
gaan we weer een aantrekkelijke inhoud
geven. 
Het Lentefeest vindt plaats op 24 maart
2023 vanaf 13.30 uur in De Pas met
muzikale medewerking van het duo John
Steenbergen. Dit duo zal ons trakteren op
een muzikale middag,  Het zijn echte
Brabanders, dus weten zij hoe ze ons
kunnen vermaken.
Trouwens voor de liefhebbers…… er kan
en mag gedanst worden. We hebben
graag een indruk van het aantal KBO
leden en mensen die van onze nieuwe

activiteit die willen genieten. 
Geef u op via de mail:

evenementen@kboheesch.nl  
of telefonisch op bij  Annie
Fransen: 06-10667278 .
Tot uiterlijk 17 maart 2023 … 
kosten zijn  € 5,00 p.p. ter plekke te
voldoen op de dag van het feest.
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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
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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


