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KBO-Heeswijk

Bestuur KBO wenst al haar
leden een geweldig en
gezond 2020

Onze geheel vernieuwde website is in de lucht
Een geweldige vooruitgang
U vindt er alles over onze KBO
Openen via; www.kbo-heeswijk.nl

KBO-Heeswijk;
Informatief en Veelzijdig

Woonconsulent.

Samen Actief
Rondleiding Provinciehuis Den Bosch.
Op vrijdag 31 januari 2020 organiseert de
werkgroep “Samen Actief” van de KBO’s Dinther en
Heeswijk een uitstapje naar het Provinciehuis in
Den Bosch. De ( gratis) rondleiding begint om
10.00 uur met een kopje koffie/ thee. We zien de
vergaderzalen (Statenzaal), reizen per lift naar de
top van de toren voor een grandioos uitzicht over
Brabant en komen in de ondergrondse atoomvrije
bunker. Ook wordt ons verteld over het bestuur van
de provincie.
Vertrek: 09.20 uur vanaf parkeerplaats KBOHeeswijk (Zijlstraat bij CC> Bernrode).
Reizen: met eigen auto of meerijden, we parkeren
op de parkeerplaats ONDER het provinciehuis.
Kosten: gratis, als je mee rijdt , svp € 2,- bijdrage,
contant aan de chauffeur betalen.
Rolstoelers/ rollators: van te voren aangeven.
Einde excursie: 11.30 uur.
Aanmelden: uiterlijk 21 januari briefje in
brievenbus KBO-Dinther (CC.Servaes) of KBO
Heeswijk (CC.Bernrode)
Of stuur een mailtje naar: kboheeswijk.secr@gmail.
com of: info@kbo-dinther.nl
Schrijf in dat mailtje/ briefje: je naam- tel.nr.- zelf
rijden/ meerijden/ ik wil 1,2,3 pers. meenemen/
rolstoel- rollator gebruiker.
Schrijf je snel in want vol= vol ! Van harte welkom !

Invullen belastingformulieren
In maart helpen we leden weer met het invullen
van de belastingformulieren. Ook geven we advies
over de zorg- en huurtoeslag. De mensen die vorig
jaar hebben meegedaan weten al dat ze
persoonlijk worden uitgenodigd. Wil je ook gebruik
maken van deze service, meld je dan bij K. Kuijpers
0413-296143.
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Tijdens de themamiddag over Bouwen en Wonen voor
Senioren in HD op 27 november jl., werd namens de
Werkgroep Seniorenbelangen HD het voorstel geopperd
om in 2020, samen met de gemeente, te komen tot een
Woonconsulent. Een vrijwillige functie die is te vergelijken
met die van een Vrijwillige Ouderenadviseur. Dit voorstel
werd door de aanwezigen met grote instemming
begroet. De werkgroep gaat de komende tijd
voortvarend te werk om deze functie vorm te geven. De
Woonconsulent kan op vertrouwelijke basis eigenhuisbezitters in hun persoonlijke situatie adviseren over de
(on)mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen, in het eigen huis of in een andere woning.
De woonconsulent heeft kennis van technische
mogelijkheden, van financiële mogelijkheden, van bouwen regelgeving en over andere
ondersteuningsmogelijkheden. Samen met de eigenwoningbezitter komt hij/zij tot een vertrouwelijk (gratis)
advies. Personen die deze vrijwillige, maar vertrouwelijke,
functie willen vervullen of meer informatie wensen,
kunnen zich melden bij de voorzitters van de KBO’s van
Heeswijk en Dinther.
DE ENGELAND REIS AL VOLGEBOEKT!!

ICT helpdesk
Met ingang van 1 december komen wij ook bij u
thuis als u kampt met computerproblemen.
Wij helpen u als u problemen heeft met uw
software op computer, tablet of smartphone.
Wacht niet maar maak een afspraak!!!!
Bel: Adrie Brands, tel. 06 162 880 65
Hij zorgt dat u geholpen wordt.

VANAF 9 JAN. ELKE DONDERDAGMIDDAG VRIJE
SPELLENMIDDAG INCLUSIEF KEEZEN!!!

Koffieochtend
Hoe gebruik ik internet veilig?
“Hoe herken je internetfraude, phishing en
dergelijke” is het onderwerp van de koffieochtend
op donderdag 23 januari in cc Servaes. Adrie
Brands vertelt ons erover tussen 10.00 en 11.30 uur.
Wees welkom en geniet van een gratis kopje koffie.

KBO-Heeswijk

Met de bus naar Senioren Expo
Op dinsdag 14 jan. 2020 gaan we met een bus naar de
Senioren Expo in Veldhoven.
We vertrekken om 9.15 uur vanaf Plein 1969 in HeeswijkDinther.
Op eigen gelegenheid bezoekt u dan de senioren beurs,
met als extraatje de optredens van het Bernhezer
Senioren Orkest.
In Veldhoven vertrekken we om 15.00 uur weer terug naar
huis.
De kosten bedragen € 7,00 per persoon, dit is voor het
vervoer inclusief het entreebewijs van de Expo.

De Kerstmiddag
(terugblik)

Opgave:
Per mail naar kboheeswijk.secr@gmail.com of per
telefoon 0413-294555, of een briefje met naam en aantal
deelnemers in de KBO brievenbus, buiten bij de ingang
van het KBO gebouw. Stapt u in Loosbroek op dan dit
graag vermelden.

CUBIGO GESTOPT PER 31 DEC. 2020

De kerstmiddag op vrijdagmiddag 20 dec. was
gezellig en zeer geslaagd. De vele aanwezigen
leden werden bij binnenkomst ontvangen met
koffie/thee met kerstbrood.
Na het welkomstwoordje van de voorzitter verkaste
het gezelschap zich naar de aula van Gymnasium
Bernrode waar het zangtrio van Fam. Mathijssen uit
Schijndel de aanwezigen verraste veel herkenbare
liedjes die vooral bij de jongere senioren in de
smaak vielen. De afwisseling met bekende
kerstliederen maakte het geheel af.
In de pauze kon in de foyer worden genoten van
een drankje. Na afloop van het optreden en nadat
we waren teruggekeerd in de KBO-ruimte leverde
de loterij voor veel leden een mooie prijsje.
Het geheel werd met een gezellig samenzijn
afgesloten waarbij het tradionele worstenbroodje
ook dit jaar niet ontbrak.
Het was ook dit jaar weer een gezellig samenzijn
geheel in de sfeer van de kerstgedachte.

Een blik op de startpagina van de vernieuwde website

Oppasgroep dementie
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de oppasgroep
dementie. Mensen die op een vast tijdstip in de week
thuiskomen bij een persoon met dementie. Onder meer
om mantelzorgers te ontlasten. De vrijwilligers worden
opgeleid en geschoold op het gebied van
geheugenproblematiek. Zij kunnen goed inspelen op de
behoefte. Meer informatie vind je op de website en op
het publicatiebord in cc Servaes. Voel je je
aangesproken om dit mooie werk te doen, neem dan
contact op met Samen Sterk:
Bel naar Annie van de Ven (0413-291574 of
06-10325361).
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Film van de
maand
Op woensdag 8 januari,
om 14.00 en 19.00 uur
in onze KBO-ruimte
Zijlstraat 1a Heeswijk
vertonen we de komische
film Mrs. Doubtfire met
Robin Williams in de hoofdrol.
U bent weer van harte welkom!

Alzheimer cafe
21 januari Impact van dementie op
mantelzorgers

Toneel
Waar zijn we aan begonnen?
Toneelgezelschap De Oudere Garde brengt op 17, 18 en
19 januari in cc Servaes een amoureus en hilarisch stuk
op de planken. In ‘Waar zijn we aan begonnen?’ willen
de gezusters Ali en Bertha Bloem graag eens op vakantie.
Ze hebben hun huis in Etten-Leur verruild voor een huisje
in ‘t Woold bij Winterswijk. Het mag allemaal niet zo duur
worden en daarom proberen ze op een goedkope
manier van een rustige en fijne vakantie te genieten. Ze
ontdekken al gauw dat in het huis waar ze terecht zijn
gekomen, ook een relatiebemiddelingsbureau is
gevestigd. Het is dan ook snel met de rust gedaan. De
ene na de andere snoeshaan komt binnen. Allemaal op
zoek naar een partner. Als er dan tot overmaat van ramp
ook nog kamers verhuurd worden, lijkt het voor Ali en
Bertha een gekkenhuis te worden. Al met al een mooi
spel wat garant staat voor een heerlijk avondje genieten.
De voorstelling op vrijdag 17 januari om 14.00 uur is
speciaal voor KBO-leden. Entree € 6,00. Reserveren is niet
mogelijk; ben dus op tijd.

Bij dementie verandert de relatie met uw naaste
ingrijpend. De verbondenheid blijft bestaan en
soms zijn er weer momenten van herkenning.
Meestal geeft dementie u de tijd om te wennen
aan de nieuwe situatie. Als uw naaste dementie
heeft verdwijnen de vanzelfsprekendheden. Het
houvast en wat je gewend was verandert.
Mantelzorgers vertellen wat dit voor hen betekent.

Ledenbestand
Overleden
Mevr. van Rixtel van Uden, Flerustraat 11 Heeswijk
Dinther
Dhr. Tonnie Vos Balledonk 15, Heeswijk-Dinther
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met
dit verlies
Nieuwe leden
Mevr. Marga Hovenier van Dijk, Dr. Heijmanstraat
23 Heeswijk-Dinther
Dhr. Hans Hovenier, Dr. Heijmanstraat 23 HeeswijkDinther
Mevr. van de Velden, Hoofdstraat 73a HeeswijkDinther
Dhr. Rein van Moorselaar, Kaathovensedijk 6
Heeswijk-Dinther
Dhr. Jan v d Pas, Raadhuisplaza 14 HeeswijkDinther
Mevr. Riky v de Pas, Steenbakkers Raadhuisplaza
14 Heeswijk Dinther
Wij heten u van harte welkom bij KBO-Heeswijk

Contact
KBO-Heeswijk (secretariaat)
P/a Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Email; kboheeswijk.secr@gmail.com

