
KBO-Heeswijk;

Informatief en Veelzijdig

KBO-Heeswijk

Ledenbezoek aan de Provincie in Den Bosch

Algemene Leden Vergadering
 
Wanneer;18 Maart a.s.
Waar;in onze KBO Ruimte, Zijlstraat 1a
Hoe laat;13.00 uur
 
Let op;   Verplicht aanmelden (gebruik invulstrookje) 
  

Heeft u onze nieuwe website al bekeken?
U vindt er alles over onze KBO
Openen via; www.kbo-heeswijk.nl

Onze twee nieuwe Duo-fietsen 
vanaf 18 maart a.s. beschikbaar

Maart 2020



  Trimclub
TRIM JE FIT 
 
Vanaf maart elke woensdag
       aanvang 9.30 uur
Lekker buiten bewegen
     Iedereen is welkom
Verzamelen bij de receptie
       van Laverhof

Koffieochtend 26 maart.  
 
Tijdens de koffieochtend van donderdag 26 maart
in cc Servaes kunt u genieten van muziek van
accordeonclub Gruppo del Segno met o.a. Hennie
van der Heijden.
 
Aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur.
                                                         De koffie is gratis.

Film uit de Verenigde Staten
Drama / Fantasy
125 minuten
geregisseerd door Tim Burton
met Ewan McGregor, Albert Finney en Billy Crudup
 
Will Bloom is de ongeloofwaardige verhalen over de
avonturen van zijn vader Ed grondig beu. Een ruzie over
Eds legendarische levensloop op de avond van zijn
huwelijk zorgt er zelfs voor dat Will drie jaar lang niet meer
met zijn vader praat. Wanneer hij echter ontdekt dat zijn
vader terminaal ziek is en niet lang meer te leven heeft,
keert Will terug naar huis. Hij is vastberaden de échte Ed
Bloom te leren kennen. Door al diens fantasierijke
verhalen onder de loep te nemen, probeert Will het leven
van zijn vader in kaart te brengen en de feiten van de
mythes te onderscheiden. 

Film 
 
Woensdag 11 maart,
Aanvang 14.00 en 19.00 uur,
KBO-Ruimte in CC Bernrode

Op stap met I&Z
 
Naar de Brabantse Kluis op 25 maart
De Werkgroep Identiteit en Zingeving (I&Z) Kring
Bernheze gaat op 25 maart met maximaal 30 KBO-
leden naar Aarle-Rixtel. Wij worden daar om 9.45 uur
verwacht in Herberg de Brabantse Kluis.
 
Om 10.00 uur haalt zuster Madeleine ons op voor een
rondleiding van ongeveer een uur in het naastgelegen
Missieklooster Heilig Bloed. Wij krijgen een inkijkje in het
dagelijkse leven van de zusters en zien o.a. de kapel, de
eetzaal en het museum vol objecten uit Afrika. Na de
rondleiding is er voor iedereen koffie en gebak in de
herberg. Het staat vrij voor vertrek naar huis nog een
wandeling door de kloostertuin te maken en de Mariagrot
te bezoeken.
Vertrek 9.10 uur vanaf kerk/ccServaes Dinther voor
Heeswijk-Dinther-Loosbroek.
Kosten à € 5,00 kunt u in de Brabantse Kluis voldoen.
Aanmelden kan tot en met 14 maart bij Ria van Hemmen
uit Dinther, riavanhemmen@gmail.com, tel 0413-292462;
vermeld daarbij uw naam | telefoonnummer | zelf rijden
of meerijden.
Let op: VOL=VOL Meld je snel aan!
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   Wie rijdt de Hadee 
        Carry Cab?
 
Vanaf medio april a.s. gaat het gebeuren. Dan is de
HaDee Carry Cab beschikbaar. De HaDee Carry Cab is
een elektrisch aangedreven voertuig dat kan worden
ingezet voor personenvervoer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen die een vervoersprobleem hebben, kunnen dan
op elk moment tijdens de dag, thuis worden opgehaald
en eventueel weer teruggebracht. Naar en vanaf elke
gewenste bestemming binnen Heeswijk-Dinther.
 
De HaDee Carry Cab wordt gestationeerd in een
garagebox op het terrein van de Abdij van Berne. Een
aantal vrijwillige chauffeurs bereidt zich voor om van
maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 18.00 uur, in een
dagdeel van 4 ½ uur, de HaDee Carry Cab te rijden.
 
We kunnen nog aanvulling van chauffeurs gebruiken.
Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich
nu al aanmelden bij de coördinatoren van de Vrijwillige
Vervoersservice HDL:
 
Jan van Eerd (06-51452223) of Ad Verhagen
(06-30043094). 
 
Meer informatie over de HaDee Carry Cab volgt t.z.t. Alzheimer café

 
De kracht van muziek 
 
Muziek heeft een positieve invloed op de stemming
en het muzikale geheugen blijft heel lang intact.
Muziek is een manier om contact te maken, en er
komen vaak allerlei herinneringen, verhalen en
emoties los. Vragen als “hoe kom je er achter wat
iemands favoriete muziek is?” en “waar kun je die
vinden?” zullen aan de orde komen. En natuurlijk
zullen we dit plezier live ervaren.
 
Café open op 17 maart
 
Het klooster
Deken van Miertstraat 8
Veghel
Tel; 033 - 303 25 02

  Yoga bij onze KBO
 
Vanaf 2 maart is het mogelijk om om yogalessen te
volgen.
Sjan Adams gaat deze in onze KBO-ruimte verzorgen.
Wilt u ook ontspanning van lichaam en geest dan is dit
uw kans!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lessen zijn op onderstaande tijden;
Maandagavond is de les van 19.30 tot 20.45 uur
Woensdagochtend van 9.15 tot 10.30 uur
Woensdagavond van 19.30 tot 20.45 uur.
 
Wilt u informatie over mogelijkheden om in een groep
aan te sluiten of de leskosten neem dan contact op met
haar, zij is te bereiken op tel. 06 416 81 112 of per mail;
sjanadam@home.nl  
 
Weer een nieuwe uitbreiding van activiteiten bij onze KBO
 

KBO-ACTIVITEITEN ZIJN ER OOK VOOR U

KOM OOK EENS MEEDOEN!!!

ICT helpdesk 
 
Kampt u met computerproblemen!! 
Wij helpen u als u problemen heeft met uw
software op computer, tablet of smartphone.
Wacht niet maar maak een afspraak, vele gingen
u al voor en zijn blij met de oplossing van hun
probleem!!!!
 
Bel: Adrie Brands, tel. 06 162 880 65
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Contact
KBO-Heeswijk (secretariaat)
P/a Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Email; kboheeswijk.secr@gmail.com

Ledenbestand
Overleden
Dhr. Cor vd Pas Heeswijk-Dinther
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met
dit verlies
 
Nieuwe leden
Geen wijzigingen

Passiespelen Tegelen
 
Met Brabant Expres gaan KBO-leden uit Dinther, Heeswijk
en Loosbroek op zondag 16 augustus naar de 21ste
editie van de Passiespelen in Tegelen. Het theaterstuk
over de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het
leven van Jezus heeft als titel ‘Hem achterna’. Eerdere
opvoeringen van de Passiespelen trokken ruim 40.000
toeschouwers. Telkens weer is het verbluffend om te zien
hoe men binnen hetzelfde thema komt tot volmaakt
verschillende edities. En iedere vijf jaar is het ook heel
indrukwekkend. Dit jaar maken het artistiek team met
regisseur Cees Rulkens en ruim driehonderd acteurs,
musici, koorleden en figuranten deel uit van het
theaterspektakel in de openlucht. Wij hebben uitstekende
1e rang zitplaatsen.
 
Vertrek: zondag 16 augustus 12.15 uur vanaf Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther.
Aankomst in Tegelen: 13.30 uur.
De voorstelling begint om 14.30 uur.
Duur van de voorstelling: 3 uur. In de pauze krijgt u een
consumptie.
Heerlijk drie-gangendiner rond 18 30 uur.
Terugkomsttijd: rond 21.30 uur.
 
Prijs p.p. € 71,50 (excl. reis- of annuleringsverzekering);
bedrag wordt door de KBO-afdeling geïncasseerd.
Aanmelden kan tot en met 15 maart bij Ria van Hemmen,
per telefoon (0413) 292462, via e-mail
riavanhemmen@gmail.com of per brief op adres
Julianastraat 7. Vermeld a.u.b minimaal naam, adres en
telefoonnummer + eventuele dieetwensen.
Bij minimaal 40 inschrijvingen gaat het door én VOL=VOL!

Uit eten 
 
ga je mee uit eten bij het FIORETTI-COLLEGE in
Veghel ?
 
Op dinsdag 17 maart 2020 gaan we lunchen ( een
uitgebreid luxe 3-gangen menu!) bij het Fioretti
College, gelegen aan de Muntelaar in Veghel.
Daar, in het fraaie schoolrestaurant, demonstreren
4e jaars leerlingen Horeca-opleiding, hun
kookkunsten voor ons.
Om 11.15 uur vertrekken we per auto vanaf het
parkeerterrein bij CC.Servaes. Ook rolstoelers, die in
een personen auto kunnen zitten, zijn daar
welkom ! MEE rijders betalen € 1,- aan de
chauffeur.
In Veghel kan VOOR en ACHTER de school gratis
geparkeerd worden. Om 11.50 uur moeten we in
het restaurant aanwezig zijn en de lunch is van
12.00- 13.30 uur. Het geheel kost, exclusief
eventuele drankjes,  € 9,50 p.p. Betalen daar, kan
contant of per pin. Er kunnen maximaal 40 mensen
mee dus snel inschrijven, en dat kan tot en met 10
maart. Schrijf een mailtje of -briefje met daarin: je
naam, tel.nr, eventuele diëten of allergieën, zelf
rijden (extra personen ?), meerijden . Stuur je
mailtje naar: info@kbo-dinther.nl of kboheeswijk.
secr@gmail.com . Of stop je briefje in de buiten
brievenbus van KBO Heeswijk of in de KBO-Dinther
brievenbus in CC.Servaes.
 
WELKOM, MET DE WERKGROEP “SAMEN ACTIEF”KOM
JE VERDER.

ZANG & THEATER 
 
Thema; Songfestival 2020
 
Op zaterdag 18 april a.s. aanvang 20.15 u is er een uniek
muziekspektakel
van zangeres MarieChristien in De Kloosterkapel in
Vorstenbosch.
Deze voorstelling kunnen KBO leden met korting
bezoeken.
Op vertoon van uw kbo-ledenpas betaalt u en uw
introducee € 6.00 p.p. in plaats van € 7.50.
RESERVEREN VIA  www.mariechristien.nl  of 0413 274250.

Enkele inwoners van HDL zijn, samen met
Fysiomaatwerk en ondersteund door
wandelvereniging Olat, bezig met de opstart van
een nieuwe wandelgroep in HDL onder de naam
“Natuur(lijk) wandelen”.
Deelname staat open voor iedereen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De eerste wandeling vindt plaats op 10 maart a.s.
met als startlocatie de Looz Corswarem Hoeve. 
Er wordt om 10.00 uur gestart.


