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Als KBO denken we niet
alleen in zekerheden,           
maar ook in mogelijkheden

Beste leden,
 
In juli komt er  geen  nieuwsbrief uit.
Wijzigingen in de opstart van onze activiteiten als
gevolg van veranderingen in de Coronaregels
(RIVM) kunt u vinden op onze website;          
                               www.kbo-heeswijk.nl
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Beste leden,
 
In deze tijd hebben we moeten leren omgaan met de ons opgelegde regels en beperkingen vanuit de overheid
(RIVM) en nog altijd belet Covid19 ons in onze KBO-activiteiten. Het bestuur heeft op gepaste afstand de koppen bij
elkaar gestoken om te onderzoeken wat binnen onze mogelijkheden ligt om activiteiten weer op te starten. Tot onze
grote spijt hebben we moeten vaststellen dat het op dit moment nagenoeg onmogelijk is om in onze locatie
activiteiten op te starten. Vooralsnog blijven we gesloten tot 1 september.
 
De maatregelen die een opstart met zich meebrengt zijn zo ingrijpend dat dit voor onze vrijwilligers, die allen ook tot
de risicogroep behoren, een te groot risico in zich heeft.
 
Alleen al het toezien op het naleven van de opgelegde overheidsregels naast het voordurend ontsmetten van de
voorzieningen is een grote belasting. Denk alleen al eens aan de zaalinrichting op 1,50 m afstand. Ook het opstellen
van afsprakenlijsten waar we mee moeten werken en die steeds vooraf nagebeld moeten worden en bij binnenkomst
gecheckt, vormen een te grote belasting voor onze organisatie. Ook de bijkomende verantwoordelijkheden kunnen
we niet op hun schouders leggen. Ook de ligging van onze ruimtes binnen een schoolgebouw waarin steeds
leerlingen zich bewegen kunnen een besmettingsgevaar opleveren voor onze deelnemers. Verder is op dit moment
nog niet bekend hoe en door wie de sanitaire voorzieningen voortduren worden schoongehouden en na elk gebruik
ontsmet. Ook onze eigen middelen moeten na elk gebruik en wisseling van personen worden schoongemaakt en
ontsmet. Kortom er zijn momenteel nog te veel vraagtekens en onduidelijkheden die voor onze KBO de risico's
beheersbaar maken om onze leden te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het virus.
 
Voor de buitenactiviteiten volgen we nauwgezet onze kartrekkers. Zo wordt er tot september niet in groepsverband
gefietst. Wilt u toch gaan fietsen neem dan zelf initiatief en spreek af met enkele mensen maar houdt het klein en
bewaar afstand. Jeu-du boules en wandelen zou mogelijk weer kunnen maar ook hier laten we dit aan onze
kartrekkers. Tot dit moment gaan we er vanuit dat de opstart wacht op versoepeling van maatregelen. Trim je Fit in
groepsverband is afhankelijk van de regels van Laverhof, maar iedereen kan op persoonlijke titel of met de eigen
partner de route lopen en zo toch sporten. 
 
Onze nieuwe duo-fietsen staan gereed om te worden gebruikt. Het opstarten is afhankelijk van de regels, afstand
houden is niet mogelijk en beschermende voorzieningen zijn niet realistisch en in deze situatie niet veilig. Daarnaast
hebben we hier juist te maken met onze meest kwetsbare mensen die meestal volledig afhankelijk zijn van hulp van
onze vrijwilligers. Gezien het risico van besmettingsgevaar kunnen we dit niet verlangen van onze vrijwilligers. Echter
fietsen kan wel als je dit met de eigen partner doet. (zie de info daarover).
 
Kortom het is allemaal nog erg ingewikkeld en risicovol, als bestuur willen we onze leden maximaal beschermen, ook
al lijken we misschien wat overdreven voorzichtig maar de gevolgen van besmetting liggen nog vers in ons geheugen.
Het grote aantal mensen uit ons dorp (HD) welke ons in de afgelopen weken zijn ontvallen is erg triest en bezorgt
nabestaanden veel leed.               
 
Wij hadden het graag anders gezien maar wellicht dat de komende weken/maanden de regels zodanig worden
versoepeld of aangepast dat we weer voorzichtig kunnen opstarten.
 
Omdat er in juli geen nieuwsbrief verschijnt houden we u over mogelijke veranderingen op de hoogte via onze
website en/of de plaatselijke media.
 
Blijf voorzichtig, houdt u aan de RIVM regels en blijf gezond!!!!
 
Bestuur KBO-Heeswijk
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Opschuiven dagreis

Ook onze geplande dagreis van 23 juni a.s. heeft last
van de Coronaregels en moet worden uitgesteld naar
het voorjaar van 2021.
 
De reis wordt noodgedwongen opgeschoven naar
dinsdag 22 juni 2021. We gaan er vanuit dat deze nieuwe
datum haalbaar is en dat Corona ons dan welgevallig is.
Erg jammer dat het nu niet door kan gaan maar wat in
het vat zit verzuurd niet!!! 
Heeft u nog vragen bel dan even met:  Mien Ketelaars
0413 29 41 42 of stuur haar een mailtje: kboheeswijk.
pen@gmail.com  
 
Let op:  het nieuwe postadres van Mien Ketelaars is per     
             26 mei 
           Abdijstraat 10  5473 AE  Heeswijk-Dinther
   (mailadres en telefoonnummer blijven onveranderd) 

 

De Duo-fietsen
gebruiksklaar 
 
De nieuwe duofietsen staan gereed om te worden
gebruikt. Erg jammer dat Corona ons parten
speelt. Voor mensen die vanuit een gezinsverband
met partner of ander gezinslid willen gaan fietsen is
dit vanuit de overheid toegestaan. 
We roepen mensen op om gebruik te maken van
deze mogelijkheid, schroom niet u krijgt een goede
instructie en uitleg over de werking. Er zijn geen
kosten verbonden aan het gebruik maar
voorzichtigheid is geboden. 
Onze coördinator Adrie Brands helpt u graag op
weg. Hij kan u ook advies geven over geschikte
routes. Voor reservering of afspraak kunt u hem
bereiken op tel. 06-162 880 65.
Veel plezier met het fietsen en geniet van onze
mooi natuur.

De HaDee
carrycab startklaar
 
Ja eindelijk is het zover, na een gedegen
voorbereiding staat de carrycab startklaar en
om bewoners van Heeswijk-Dinther binnen het
dorp en de buitengebieden te gaan vervoeren.
 
Met ingang van maandag 15 juni a.s. staat hij
gereed om te worden ingezet voor vervoer van
personen binnen de kom en buitengebieden van
Heeswijk-Dinther. Hij wordt ingezet op alle
werkdagen en rijdt van 9.30 tot 17.30 uur. 
Iedereen die wil kan op afspraak en tegen
vergoeding gebruik maken van dit vervoer. Wilt u
vervoerd worden dan belt u tel; 06-21344432 en
maakt direct een afspraak met de chauffeur, bij
drukte moet u rekening houden met wachttijd, het
is daarom raadzaam ruim vooraf uw vervoer af te
spreken. De eerste rit is gratis daarna kost elk ritje
een strip. 
 
Strippenkaarten van 6 strips per kaart kosten
normaliter 12,= Euro per kaart, maar voorlopig krijgt
u hierop een korting van 50% gesponsord door de
Rabobank. De strippenkaarten zijn in de loop van
de eerste week van juni verkrijgen bij;
kantoorboekhandel Paperpoint of in het winkeltje
van Laverhof.
 
In deze tijd dient u rekening te houden met de
coronaregels dus bij in- en uitstappen is, indien
mogelijk gepaste afstand noodzakelijk. Heeft u een
rollator of inklapbare rolstoel dan kan deze mee
worden vervoerd. De chauffeur zal deze opbergen
en weer klaarzetten. De carrycab is Corona proof
gemaakt en voldoet aan de eisen, u hoeft geen
mondkapje te dragen.
 
De werkgroepen, Senioren Belangen HD en Samen
Sterk HDL gaan voor veilig en aangepast vervoer
voor alle bewoners vanHeeswijk-Dinther. Zij wensen
gebruikers een gemakkelijk en veilig vervoer.
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juli juli juli juli juli  ----------------- juli

augustus augustus augustus augustus augustus  ----------------- augustus

2 september 9 september 16 september 7, 14, 21, 28 september 2, 9, 16, 23, 30 september september

7 oktober 14 oktober 21 oktober 5, 12, 19, 26 oktober 7, 14, 21, 28 oktober oktober

 -- november 11 november 18 november 2, 9, 16, 23, 30 november 4, 11, 18, 25 november november

 -- december 9 december 16 december 7, 14, 21, 28 december 2, 9, 16, 23, 30 december december

 -- januari 2021 13 januari 2021 20 januari 2021 4, 11, 18, 25 januari 2021 6, 13, 20, 27 januari 2021 januari 2021

 -- februari 2021 10 februari 2021 17 februari 2021 1, 8, 15, 22 februari 2021 3, 10, 17, 24 februari 2021 februari 2021

 -- maart 2021 10 maart 2021 17 maart 2021 1, 8, 15, 22, 29 maart 2021 3, 10, 17, 24, 31 maart 2021 maart 2021

 -- juli juli juli juli juli zomerfeest

 -- augustus augustus augustus augustus 30 sept. themamiddag 

23 september 24 september 3, 10, 17, 24 september 3, 10, 17, 24 september 9 sept. 2020 Alg. Ledenverg.

28 oktober 22 oktober 1, 8, 15, 22, 29 oktober 1, 8, 15, 22, 29 oktober 20 oktober herfstfeest

25 november 26 november  ----------------- november 5, 12, 19, 26 november 14 november KBO Cultureel

23 december  -- december  ----------------- december 3, 10, 17 december 25 november themamiddag

27 januari 2021 28 januari 2021  ----------------- januari 2021 7, 14, 21, 28 januari 2021 18 december kerstviering

24 februari 2021 25 februari 2021  ----------------- februari 2021 4, 11, 18, 25 februari 2021 8 maart 2021 belasting service

 -- maart 2021 25 maart 2021  ----------------- maart 2021 4, 11, 18, 25 maart 2021 24 maart 2021 Alg. Ledenverg.

Trim je Fit

iedere woensdag

Wandelen, vrij biljarten en 

spelletjes

iedere donderdag

4, 11, 18

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

Competie 

biljarten

dinsdag en woensdag

Volkdansen, Koersbal, Wandelen  

en vrij-biljarten

iedere maandag

Jeu du Boules 

iedere donderdag

Geheel volgens het 

rooster van Sjan 

Adam op maandag 

en woensdag

6, 13, 20, 27

Koffieochtend

4e donderdag

Fietsen Film Kienen

Prijskaarten

1e woensdag 2e woensdag 3e woensdag

4e woensdag  maandag en woensdag

Yoga

Bridgen

iedere vrijdag

Diversen

Sport

vm nm av vm nm vm nm av vm nm vm nm

Wandelen (ca. 5 km) H D H

Nordic Walking (ca. 5 km) D

Fietsen (ca. 30 km) D

Duo-fietsen H HD H HD H HD H HD H HD

Jeu du boules H D

Koersbal H D

Walking Football D

Trim je Fit H

Yoga H H H

Ontspanning DI WO DO VR ZO

vm nm av vm nm vm nm vm nm vm nm av

Dansen D

Line dansen D

Volksdansen H D

Bridgen H

Rikken en jokeren D D

Prijskaarten H

Kienen HD

Keezen en spelletjes H

Biljarten H HD H HD

Creatief Café D

Samen Actief HD

Cultuur en Educatie

vm nm av vm nm vm nm av vm nm vm nm

Seniorenkoor D

Senioren Uitbureau HD

Film H H

Engelse les D

Senioren-computerhulp D

Koffieochtenden HD

Computer thuishulp

MA

MA

H (alle werkdagen op afspraak)

DI

DI WO DO VR

WO DO VRMA

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

Ledenbestand
Overleden
Mevr. Maria van Duijnhoven
Mevr. Bertha van Daal- van den Berg
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit
verlies 
 
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld

De KBO afdelingen van Dinther en Heeswijk werken al
geruime tijd intensief samen. Dit kunt u terugvinden in
onderstaande lijst.
 
1. Gemeenschappelijke meerdaagse reizen
2. Gezamenlijke ledenservice: invullen
belastingformulieren
3. Gezamenlijke activiteiten (zie agenda's)
4. Gezamenlijke themamiddagen en koffieochtenden (zie
nieuwsbrieven)
5. Gezamenlijke korte informatieve bezoekjes en
uitstapjes vanuit: Samen Actief
6. Gezamenlijke evenementen (KBO-Creatief en KBO-
Cultureel )
Wist u: dat de meeste activiteiten vrij toegankelijk zijn voor
alle leden van beide KBO-afdelingen!!!.
Kortom bekijk de lijsten eens en maak gebruik van de
mogelijkheid(en) die u past. Momenteel speelt Covid19
ons parten maar we hopen dat daar op korte termijn
weer verandering in komt en we zien u dan graag op
onze activiteiten. Zie ook de websites van beide
afdelingen.
 
U bent bij beide afdelingen van harte welkom.   

Activiteiten  KBO's  van  Heeswijk en Dinther

Een overzicht van de samenwerking


