Oktober 2020

Huldiging jubilarisssen
Besluitvorming ALV
Opstart activiteiten

Volg onze KBO-website; www.kbo-heeswijk.nl
voor belangrijke nieuwsfeiten en ontwikkelingen!!!
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Informatief en Veelzijdig
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59e Algemene Ledenvergadering
Het was een bijzondere ALV op de inloopdag 9 sept. en werd door 43 leden bezocht.
Op de tafels lagen mapjes met daarin; het verslag van de ALV van 26 mrt. 2019, het Sociaal jaar- en Financiële
verslag over 2019 met de goedkeuring van de Kascommissie en het rooster van aftreden.
Via een power-point presentatie kon men van deze verslagen ook kennis nemen, ook werden de bestuursleden
met hun taken daarin gepresenteerd. Als extra ook nog het plan van de renovatie van de Hoofdstraat.

63 leden hadden de vragenlijst ingestuurd
met het volgende resultaat.
Het verslag van de ALV van 26 mrt. 2019:
Ingevulde stemlijsten 63, waarvan 58 akkoord
en 5 geen mening. Is goedgekeurd.
Het Sociaal Jaarverslag 2019:
Ingevulde stemlijsten 63, waarvan 58 akkoord
en 5 geen mening. Is goedgekeurd.
Financieel Jaarverslag 2019:
Ingevulde stemlijsten 63, waarvan 54
vertrouwden op de kascommissie en
akkoord waren. 9 personen hadden geen
mening of waren niet akkoord zonder inzage.
Tijdens de inloop dag werden hierover geen
vragen gesteld. Is goedgekeurd.
Voorstel contributieverhoging
Ingevulde stemlijsten 63, waarvan akkoord 57,
geen mening 4 en niet akkoord 2.
De contributieverhoging is goedgekeurd.
Bestuursmutaties
Bij het uitvallen van de ALV van 26 mrt. was de periode waarop kandidaten ingediend konden worden al verstreken, er
hadden zich geen kandidaten gemeld.
Tonny van Kemenade en Maria van Berloo waren herkiesbaar en zijn herbenoemd.
Wilma van Lieshout werd voorgesteld als nieuw bestuurslid en is benoemd. We heten Wilma hartelijk welkom.
’s Ochtends namen we officieel afscheid van Harrie Daandels als bestuurslid. Om privé redenen is Harrie al in oktober
2019 teruggetreden. Het afscheid vond jammer genoeg plaats zonder zijn vrouw Bertha, die mede door Corona
eerder dit jaar overleed. De voorzitter dankte Harrie voor zijn inbreng in zijn 6 jarige bestuursperiode. Harrie beheerde
de bar en zorgde zowel voor de inkoop als de verkoop. Hij was de vertegenwoordiger in het bestuur van biljartver.
“NAL” en van het vrije biljarten. De zilveren speld van KBO-Brabant werd door zijn zoon Eric opgespeld. De voorzitter
overhandigde hem de bijbehorende oorkonde, een cadeaubon en bloemen.
’s Middags werd onze jubilaris en erelid Harrie van den Berg gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.
Harrie was 12 jaar voorzitter van onze KBO en vervult nog steeds diverse kartrekkerstaken, zoals het wandelen op
donderdag en het prijskaarten. Uit handen van de voorzitter en in het bijzijn van zijn twee dochters ontving Harrie een
speciale oorkonde, een flesje wijn en bloemen.
Veel complimenten waren er voor de uitgevoerde verbouwing en de frisse uitstraling die de KBO- ruimte heeft
gekregen. Vooral veel waardering voor onze voorzitter, die het plan bedacht heeft en ook grotendeels uitgevoerd,
natuurlijk in samenwerking met vele anderen.
Het volledige verslag en een overzicht van de ingevulde vragenlijsten vind u op onze KBO-website.
Namens het bestuur
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Activiteiten
Corona heeft nog steeds invloed op onze activiteiten.
Vanuit de ervaringen kunnen we weer een stapje
voorwaarts maken geheel met inachtneming van de
wettelijke regels. De schuifwand moet open blijven
voor een goede ventilatie, en de buitendeur open
gezet. Alle activiteiten moeten voldoen aan de RIVM
regels. Maatregelen volgen als deze niet worden
gevolgd.

14 oktober starten we weer met de film

We vertonen dan de film "Big Fish"
U bent welkom om: 14.00 of 19.00 uur

In aanvulling op de reeds gemelde opstart van
activiteiten zie hieronder;
Kienen gaan weer opstarten op 21 oktober a.s.. De
tafelopstelling volgens de RIVM richtlijnen. Aanmelden bij
Tonny van Kemenade verplicht tel. 0413-296005
Vrij biljarten gaan we iets versoepelen, vanaf 1 oktober
mogen er maximaal 12 personen aanwezig zijn in de
biljartruimte en gezeten aan de opgestelde tafels (4 pers.
per tafel). Aanmelden bij Elrie vd Geijn verplicht tel.
06-18695197
Met ingang van okt. gaan van start met stoelyoga op
elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur. Sjan Adam verzorgt
de lessen. Kosten € 3,= per les.
Keezen, (prijs)kaarten, spelletjes zijn nog niet toegestaan.
We hopen dat we in januari 2021 ook hier weer mee
kunnen starten.

Herfstfeest
Op 20 oktober houden we een herfstfeest met een
optreden van “t Kumt Vaneiges”
“’t Kumt Vaneiges” uit Berlicum bestaat al 25 jaar is is
inmiddels welbekend.
Het repertoire bestaat vooral uit Nederlandstalige liedjes,
Brabants dialect, en meezingers (mag nu niet).
Door de regels rondom Corona kunnen er niet zoveel
mensen in de aula van het Gymnasium als voorheen,
maar ca. 50 mensen op 1,5 meter afstand gaat lukken.
Om toch voor iedereen een leuk uitje te organiseren
hebben we “ ’t Kumt Vaneiges” twee keer uitgenodigd,
zowel ’s middags als ’s avonds.
Middagprogramma:
14.30 uur ontvangst met koffie
15.00 uur – 17.00 uur optreden “’t Kumt Vaneiges”
Tussen de optredens door een pauze, waarin voor een
drankje en hapje gezorgd wordt.
17.00 uur sluiting

Samen fietsen bij KBO Heeswijk
Na de mooie fietstocht rondom Mariaheide, gaan we nu
via de Dommel naar Gemonde.
Daar is een mooie rustplaats waar ook alle RIVM
maatregelen aanwezig zijn.
Dus doe gerust mee allemaal aan deze slotrit van dit
seizoen, waar onze KBO iets extra’s doet.
Tot woensdag 7 oktober om 13.30 bij het KBO gebouw
Veel fiets plezier alvast namens,
Henk, Tiny en Nico
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Avondprogramma:
19.30 uur ontvangst met koffie
20.00 uur- 22.00 optreden “’t Kumt Vaneiges”
Tussen de optredens door een pauze, waarin voor een
drankje en hapje gezorgd wordt.
22.00 uur Sluiting
Uw opgave graag voor 15 oktober met de vermelding of
u ’s middags of ’s avonds wilt komen.
Liefst per mail: kboheeswijk.secr@gmail.com. of bel Elrie
tel. 06-186 95 197
Een briefje in de KBO brievenbus mag ook.
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TRIM JE FIT
START VANAF HEDEN BIJ DE KBO-RUIMTE,
ELKE WOENSDAG OM 9.30 UUR

RABO Clubsupport

Herinrichting bijna
gereed
Het bouwkundige deel van de verbouwing is bijna
gereed en het resultaat is door bezoekers van de
inloop ALV met bewondering bekeken. Voor het
verder invullen van uitbreiding en vernieuwing van
activiteiten hebben we contact gezocht met de
gemeente en we hopen op financiele
ondersteuning.
Het opstarten van activiteiten vraagt ook weer inzet
van vrijwilligers voor het schoonhouden en
bezetten van de bar. De veranderingen hebben er
voor gezorgd dat het beter kan functioneren en
ook beheersbaar is. We zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers die ook een bijdrage willen leveren en
tijd willen inzetten om ook eens een morgen of
middag bardienst te draaien. Verder zouden we
erg blij zijn met wat extra handkracht voor lichte
schoonmaak werkzaamheden.
Immers vele handen maken het werk licht. Bel even
met Tonny van Kemenade 0413-296005
Wacht niet af maar help ons a.u.b. een handje!!

Spaarzame meizoentjes,
Waar de tuinen al maanden heerlijk groenen,
moet ik steeds meer al mijn ramen boenen,
Maar het lekker samen zoenen is nog steeds van
lauw loenen.
We moeten overal flinke "afstand bewaren"
en moet ik al mijn meizoentjes nog altijd blijven
sparen,
voor als de lucht hopelijk snel weer gaat klaren
Ad van Schijndel aug. 2020

U kunt stemmen vanaf - 5 oktober
Vanaf deze datum kun jij als lid van de Rabobank
jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit
jouw buurt.
U kunt stemmen tot uiterlijk - 25 oktober
We hopen ook dit jaar weer op uw stem!!!

Ledenbestand
Opzegging
Dhr. P.H.A.G. Hurks, Abt Neefsstraat 21
Dhr. A. vd Ven, Edmundus van Dintherstraat 19
Verhuisd
Zr. E. Smits, Zijlstraat 1 De Bongerd kamer 1122
Nieuwe leden
Dhr. A.H.J. Linders, Hopveld 6
Mevr. C.M.N. Linders-Voets, Hopveld 6
Dhr. M.G.T. van Heesch, Hopveld 43
Dhr. M.L. van de Akker, Zandkant 3a
Mevr. H.W.A. van Oers - Schellekens, Zijlstraat 1
Van harte welkom bij onze KBO

DONEER UW COOP STATIEGELD ALS BIJDRAGE
VOOR ONDERHOUD VAN ONZE DUO-FIETSEN

Colofon
Redactie; Maria/Wilma/Elrie en Cor,
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P/a Het Schoor 2, 5473 VJ Heeswijk-Dinther
Email; kboheeswijk.secr@gmail.com

