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Wij wensen u allen
aangename kerstdagen en
een rustige jaarwisseling

Volg onze KBO-website;  www.kbo-heeswijk.nl
voor belangrijke nieuwsfeiten en ontwikkelingen!!!  
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Kersmis, 
ok al is ’n deur op slot ’n rap
 
Stonde gè lest nie te drôme
toen ik langs kwaam bè de kerk,
in oew tas `n kiendje Jezus
meegebrocht vanaf oew werk?
Toen ge ’t binne wôt gon zette,
tròoj ik vlug ’n tree opzèj
want wè ik wis, dè zôde merke
en dan kekte echt nie blèj.
 
Oh m’n mètje, ge moet weten,
en dè moete nie vergéte,
ok al ist ’n huis van God,
de kerrekdeur blef hier op slot.
Ge zult ’n kartje moete kópe
of ’n uurke moete lope
en dan stiekem blève hope
dè ge treft / ’n béter lot.
 
Zette gij nog mè z’n allen
hier `ne bôm op dees skon plein,
opgetuigd mè heel skon ballen
vur de sier en vur de gein?
Ok al is de kerk gesloten
en d’n tóre in verval,
ge wilt dè strakke herders komme
in ‘nen héle gróte stal!
 
Bruur en zusters, ge moet weten,
en dè meude nie vergéte,
gin pustoor kumt hier nog preken,
gin kommunie op oew tong.
Ok al bende nie tevreje,
gò toch in ’t aander durp optreje,
Kersmis is hier ech verleje,
al is die fusie / nog pas jong.
 
Vliejgt Sint Jozef mè Marija
en z’n kiendje dur de lucht?
Heur ik door ‘nen heli brommen
of ’n diejp ballongezucht?
’t Lekt ze voere samen aksie,
gin kerk of klôster mag nog dicht
en ze géve door van boven
oan ons mense dieper zicht.
 
Och sint Jozef, ge moet weten,
en dè bende nie vergéte,
ok al duget ojt wè zeer:
de tijde gôn steeds op en neer.
Wurt de één deur strak geslote,
d’aander blef vur ûllie open.
B’ons in huis, ’t is niks apart,
wij viere kersmis / mè hil ons hart.
 
                                     Ad van Schijndel

Kerst en jaarwisseling
 
 
Beste leden,
 
De aanstaande kerstdagen moeten we noodgedwongen
op een manier beleven die we nog niet eerder hebben
meegemaakt. De zgn. “donkere dagen voor kerst” zijn dit
jaar donkerder gekleurd dan voorgaande jaren. Het
gezamenlijk met onze dierbaren de kerstdagen beleven
zijn omgeven van allerlei regels en maatregelen.
 
Toch laten we ons er niet door uit het veld slaan maar
zien vooruit naar betere tijden.
Het zicht op een vaccin geeft ons allen goede moed voor
het nieuwe jaar. Terugkeren naar zoals het was voor
corona zal nog niet snel gebeuren maar we kijken naar
de goede dingen en koesteren die.  
 
Dit jaar zijn er helaas geen activiteiten meer in ons
clublokaal, maar we gaan er vanuit dat we in het nieuwe
jaar weer voorzichtig kunnen opstarten met allerlei oude
en nieuwe activiteiten.
 
Ook kijken we alvast vooruit naar ons 60 jarig bestaan dat
we in oktober 2021 graag samen met u allen willen
vieren. Heeft u ideeën of wilt u e.e.a. mee organiseren
neem dan even contact op met onze voorzitter. Mail naar
kboheeswijk.voorz@gmail.com of bel even 06-53971020.  
 
Het bestuur wenst u ondanks alle beperkingen
aangename kerstdagen en een nieuw jaar vol positieve
mogelijkheden.
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Uitstapje
  noodgedwongen     
                gecanceld 
 
Door Museum Plus Bus was ons op 29 juni een uitstapje
toegezegd naar het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Helaas werd dit vanwege Corona afgezegd nog
voordat we de uitnodigingen konden versturen.
 
 
Omdat dit uitstapje nu onmogelijk is krijgen we een
aantal magazines aangeboden. Hierin kunt u lezen en
kijken naar veertien kunstwerken uit de grootste musea
van Nederland.
 
Wil je ook graag zo’n magazine ontvangen meld je dan
aan via;
                           kboheeswijk.secr@gmail.com
 
wij zorgen dat het bezorgd wordt zodra ze binnen zijn.
 

Huizenbezitters       
              opgelet!!!
 
Heeft u nog geen definitief energielabel ?
Vraag het dan nu aan op www.ernergielabel.nl
Tot 31 dec. a.s. kunt het verkrijgen voor slechts
enkele Euro’s en het blijft 10 jaar geldig.
Vanaf 1 jan. 2021 moet de aanvraag worden
uitgevoerd door een adviseur (bedrijf) en moet u
rekening houden met bedragen die kunnen
oplopen tot meer dan 300 Euro.
 
Doe u er uw voordeel mee, het is snel verdiend.

Berichten per mail
 
Af en toe versturen wij een bericht per mail naar onze
leden. Dit betreft dan belangrijke mededelingen, b.v. in
verband met de Coronaregels,  wijzigingen in het
programma of soms een herinnering.
 
Ontvangt u deze berichten niet dan is uw mailadres niet
bij ons bekend of hebben wij een fout mailadres.
 
Wilt u deze berichten ook ontvangen, stuur dan een
mailtje naar kboheeswijk.pen@gmail.com en wij nemen u
op in ons mailbestand.

Krollen en
speculaas
 
Vanwege alle Coronaregels die ons vrijwel geheel
aan huis kluistert en die ook nog eens bijna
wekelijks veranderen leek het ons bestuur een leuk
idee om alle leden op 20/21 oktober jl. te verrassen
met krollen en speculaas.
 
Dat dit goed ontvangen is bleek uit de
hartverwarmende reacties.
 
Dank daarvoor.

Rabo club support
 
Het bestuur dankt alle 79 leden die onze KBO hun
stem hebben gegeven.
Dit resulteerde in het mooie bedrag van € 404,80
We gaan er een bestemming voor zoeken die recht
doet aan de leden.
 
Nogmaals hartelijk dank.
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Colofon
Redactie; Maria/Wilma/Elrie en Cor,
Contact; KBO-Heeswijk (secretariaat)
P/a Het Schoor 2, 5473 VJ Heeswijk-Dinther
Email; kboheeswijk.secr@gmail.com
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.
 
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10
ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14
sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans
lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw
27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32
spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag
39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43
hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48
melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber
57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64
lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69
vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard
klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10
assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.
h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20
vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28
propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier
35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43
soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom
50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56
indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel
68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71
schapengeluid.

Cantando
 
Seniorenkoor "Cantando" heeft een nieuwe
dirigent nl. Dan Loredan. Een mooi moment om het
koor een nieuwe impuls geven. Daarom vragen ze
voor de herstart na de jaarwisseling nieuwe leden.
Ook leden van KBO-Heeswijk zijn van harte
welkom. 
Opgeven bij; Ardie Rooijmans tel, (0413) 292316 

Mutaties ledenbestand
 
Overleden 
Mevr. Sparreboom-Drooglever
Dhr. H. van Driel 
Dhr. M. Langenhuisen
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit
verlies
 
Opzegging
Mevr. J.M. Heesakkers van Schijndel
 
Nieuw lid
Mevr. T. Voets,  Mgr. Dubbelmanstraat 25
 
Van harte welkom bij onze KBO

Wat deed of doet
Corona met u?
 
Wij zijn op zoek naar uw verhalen in de voorbije
en huidige Coronatijd?
 
   Wat heeft u het meest gemist?
   Wat heeft het met u gedaan?
   Hoe gaat u met verlies om?
   Wat wilt u aan anderen meegeven?
 
Schroom niet om het te delen met onze leden!!
 
Ook een mooi gedicht of verhaal is welkom we
plaatsen het graag.


