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KBO-Heeswijk

Aangepaste activiteiten
Op zoek naar uw verhaal
in/over deze "Coronatijd"

KBO-Heeswijk;
Informatief en Veelzijdig

Informatief en Veelzijdig

kbo

Volg onze KBO-website; www.kbo-heeswijk.nl
voor belangrijke nieuwsfeiten en ontwikkelingen!!!

Heeswijk

Waar ouderen voor ouderen
werken aan:
 betere Zorg
 aangepast Wonen
 eigentijdse Ontspanning

Sluit u aan en doe mee!!!
www.kboheeswijk.nl

Spelbreker Corona
Het valt bijna niet bij te benen om jullie te
voorzien van de juiste informatie over het wel of
niet opstarten of doorgaan van activiteiten van
onze afdeling.
Mag ik me even voorstellen
Ja dat is me wat om jezelf voor te stellen op papier, dat is
wel vreemd. Maar door Corona is het er allemaal niet van
gekomen om dat officieel te doen. Dus vooruit dan maar.
Ik ben Wilma van Lieshout van den Bosch dochter van
Guus van den Bosch en Jo Kuijpers te Dinther. Getrouwd
met Henk van Lieshout (Schilder). 37 jaar heb ik de Verf
en behangwinkel gerund, eerst in de Abdijstraat en later
in de St. Servatiusstraat.
We hebben een zoon en twee dochters met aanhang en
8 kleinkinderen. Daarnaast doe ik ook nog het een en
ander met kunst en organiseer regelmatig exposities met
daarbij workshops glasfusing.
Dus ben geen stilzitter, zo kwam ik door de Ons en KBO
nieuwsbrief die op de mat viel, bij de kbo terecht. Er
werden vrijwilligers gevraagd en ik dacht dat lijkt me wel
wat bardienst bij het biljarten, dus naar Tonny van
Kemenade en het was zo rond.
En doe het met plezier 2 middagen in de maand verzorg
ik de bar, hartstikke gezellig daar. Op een keer tijdens
mijn bardienst op het matje geroepen bij het bestuur dat
er in een andere ruimte aan het vergaderen was. Ik
dacht o wat nu wordt ik nu al buiten gewerkt ik was me
van geen kwaad bewust en had geen idee hahaha. Kom
er even bijzitten, nou daar kwam toen de vraag of ik mee
in het bestuur wilde komen, en die had ik even niet zien
aankomen..
Ik heb nooit ambities gehad voor een bestuursfunctie. En
moest er even over nadenken omdat ik echt geen idee
had wat het inhield, en heb ik een paar vergaderingen
meegelopen, om te horen wat er allemaal afspeelt. En
zag het toen wel zitten, ik was wel verbaasd over wat er
allemaal achter de schermen gebeurd en moet
gebeuren, daarom vind ik het heel fijn om mijn steentje
bij te kunnen dragen en hoop dan ook wat toe te kunnen
voegen, ik behoor tenslotte ook zelf tot de doelgroep en
blijf natuurlijk ook de bardienst draaien, dat is wel leuk
om te doen en nu zeker met onze prachtige nieuwe
keuken/Bar.
Hoop dat we weer snel in goede gezondheid elkaar
kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet
Wilma van Lieshout.
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Tot op het moment van schrijven van dit artikel
kunnen we melden dat we er alles aan doen om
niet opnieuw alles weer te moeten afgelasten. We
vragen van iedereen zijn/haar volledige
medewerking in het opvolgen van de RIVM regels.
Vanaf woensdag 14 okt. jl. vragen we iedereen die
onze locatie bezoekt voor een van onze KBOactiviteiten een mondkapje te dragen in onze KBOruimte vanaf binnenkomst tot vertrek. Verder is de
BAR gesloten, op afspraak wordt alleen koffie/
thee/fris geschonken (geen alcoholische
dranken)
Als alle bezoekers zich daaraan houden zien we
mogelijkheden om tot het moment dat de regels
verder worden aangescherpt open te blijven voor
navolgende activiteiten.
Vrij-biljarten: ook op de dagen dat er competitie
gespeeld zou worden. Maximaal 8 personen
mogen tegelijkertijd aanwezig zijn. Mondkapjes
dragen voor iedereen verplicht.
Koersbal: We zien dit niet als spel maar
ontspanning. Iedereen blijft zitten op 1,5 m afstand.
Alleen de speler die aan de beurt is staat aan de
mat en gaat daarna meteen zitten. Maximaal 14
personen in de ruimte.
Bridgelessen en bridgespelen: Alle deelnemers
blijven aan dezelfde tafel zitten op 1,5 m afstand.
Competitie is niet toegestaan, oefenen en spelen
aan een vaste tafel kan. Bridgeleiding
communiceert over de speeldata
Kienen: Kan doorgaan als iedereen op 1,5 m op
een vaste plaats blijft zitten.
Yoga: Kan doorgaan als de groepsgrootte van
max. 12 personen niet wordt overschreden en
iedereen op 1,5 m afstand blijft.
Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden
verplicht, bij niet naleven kan de toegang
worden geweigerd.
We zijn genoodzaakt op naleving te controleren en
nemen zo nodig passende maatregelen bij het
onvoldoende naleven van de regels.
Het bestuur
KBO-Heeswijk

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
ook weer 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 en wij
zorgen dat het bezorgd wordt zodra ze binnen zijn.

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.

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!!!!

De HaDee carrycab
Misschien heeft u al een ritje gemaakt met de HaDee
CarryCab of hem al eens zien rijden.
Met het huidige herfstweer en de winter voor de deur is
dit wellicht een uitkomst.
Bij Paperpoint koopt u met 50% korting een strippenkaart
voor € 6,00, deze is goed voor 6 ritten, dus maar € 1,00
per rit, (de korting wordt gesponsord door de Rabobank).
Bel voor vervoer nummer 06-21344432 (staat ook op
de kaart)
U maakt dan een afspraak wanneer en waar u gehaald
wilt worden en de vrijwilliger brengt u in heel HeeswijkDinther inclusief haar buitengebied waar u zijn moet.
Bv: voor een bezoekje aan Laverhof, een middagje
kaarten bij vrienden of voor een boodschap in het
dorpscentrum.
Schroom niet en maak ook gebruik van de carrycab
November 2020

Bel: Adrie Brands, tel. 06 162 880 65

Toneeluitvoering door “de Oudere Garde”
noodgedwongen afgelast.

Beste toneelliefhebbers,
Tot onze spijt zien we geen kans om binnen de
coronaregels in januari 2021 een opvoering te
verzorgen. Wij realiseren ons dat dit, ook voor U,
een grote teleurstelling kan zijn.
Met name in deze tijd van groeiende
“eenzaamheid” is dit een tegenvaller en erg
jammer.
We hopen dat wij u in het seizoen 2022 weer
kunnen begroeten.
Bestuur en medewerkers “Oudere Garde”.
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Kruiswoordraadsel

Omschrijving:
Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof
bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 wier 18
plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24
naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32
roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw
40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44
sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53
naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60
aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom
67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto
72 smakelijk 73 watersport.
Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4
profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10
ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets
uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20
dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe
28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35
bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43
naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van
50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56
ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij
65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71
laatstleden.

Film
Op 11 november a.s. draaien we weer film
aanvang om 14.00 en 19.00 uur in de KBOruimte
We vertonen de film;
The Best Exotic Marigold Hotel
Een Komedie/Drama uit het Verenigd Koninkrijk/
Verenigde Staten/Verenigde Arabische Emiraten
geregisseerd door John Madden
met Bill Nighy, Maggie Smith en Tom Wilkinson
duur: 124 minuten
Mutaties ledenbestand
Verhuisd
Mevr. M. Sigmans de Mol, Zijlstraat 1, De Bongerd,
kamer 1127
Opzegging
Wim vd Dungen
Nieuwe leden
Dhr. M. Thomassen, Abdijstraat 45
Mevr. H. Thomassen, Abdijstraat 45
Mevr. A. Janssen Ypelaar, Abt Moorstraat 2
Mevr. H. van Lieshout, Hoofdstraat 45
Van harte welkom bij onze KBO

The Best Exotic Marigold Hotel gaat over een groep
Britse gepensioneerden die hun oude dag willen
doorbrengen in het exotische en goedkope India.
Ze laten zich verleiden door de flitsende en gelikte
advertentie van het gerestaureerde Marigold Hotel.
Maar eenmaal daar, blijkt het voormalige paleis
een stuk minder luxe te zijn.
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