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Tonny even uitgelicht
Coronabeleving door Wilma

Informatief en Veelzijdig

Belasting service

KBO-Heeswijk;
Website; www.kbo-heeswijk.nl
Contact; Tel. 0413-294555
Email: kboheeswijk.secr@gmail.com

Carnaval
Dromen van mogelijkheden
In een jaar waarin we vooral met onmogelijkheden
geconfronteerd worden, zijn we toch gezegend met
dorpsgenoten die in mogelijkheden denken en er
zelfs van dromen! Vorig jaar heeft deze club al
fantastisch invulling gegeven aan de eerste Night of
the Prince(ss). Nadat dit jaar wat meer duidelijkheid
ontstond over de (on)mogelijkheden, ontstond het
idee voor SnevelbokkeFM!
Wat is SnevelbokkenFM?
Op zondag 14 februari 2021 is vanaf 11.11 uur een
livestream te volgen, deze duurt ongeveer tot 17.11
uur. De echte lekkerbek heeft dan ook al een
ontbijtpakket aangeschaft om daar tijdens de
uitzending van te genieten. Tijdens de livestream
komen de verschillende carnavalsonderdelen
voorbij, een feestmarathon van goeie
carnavalsmuziek, lokale initiatieven, inzegening,
hossen voor de kids, Prinses Heidi I komt voorbij, wie
wordt het boerenbruidspaar, prijsuitreiking van de
Tuin op Zunne Kop, dansmariekes en nog veel
meer. Kortom Carnaval in HDL!

Belasting aangifteformulieren invullen
Ook dit jaar willen we onze leden weer helpen
met het invullen van de belastingformulieren.
Ook geven we advies over de zorg- en
huurtoeslag. Aanvankelijk was het de
bedoeling om dit te doen in de tweede week
van maart. Maar dat is gezien het coronavirus
te vroeg. De campagneweek is opgeschoven
naar 12 t/m 16 april. Hopelijk mogen we
elkaar dan weer zoals gewoonlijk ontmoeten
in cc Servaes. Leden die vorig jaar hebben
meegedaan worden persoonlijk uitgenodigd.
Leden die ook graag gebruik willen maken
van deze service kunnen contact opnemen
met Kees Kuijpers 0413-296143.

Voor en door HDL
Heb je een bijdrage voor de uitzending, of wil je
meer weten? Houd dan Facebook: Snevelbokken
HDL en/of de website www.snevelbokkenland.nl in
de gaten voor het laatste nieuws. Heb je een
bijdrage voor de uitzending, mail dan naar
onthulling@snevelbokkenland.nl.

De "TUIN OP ZUNNE
KOP"
Vanweg Corona geen Carnavalsoptocht
maar!!!
We zetten met z'n allen
de "TUIN OP ZUNNE KOP"
Kleed hem carnavaleks aan en maak er iets
moois van!!!
24 febr. worden ze beoordeelt door Prinses
Heidi & Adjudante Marëlle
de 10 beste tuinen ontvangen een
verrassingspakket
Aanmelden doe je via;
optocht@snevelbokkenland.nl
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Tonny even uitgelicht
In deze tijd waar activiteiten vrijwel allemaal zijn
bevroren besteden we graag aandacht aan
personen die van groot belang zijn voor onze
vereniging. Vandaag geven we aandacht aan
een van de grootste steunpilaren van onze
vereniging: Tonny van Kemenade
Tonny van Kemenade-Sanders, geboren/getogen
in Uden, 41 jaar gehuwd geweest met Jan van
Kemenade. Samen trotse ouders van 2 dochters,
Rian en Suzan beiden gehuwd. Uit het huwelijk van
Suzan werden twee kinderen geboren, Tim en
Femke.
Na haar huwelijk tot haar 40ste woonde ze samen
met Jan in Uden. Na de verhuizing, in 1986 naar
Heeswijk-Dinther begonnen ze hier ook de
schoenwinkel aan de Hoofdstraat waar ze na 20
jaar mee zijn gestopt. Er volgde een verhuizing naar
de Willebrordstraat. Van de rust heeft ze samen met
Jan slechts enkele jaren kunnen genieten.
Inmiddels woont ze alweer 5 jaar in haar
appartement en kijkt ze uit op Plein 1969.
Na het wegvallen van Jan 10 jaar geleden viel
Tonny een beetje in een gat. Op de vraag van de
toenmalige voorzitter van onze KBO (Cor Verberk)
trad Tonny toe tot het bestuur. Vanaf dat moment in
2011 heeft Tonny in de haar toebedeelde taken ziel
en zaligheid gelegd.
Met grote toewijding vervult ze haar taak als
bestuurslid en daarnaast verzorgt en coördineert ze
nog diverse zaken zoals;
Coördinatie van de Bardienst en interieurverzorging,
Inkoop voor bar en huishoudelijke zaken,
Begeleiding en organisatie van het bridgen, kienen,
wandelen, kerststukjes maken, etc.
Naast het vervullen van de kartrekkersrol neemt ze
ook graag actief deel aan verschillende activiteiten.
Verder bezoekt ze op afspraak samen met Marietje
en Will onze zieken.

Verder gaf Tonny aan het belang van
saamhorigheid onder de aandacht te brengen en
mensen te wijzen op de activiteiten die onze KBO
verzorgt voor alle ouderen.
Tonny ziet uit naar het opheffen van de Lock-down
om weer aan de slag te kunnen. Geweldig dat we
zulke actieve mensen in onze vereniging hebben.

Vrijwilligers gezocht
Als u zich na het lezen van bovenstaande
tekst wilt aanmelden als vrijwilliger voor het
team van de Bardienst of het
Interieuronderhoud bel dan even met Tonny.
Zij roostert u graag in, ook als u maar
beschikbaar bent voor enkele uurtjes per
maand.
Bel Tonny op; 06-57362938 of stuur haar een
mailtje; tonny.van.kemenade@gmail.com
Meld je nu aan;
U bent van harte welkom in een van onze
leuke teams.

Luisterend naar haar verhaal geeft ze aan het werk
nog lang niet moe te zijn, maar nu ook wel te
kunnen genieten van de Coronarust.
Voordat we het gesprek met haar konden afronden
gaf ze aan dat we toch vooral niet mochten
vergeten om vrijwilligers op te roepen zich aan te
melden voor de bardienst of interieur
werkzaamheden.
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Het "Rijke Roomse leven" in ons Brabant
Het brabants Historisch Centrum (BHIC) heeft een website gelanceerd die volledig is gewijd aan het
"Rijke Roomse leven" in Brabant. De aandacht richt zich volledig op de beleving van het Katholieke
geloof in de jaren 1900 tot 1970.
In die tijd was de beleving van het katholicisme heel gewoon en was ruim 90 procent van de bewoners
gelovig. In de ontwikkeling van jonge mensen speelden internaten een grote rol. Veel jongeren zijn daar
gevormd. Sommige als interne bewoner van een internaat en andere als externe leerling. Wellicht hebben
verschillenden van onze ouderen daar herinneringen aan.
We verwijzen we u graag naar de website;
www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl
U vindt er oude foto's en verhalen die mogelijk
mooie herinneringen bij u oproepen.

Beste bestuur en leden,
Heel hartelijk dank voor het vieren van mijn
100e verjaardag. Het is overweldigend
geweest.
Ik heb heel veel kaarten ontvangen van de
leden en kan ze echt niet beantwoorde.
Ik kan geschreven tekst niet lezen, zelfs niet
met de praatloep en moet ze voor laten lezen.
Getypte letters kan ik wel lezen. Kan dan ook
niet de afzender lezen en laat alles voorlezen.
De kaarten zijn allemaal zo lief en hartelijk.
Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Jet Terlingen.

St. Norbertus college
Heeswijk

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

Mutaties ledenbestand
Overleden
Mevr. A. van de Pol-vd Braak
Dhr. P. Kerkhof
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met
dit verlies.

