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Winter in Heeswijk-Dinther
In de beleving van een van onze leden
Tijdens het schrijven van dit stukje is het volop
winter maar ik zit lekker binnen met de kachel
aan. Alles is wit, een prachtig gezicht. Helaas
ook code rood en oranje en overlast van
slecht begaanbare wegen en stoepen. Er
moet sneeuw geruimd worden, gelukkig heb
ik iemand die dat voor me doet. Door het
raam zie ik de vogeltjes, mussen,vinken,
koolmeesjes, roodborstjes en ook kauwen
vechten om een extra beetje voer.
Mijn kleinkinderen hebben volop plezier met
het maken van een iglo en een glijbaan voor
de slee, gelukkig weer eens iets anders dan
binnen achter het scherm zitten. Misschien zijn
er nog wel actieve kbo leden die het ijs
opgezocht hebben en hun rondjes en
pirouettes gemaakt hebben. Ook Carnaval is
weer achter de rug.
Gelukkig heeft de Stichting Carnaval op een
andere manier toch voor Carnavalssfeer in
het dorp gezorgd. Menige tuin stond op zijn
kop. Op zondagmiddag konden we via
internet genieten van een mooie live
uitzending.
Niet uitgaan met Carnaval, niet winkelen en
niet uit eten, onze portemonnee vaart er wel
bij. De oudsten onder ons hebben hun
Coronaprik inmiddels ontvangen, dus wie
weet. Zoals de sneeuwklokjes die al bloeiden
nu bedolven zijn onder een laag sneeuw in
het voorjaar weer tevoorschijn komen en de
planten weer gaan uitlopen.

Hoe beleeft u deze
tijd?
Wij zijn op zoek naar uw verhalen over de
huidige of voorbije (Corona)tijd?
De maatregelen duren nu al meer dan een
jaar en we zijn erg benieuwd wat het met u
heeft gedaan.
Wellicht heeft u behoefte om het te vertellen
maar heeft u moeite met het schrijven. Laat
het even weten we bieden u een luisterend
oor en maken er graag een mooi stukje van
om te delen met onze leden.
Wat heeft u het meest gemist?
Wat heeft het met u gedaan?
Hoe gaat u met verlies/eenzaamheid om?
Wat wilt u aan anderen meegeven?
Schroom niet om het te delen met onze
leden!!
Voor contact bel een van ons; Maria;
06-14155166, Wilma; 06-51937205 of Cor;
06-53971020

Zo steken wij onze kopjes straks ook weer
buiten de deur en gaan we vol goede moed
richting zomer en hopen dat alles weer
normaal kan worden. Blijf gezond en doe
voorzichtig als het nog glad is. En….. vergeet
niet te gaan stemmen op 17 maart, deze keer
kan dat zelfs in ons eigen KBO stemlokaal.
En……weet u niet hoe u er moet komen bel
dan de HaDee Carrycab.
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KBO-ruimtes
Onze geoptimaliseerde ruimtes steeds meer
in trek voor bijeenkomsten e.d.
Zelfs KBO-Brabant besteed er aandacht aan
in de ONS zie onderstaand artikel.
Van onze secretaris,

KBO-Heeswijk bestaat dit najaar 60 jaar.
In verband met de beperkingen door Covid19
heeft het bestuur moeten besluiten het vieren
van deze mijlpaal op te schorten tot een later
moment.
Het bestuur hoopt dat u begrip kunt
opbrengen voor dit besluit.!!!

‘We maken geen reclame, maar worden
zelf gebeld’
Vroeger keek ik met een schuin oog naar
KBO-afdelingen die geen eigen clubhuis
hadden. Zo handig leek me dat! Sinds twaalf
jaar hebben wij onze eigen stek bij
Gymnasium Bernrode, nieuwbouw toen wij
erin trokken.
Ons deel omvat één grote zaal, die via een
schuifwand twee zalen kan worden. Vorige
zomer, die door Corona heel rustig was,
hebben we benut voor een verbouwing. Alles
is geverfd, we hebben de bar uitgebreid en
zelfs een extra consumptiepunt gemaakt. Het
is gewoon een prachtige locatie.
We maken (ook) geen reclame, maar worden
zelf door verenigingen gebeld of ze de ruimte
kunnen huren. Zo zit er een yogaschool, twee
avonden en een ochtend per week. Leuk is
dat die docente nu ook stoelyoga voor onze
leden aanbiedt. Daarnaast is er wekelijks,
onder begeleiding door een professional uit
Laverhof een ontmoetingmiddag voor
kwetsbare ouderen, vooral negentigplussers.
Maar we verhuren ook incidenteel. Zoals voor
een gemeentelijke inspraakavond, of
ledenvergaderingen van sportclubs.
Afgelopen najaar is onze ruimte voor het eerst
gebruikt voor de griepvaccinatie.
Helemaal Coronaproof, dankzij de
oppervlakte en twee buitendeuren die voor
een soepele doorstroom zorgen.
Wie weet vindt de coronavaccinatie ook hier
plaats… Sowieso vormt onze zaal voor het
eerst een stemlokaal voor de Tweede
Kamerverkiezingen op 17 maart.

Maart 2021

Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur heeft besloten om de ALV dit jaar
uit te stellen naar 26 oktober a.s.. Zij gaat er
vanuit dat tegen die tijd het weer mogelijk
moet zijn om feestelijk te vergaderen met de
leden.
Het organiseren vraagt een beperkte
voorbereidingtijd,daarnaast zijn er op dit
moment geen dwingende zaken die een
ledenraadpleging vragen. Mochten er tegen
die tijd nog steeds beperkende maatregelen
zijn dan kan nog worden uitgeweken naar de
oplossing die in 2020 is gehanteerd.
Vooruitlopend op de ALV moeten we helaas
melden dat Elrie vd Geijn te kennen heeft
gegeven op de ALV van dit jaar uit te treden
als bestuurslid. Inmiddels zijn er twee
vacatures!! Bestuurskandidaten zijn zéér
welkom. Verder zoeken we mensen die zitting
willen nemen in een werkgroep en zich voor
een gerichtproject willen inzetten.
Het zou jammer zijn als de zorgvuldig
opgebouwde slagkracht van onze KBO zou
worden ondermijnd door onderbezetting van
het bestuur. Ook
belangenvertegenwoordiging wordt steeds
belangrijker. Vindt u het leuk om mee te
overleggen en plannen te smeden en wilt u
daarvoor wat tijd reserveren dan is het nu het
juiste moment daarvoor.
Wacht niet langer maar meld u aan en neem
even contact op met: Cor van Gemert,
bel of mail; Tel; 06-53971020 Email;
kboheeswijk.voorz@gmail.com
Bestuur KBO-Heeswijk
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Bent u Creatief ?

Laat uw werk zien op de "Ons Zomerfair" in
Brabant!
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin
in! In de hoop dat we het coronavirus tegen
die tijd onder controle hebben, wil KBOBrabant een Ons Zomerfair organiseren aan
het einde van de zomer. Er zijn verrassend
veel ambachtelijke talenten in onze
Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we
er een echt feestje van maken: op een mooi
landgoed met eten en drinken, muziek,
gezelligheid, veel standhouders én bezoekers,
ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk
voor een groter publiek exposeren - en
wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een
kraampje via de website: www.kbo-brabant.
nl/zomerfair/
Indien u wel creatief bent, maar zich niet
digitaal kunt aanmelden, bel dan naar
Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het
veilig kan, organiseert KBO-Brabant een
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich
nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met
allen die zich hebben aangemeld Doe mee

Mutaties ledenbestand
Opzeggingen
Dhr. H. Kuijs
Mevr. M. de Mol
Mevr. Th. vd Wijgert-Ploegmakers
Nieuwe leden
Mevr. Helna van de Boom
Mevr. Maria van Vreede de Visser
Van harte welkom bij KBO-Heeswijk.

