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Binnenkort weer activiteiten
mogelijk
 

Computerhoek bijna gereed  

Bescherm uzelf en anderen, laat u vaccineren tegen Covid19 !!!

 

ATTENTIE:

DE MEERDAAGSE REIS, VAN DIT JAAR GAAT

VANWEGE CORONA NIET DOOR !!!

DEZE WORDT VERSCHOVEN NAAR 16 MEI 2022. 
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Het schortje van
oma!!!

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat
een schortje is. Het voornaamste gebruik van
Oma's schortje was, om haar jurk te
beschermen, omdat ze er maar een paar
had. Maar ook omdat het makkelijker was,
om een schortje te wassen in plaats van een
jurk. Ze gebruikte het schortje ook als
pannenlappen, om de pannen van de
kachel of uit de oven te halen, verder diende
het ook om de tranen en vuile neus van de
kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit
het kippenhok ging halen, was het schortje
ook heel handig, om de eieren te dragen.
 
Als er visite kwam konden haar verlegen
kinderen onder haar schortje schuilen. En als
het koud was kon ze haar armen er indraaien
en opwarmen. Het was ook heel geschikt om
de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als
ze gebukt stond over de kachel, met
koken. Hout voor de kachel werd ook in het
schortje binnen gebracht. Uit de tuin droeg ze
allerhande soorten groente naar binnen, En
als de erwten gedopt waren gingen de

schillen in het schortje. In de herfst werd het
schortje gebruikt om de appels op te rapen,
die onder de bomen lagen.

Als oma onverwachts visite aan zag komen, je
stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes dat
ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar
seconden. Als het eten klaar was ,ging ze
naar buiten en zwaaide met haar schortje,
dan wist iedereen dat het tijd was om binnen
te komen. Het zal nog lang duren, voordat
iemand iets uitgevonden heeft, wat voor
zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het
schortje! Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij
er gek van worden, te weten hoeveel
bacteriën er in dat schortje zaten.
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden
……..of toch ???????

Zicht op een mooie zomer!!
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we u goed nieuws konden melden. Het lijkt erop dat we de
komende maanden verlost zullen worden van de Lock-Down maatregelen. 
 
Vanuit Den Haag hebben we een stappenplan voorgeschoteld gekregen wat perspectief biedt voor de
zomer. Ook wij willen daarop inspelen en zullen zo snel als het kan onze activiteiten weer oppakken.
Inmiddels is de dagbesteding alweer gestart en kunnen we zeer waarschijnlijk begin of medio mei de
buitenactiviteiten en binnensport weer oppakken. 
 
Normaal schorten we onze binnenactiviteiten in de zomermaanden op. We beraden ons of we onze
binnenactiviteiten dit jaar niet op moeten starten zo snel als dit weer toegestaan is. Daarom vragen we u
ons te laten weten of u dat op prijs stelt. Om het mogelijk te maken moeten we e.e.a. goed  voorbereiden.
Het vraagt beschikbaarheid en extra inzet van onze vrijwilligers. Vul even het formulier in en drop het in de
KBO-brievenbus of stuur een mailtje aan de secretaris; kboheeswijk.secr@gmail.com  
 
Omdat er in juli geen Ons en nieuwsbrief uitkomt is communicatie erg lastig. Daarom verwijzen we u graag
naar onze website waar we u op de hoogte zullen houden over de mogelijkheden en ontwikkelingen.
 
Het bestuur  
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Biljarten bij KBO en NAL
 
Vier middagen in de week wordt er bij KBO Heeswijk biljart gespeeld. Op maandag en donderdag is
het vrij biljarten voor alle KBO leden en op dinsdag en woensdag in competitieverband. 
 
Tijd voor een gesprekje met Marinus Cleerdin (voorzitter) en Theo van Beekveld (secretaris) van
biljartvereniging NAL (Na Arbeid Leven)

Marinus was al lid van NAL toen er nog gebiljart
werd in het clubhuis van tafeltennisvereniging “Net
over ’t Netje” in de noodlokalen bij de oude
Cuneraschool aan de Veldstraat. Hij weet zich nog
te herinneren dat NAL opgericht werd in 1988. De
initiatiefnemers waren Jan Jacobs, Jan van Daal,
Rien de Visser en Jo Broeren.
 
Later verhuisde de club naar de oude LHNO-school
waar ze twee lokalen hadden, toen kwam er ook
een tweede biljart bij. Het is niet helemaal duidelijk
of ze toen al samen gingen met de KBO of dat dit
pas gebeurde toen in 2008 verhuisd werd naar CC
Bernrode bij het Gymnasium.
 
Men had toen al een eigen tenue dat gesponsord
werd door Theo van Fulpen die ook 20 jaar lang de
bekers sponsorde voor het clubkampioenschap.
 
Theo van Beekveld, ook bestuurslid en
scheidsrechter bij de KNBB (Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond), vertelt dat er op dit moment 26 leden
zijn. Voor Corona  speelde men nog met 7 teams,
waaronder een damesteam, tegen andere clubs in
de competitie. Dit waren 4 teams libre en 3 teams
driebanden.
 
Als bestuurslid van de KNBB zorgde Theo er voor dat
er ook in de middagcompetitie driebanden
gespeeld kon worden. Helaas zijn in het laatste jaar
nogal wat leden weg gevallen. Theo hoopt in
september toch nog van start te kunnen met 5
teams.
 
Bij het vrij biljarten wordt op volgorde van
binnenkomst steeds een half uur gespeeld, waarna
de volgenden aan de beurt zijn. Ook kan men dan
een kaartje leggen, meestal rikken en natuurlijk ben
je ook welkom om niet te biljarten maar alleen te
kaarten.
Wil je competitie spelen dan wordt je lid van NAL.
Daarvoor moet contributie betaald worden omdat
men dan ook lid wordt van de KNBB en er
inschrijfgeld betaald moet worden.
 

Theo vertelt dat hij het leuk zou vinden om af en toe
een toernooitje te organiseren voor alle KBO leden
en wel in een andere vorm van biljarten.
 
Barakken zou leuk zijn, hierbij komt een houten bord
met uithollingen op de tafel liggen en is het de
bedoeling daar de bal in te spelen, wat dan
verschillende punten oplevert.
 
Ook Pins is een nieuwe biljartsport, waarbij 5
pionnen op het biljart staan. Het is dan de
bedoeling de bal te maken zonder deze om te
stoten. Zo’n toernooitje zou b.v. in de vooravond
gehouden kunnen worden.
 
Kom eens kijken bij het vrij biljarten, misschien is het
ook iets voor jou. Kun je niet biljarten dan is er altijd
wel iemand te vinden die je op weg helpt.
Het was een leuk gesprek en goed om te horen dat
biljarten meer is dan de bal rondspelen.
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Het realiseren van de HaDee Carrycab en de Duo-
fietsen zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast werd de nota Fiets- en voetgangers veilig
HD opgesteld waarin de uitgangspunten voor het
bevorderen van de wandel- en fietsveiligheid in ons
dorp werden aangegeven. Deze nota is door de
Gemeente goed ontvangen en de nota wordt nu
Bernheze breed gehanteerd.
 
Ook op het gebied van wonen en zorg voor
ouderen zijn zij actief en met de vergrijzing zijn hierin
ook nog wel wat stappen te zetten. Momenteel
wordt er hard gewerkt om te komen tot een
woonconsulent die iedereen kan helpen met
vragen over passende oplossingen voor
woonproblemen.
 
Verder richt de werkgroep zich de komende tijd ook
op dringende zaken zoals de vereenzaming,
zelfredzaamheid en laageletterdheid.  
   
Vanuit Heeswijk is onze voorzitter Cor van Gemert
als enige vertegenwoordigd in de werkgroep
tegenover 4 personen uit Dinther. Daarom zijn we
dringen op zoek naar versterking.
 

Mutaties ledenbestand
Overleden
Dhr. Theo vd Berg
Dhr. Piet Broeren
Dhr. Jan Gentles
Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte

Vind u het interessant om mee te denken over de
belangen van onze ouderen of kent u iemand die
hierin zijn of haar inbreng zou kunnen hebben,
neem dan voor nadere informatie contact op met;
 
        Cor van Gemert, tel. 06-53971020.
 
Het is niet nodig om KBO lid te zijn want deze
werkgroep zet zich in voor alle ouderen in ons dorp.

Senioren belangen HD
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet behartigd Actief Burgerschap de belangen van Heeswijk-Dinther.
Senioren Belangen HD is een van de belangrijkste werkgroepen. Zij richt zich specifiek op de
belangen van ouderen in Heeswijk-Dinther.

Gezocht
 
KBO-Brabant zet zich in voor verbetering
van de financiële draagkracht van haar
leden. De pensioen uitkeringen staan al
jaren onder druk. Van aanwas of groei is
geen sprake.
 
Het pensioenbeleid en de loonontwikkelingen
zouden gelijk tred moeten houden met de
loonontwikkelingen maar niets is minder waar.
Diverse ouderen ondervinden dit aan den lijve
waardoor er schrijnende gevallen ontstaan.
 
Voor een televisieprogramma is KBO-Brabant
op zoek naar mensen die de gevolgen van dit
beleid ondervinden of dreigen dit te gaan
voelen. Herkent u zich hierin en bent u bereid
mee te werken aan een uitzending hierover
op televisie, meld dit dan zo snel mogelijk aan
KBO-Brabant.
Stuur een mailtje via; info@kbo-brabant.nl o.
v.v. "pensioenschade".  Vergeet niet uw
contactgegevens te vermelden. 
 
Onze KBO steunt dit initiatief van harte.

Wij vragen uw mening voor het opstarten
van onze activiteiten 
                   
Wilt u graag dat;
1. de buitenactieviteiten de gehele zomer
doorgaan                                    Ja/Nee
2. de binnenactiviteiten de gehele zomer
doorgaan                                    Ja/Nee
 
Naam . . . . . . . . . . . . . . .  tel. . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
svp; doorhalen wat niet is gewenst en
deponeer het strookje daarna a.u.b. in de
KBO-brievenbus, Zijlstraat 1a

De werkgroep armoedebestrijding Bernheze
zoek een vrijwilliger om Heeswijk-Dinther te
vertegenwoordigen, bel voor info; 0653971020


