
Bezoek bibliotheek 
Op dinsdag 15 november zijn we met 9 personen naar de bibliotheek in Heeswijk geweest. 
Het verwonderde ons wat de bieb allemaal kan bieden, vooral ook op digitaal gebied en 
anders zeker mee willen denken om verder te helpen om een oplossing te vinden. Maar je 
mag er ook, zonder lid te zijn, gewoon binnenlopen om informatie op te zoeken of voor 
vragen.     
 

 
Naar Engeland in 2023 
 
De KBO-reiscommissie Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
is met Brabant Expres overeengekomen een reis naar 
Engeland te maken van 8 tot 12 mei 2023. Als basis  
hanteren we het programma van de wegens corona  
vervallen reis van 2020.De reis is uitsluitend voor de 
KBO-leden van HDL.  Dat geldt ook voor partners. 
 
Na de Brexit is een geldig paspoort voor Engeland verplicht. Een identiteitsbewijs volstaat 
niet. Zorg er daarom voor om bij inschrijving over een geldig paspoort te beschikken 
De finesses van de reis worden door de reiscommissie nu nog nader besproken met Brabant 
Expres. Meer daarover in het blad van januari. Dan maken we ook de eerstmogelijke 
inschrijfdatum met bijbehorend tijdstip bekend.  
 
 
 
 

 
Bezoek Bonnefantenmuseum  
 
Met een volle Museum Plus Bus gingen 33 KBO-leden 
uit HDL en 12 mensen van de landelijke organisatie  
‘Vier het Leven’ op vrijdag 11 november 2022 op pad. 
We vertrokken na een uitgebreide introductie door de 
chauffeur richting Maastricht. Bij het Bonnefantenmuseum werden we hartelijk welkom 
geheten. Eenmaal in het museum genoot iedereen eerst van de koffie (of thee) met een 
koekje. 
Drie dames gaven een rondleiding aan het gezelschap dat in drie groepen verdeeld was. We 
maakten kennis met de verschillende aspecten: van oude tot moderne kunst.  Bij velen trok 
juist de zilverkamer met Maastrichts zilver de aandacht. 
Na de lunch met heerlijk belegde broodjes ging een aantal nog even op eigen gelegenheid 
het museum in. Jammer, maar het was al weer snel tijd voor vertrek. 
Gelukkig hadden we op de terugweg geen fileleed. Dus kwamen we met een voldaan gevoel 
ruim voor de beoogde tijd al weer in Heeswijk-Dinther aan. 
Een dergelijke activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. De Museum Plus Bus heeft keuze uit 
15 musea. 


