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Jaarverslag 2022 
 

 

Ledenaantal 2022 

 

Het ledenbestand van KBO-Dinther is in 2022 met 16 gestegen. 

• Per 1 januari 2022  624+ 

• Overleden     21- 

• Opgezegd/verhuisd      4- 

• Nieuwe leden     41+ 

• Per 1 januari 2023   640+ 

Onder de 640 leden zijn 40 gastleden. 

Drie jubilerende leden, allen 25 jaar lid, tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 maart werden 

Frans en Margo Dortmans-van den Brand en Gerda van Nistelrooij-Vos in het zonnetje gezet.  

 

 

Bestuurssamenstelling 2022 

 

De bestuurssamenstelling van 1 januari 2022 t/m 23 maart 2022 was als volgt: 

• Voorzitter:  Theo Jacobs 

• Vicevoorzitter: Ria van Hemmen-van der Heijden 

• Secretaris:  Kees Kuijpers 

• Penningmeester: André Verstegen 

• Bestuursleden: Margriet Beeftink-van Asselt 

    Corrie van der Heijden-van der Aa 

    Jos van Eerd  

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart waren twee leden aftredend, vicevoorzitter Ria 

van Hemmen-van der Heijden en secretaris Kees Kuijpers. Kees was herkiesbaar en werd herkozen. 

Ria was niet herkiesbaar en voor haar hield het bestuurslidmaatschap na 9 jaar op. Voor Ria werd 

Thea van der Doelen-Zomers als nieuw bestuurslid gekozen. 

 

De bestuurssamenstelling van 23 maart 2022 t/m 31 december 2022 was als volgt: 

• Voorzitter:  Theo Jacobs 

• Vicevoorzitter: Jos van Eerd 

• Secretaris:  Kees Kuijpers 

• Penningmeester: André Verstegen 

• Bestuursleden: Margriet Beeftink-van Asselt 

    Corrie van der Heijden-van der Aa 

    Thea van der Doelen-Zomers 
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Overleg 2022 

 

De vergaderingen, overlegmomenten, formele bijeenkomsten, studiedagen en evaluatiemomenten in 

2022, waarbij een delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers van KBO-Dinther 

aanwezig waren, zijn in aantal niet precies te tellen. Het is niet makkelijk om dat bij te houden. 

 

We onderscheiden twee soorten van bijeenkomsten. 

 

Vergaderingen intern: 

• Maandelijks de bestuursvergaderingen, in totaal 12 keer. In verband met Covid-19 (januari) en 

de interne verbouwing van cc Servaes (mei) werd er twee keer vergaderd bij voorzitter Theo 

Jacobs thuis, de overige 10 vergaderingen konden we terecht in cc Servaes. 

• De algemene ledenvergadering werd gehouden op 23 maart in cc Servaes. 

• Er waren circa 50 overlegmomenten vanuit de werkgroepen en commissies. De bijeenkomst 

met de kartrekkers was op 25 oktober. 

 

Bijeenkomsten extern: 

• Studie- en themabijeenkomsten van KBO-Brabant. 

In het kader van het WinWin-project ‘Jong helpt oud, oud help jong’ werd via KBO-Brabant 

ook contact gelegd met scholen, onder meer met het Koning Willem I College uit Veghel.   

• Vergaderingen van de KBO-Kring Bernheze. 

• In het voor- en najaar hebben we vergaderd met het bestuur van KBO-Heeswijk. De 

samenwerking met Heeswijk wordt steeds intensiever. Vooral op terrein van 

belangenbehartiging wordt veel samen gedaan, ook duofietsen is in 2022 één geheel geworden. 

• Het overleg met KBO-Loosbroek was nog informeel, maar is vanaf 2023 weer structureel.    

De wens is uitgesproken om HDL-breed zaken nog beter op elkaar af te stemmen, denk 

daarbij aan de meerdaagse reizen, klusdienst en belastinghulp.   

• Overleg met medewerkers van ONS welzijn en Laverhof. 

• Vergaderingen van het OOB (Overleggroep Ouderen Bernheze). 

• Het overleg met de werkgroep Seniorenbelang HD staat op en laag pitje, vraag is of we dit 

overlegorgaan in de benen houden. 

• Overleg met de Vereniging Samen Sterk voor Zorg en Welzijn in HDL. 

• Het jaarlijkse overleg met het bestuur van Cultureel Centrum Servaes was op 1 februari. 

 

 

2022 einde corona 

 

Het jaar 2019 was het fantastisch verenigingsjaar. In dat jaar vierden we ook ons 60-jarig bestaan. 

Na dat jubileumjaar kwam die vervelende pandemie. De titel van dit stukje tekst van het jaarverslag 
van 2020 was met een paar letters verschil een complete omslag: ‘Van Kroonjaar naar coronajaar!’ 

Het daaropvolgende tweede rampjaar 2021 bleven we onverminderd met Covid-19 zitten. 

De titel van het kalenderjaar, waar dit verslag over gaat 2022, is ‘Einde corona!’ Gelukkig ligt die 

vervelende periode achter ons. We durven zelfs te zeggen dat we corona onder controle hebben, het 

is niet anders dan een flinke griep. Maar we blijven nog wel alert. 

Op 14 januari 2022 kwam de overheid met een kleine versoepeling op de toen nog heersende 

volledige lockdown. Onder andere gingen winkels weer open en sporten zonder publiek mocht weer. 

Cultureel Centrum Servaes opende met ingang van 26 januari weer hun deuren, het 

gemeenschapshuis was zowaar weer open tot 22.00 uur! Wel zaten nog wel vast aan de standaard 

regels, zoals het mondkapje, de QR-controle en de 1,5 meter afstand. 

Op 16 februari waren we weer een stap dichter bij het ‘nieuwe normaal’. Servaes mocht vanaf die dag 

open tot 24.00 uur en de mondkapjes en de vaste plaatsen waren verleden tijd. 
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Het duurde nog tot woensdag 23 maart, de dag van onze ALV, toen kwam de Overheid met het beste 

en laatste bericht. Vanaf die dag waren er géén coronamaatregelen meer. In het openbaar vervoer 

waren zelfs de mondkapjes niet langer verplicht. 

Met betrekking tot onze activiteiten hebben we in januari nog niets kunnen doen. In februari kwam 

het op gang. Voortdurend hebben we onze leden geïnformeerd via maandbladen en e-mail. 

De Oudere Garde gaf haar toneelvoorstellingen noodgedwongen twee maanden later dan normaal. 

Achteraf gezien goed gepland, precies op het moment dat de laatste coronaregels van tafel waren. 

Bijna zou het nog misgaan door corona bij een van de spelers. Op het laatste moment moest de 

vrijdagvoorstelling van 18 maart nog gecanceld worden. Gelukkig konden circa 220 mensen hun 

blijspel ‘Een verhuizing en andere ongemakken’ nog zien. Twee keer een bijna uitverkocht Servaes. 

Daarbij moet nog opgemerkt worden dat het toneelgezelschap nog nooit zoveel gerepeteerd had 

voor een blijspel. Twee keer uitstel, na drie keer pas scheepsrecht. 

De restant van het kalenderjaar verliep qua activiteiten weer als vanouds. En inmiddels weten we al 

bijna niet meer tot wanneer we aan huis gekluisterd waren en we ons moesten houden aan die nare 

regels. We kregen nog wel te maken met twee andere, vervelende zaken, met de oorlog in Oekraïne 

en de energiecrisis. Gevolgen hiervan waren torenhoge energieprijzen en een fikse verhoging van de 

prijs voor boodschappen. 

 

 

Zilveren speld voor Ria van Hemmen-van der Heijden 

 

Negen jaar lang was Ria van Hemmen een actief bestuurslid. Ze was vicevoorzitter. Ze maakte onder 

meer ook de notulen van de ALV’s van de afgelopen jaren, ook vorig jaar nog bij haar afscheid. Ze was 

coördinator van onze reiscommissie, de reiscommissie voor de meerdaagse reizen HDL en zeven 

jaargangen lang hoofd van de redactie van ons maandblad. Voor deze verdiensten kreeg Ria op de 

vrijwilligersdag in het Boerenbondsmuseum op woensdag 20 juli uit handen van voorzitter Theo 

Jacobs de Zilveren Speld van verdiensten van KBO-Brabant en een oorkonde. Op deze wijze een zeer 

verdiende waardering krijgen, op een plaats en tijdstip waar je dat niet verwacht, was voor Ria een 

complete verrassing. Haar echtgenote Jo zat mede in het ‘complot’ van bedenkers.  

 

 

Passieprijs voor Anny van den Broek-Schouten 

 

Nog een bijzondere gebeurtenis. Voor het tweede jaar op rij kreeg een vrijwilliger van onze KBO de 

Passieprijs. Weer een Anny. In juni 2021 was het Anny van Dijk-Hak, nu kreeg Anny van den Broek 

op 14 juli de Passieprijs 2022 vanuit het NOV en hun jaarlijkse project Nationale Vrijwilligersprijzen. 

Anny werd door het bestuur van KBO-Dinther voorgedragen via een vlog, Anny kreeg een bedankje 

voor het vele werk, jarenlang, als coördinator van het duofietsen. De bekendmaking was te zien in een 

speciale televisie uitzending. De gehele werkgroep ‘Duofietsen’ was ook genomineerd, maar viel 

buiten de prijzen. Hiervoor was met veel enthousiasme van veel vrijwilligers een filmpje gemaakt. 

De film van de werkgroep en de vlog van Anny hebben heel lang op onze website en die van de NOV 

gestaan. Anny van den Broek kreeg in die tijd alle aandacht in de maand- en weekbladen. Ook een 

mooie geldprijs. Een deel daarvan verzilverde Anny voor een gezellige avond met alle duofietsers. 

Dat is intussen een grote groep vrijwilligers, het duofietsen van KBO-Heeswijk was ook geïntegreerd. 

 

 

Activiteiten in 2022: 

 

De activiteiten zijn in aantal moeilijk te tellen. Het zijn er veel. In 2022 was het weer als vanouds, 

zoals voor corona. In 2020 en 2021 was het slechts een handje vol.  

In 2022 hadden we een nieuw initiatief, de Klusdienst HDL. Op 21 september was de officiële aftrap. 

Wethouder Maarten Everling verrichtte in Ons Thuis (bij KBO-Heeswijk) symbolisch het startsein 
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door het verwisselen van een lamp. Daarbij waren circa 30 genodigden, het merendeel waren de 

klussers zelf. De voorbereiding voor dit initiatief waarbij we samenwerken met KBO-Heeswijk en 

KBO-Loosbroek duurde bijna een jaar. Eind 2022 is er ook al een keer geëvalueerd door de 

werkgroep. Deze service is een schot in de roos, het draait als een tierelier, alsof het er al jaren is. 

 

Er is bijna dagelijks wat te beleven binnen onze seniorenvereniging. 

 

De belangrijkste bijeenkomsten in 2022 (bijzonder of specifiek) en daarna de periodiek terugkerende: 

• 23 februari. Themamiddag met Gezondheidscentrum Heilaren in cc Servaes (48 personen). 

• 07 t/m 11 maart. Project Belastingformulieren invullen HD bij cc Servaes (140 leden). 

• 19 en 20 maart. Blijspel De Oudere Garde in cc Servaes (220 bezoekers). 

• 23 maart. Dank- en Herdenkingsviering ‘s-avonds in de kerk (50 bezoekers). 

• 23 maart. Algemene Leden Vergadering (ALV) in cc Servaes (69 leden). 

• 16 t/m 20 mei. Meerdaagse reis Teutoburgerwoud Duitsland (46 leden). 

• 31 mei t/m 3 juni. Fietsvierdaagse Asten (20 leden). 

• 8 juni. Themamiddag en -avond dementiefilm WEI in cc Bernrode (68 bezoekers). 

• 20 t/m 26 juni. Bergwandelweek Neukirchen am Grossvenediger Oostenrijk (22 leden). 

• 29 juni. Dagtocht Floriade Almere (35 leden).  

• 20 juli. Vrijwilligersdag Boerenbondsmuseum Gemert (47 vrijwilligers). 

• 10 augustus. Midzomeravondfeest in de Dintherse Ontmoetingstuin met de Borrelnoten en 

het Bernhezer Senioren Orkest (225 bezoekers). 

• 24 augustus. Dagtocht naar de Eifel, Monschau en Vogelsang in Duitsland (40 leden). 

• 28 september. Themamiddag Pensioenen met Thomas van Kuijk van KBO-Brabant in cc 

Servaes (12 personen). 

• 12 oktober. Jaarfeest in 2 sessies (middag- en avondprogramma) met Freddy van den Elsen en 

Duo Memory in cc Servaes (186 leden). 

• 23 oktober. Uitwisselingsconcert met Cantando en BSO in de Muziekfabriek (150 bezoekers). 

• 30 november. Themamiddag Rien de Visser over historie HD in cc Bernrode (78 bezoekers). 

• 21 december. Eindejaarsactiviteit in cc Servaes. Workshops bloemschikken, wenskaarten en 

uiltjes maken. Optredens van Cantando, zangduo Peter en Tiny, Kujawiak, Bernhezer Senioren 
Orkest en troubadour Hans van Gorp. We werden geholpen door 15 leerlingen van het 

Koning Willem I College uit Veghel (150 leden). Daarenboven werden de 23 op Laverhof 

woonachtige leden bezocht door twee bestuursleden met een kerstattentie.  

 

Periodiek terugkerende activiteiten: 

• Wekelijks: Zingen (Cantando), Wandelen (twee groepen), Nordic Walking, Koersballen, 

Linedance, Volksdansen, Seniorengym, Trim je Fit en Walking Football. 

• Eenmaal in de drie weken: Bloemschikken. 

• Maandelijks: Koffieochtenden (4e donderdagmorgen), Kaarten (1e vrijdagavond en 2e 

woensdagmiddag), kienen (1e woensdagmiddag) en het maken van het maandblad. 

• In de zomertijd: wekelijks Jeu de Boules en korte fietstochten van ca 35 km. 

• In de lente, zomer en herfst 8 lange fietstochten van ca 65 km. 

• In de lente, zomer en herfst (bij mooi weer) op werkdagen ’s-middags met 4 duofietsen. 

• In de herfst en in de winter werd de cursus Engels gegeven (drie groepen). 

• In de tweede helft van het jaar waren de vele repetities van toneelgezelschap De Oudere 

Garde voor hun voorstelling in januari 2023. 
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Werkgroepen en vrijwilligers 2022 

 

Om de vele activiteiten te kunnen organiseren zijn veel vrijwilligers nodig. En die hebben we ook. 

Er zijn 22 verschillende werkgroepen. Een paar groepen zijn samen gegaan en er is een nieuwe 

bijgekomen: de Klusdienst HDL. In die werkgroepen zitten 110 vrijwilligers. Dat is fors meer dan in 

het jaar daarvoor, 35 om precies te zijn. Dat komt omdat ook vrijwilligers uit Heeswijk en Loosbroek 

aansluiten bij de projecten die we samen doen (duofietsen, belastinghulp en klusdienst). Daarbij moet 

ook nog worden opgemerkt dat een flink aantal vrijwilligers in meerdere werkgroepen zit. 

 

We noemen hierna de werkgroepen, aantal vrijwilligers en bijzonderheden in 2022. 

1. Het Bestuur met 7 vrijwilligers is ook een werkgroep. Naast het bestuurlijke werk organiseert 

het bestuur ook de grote ledenbijeenkomsten, het midzomerfeest, de eindejaarsactiviteit en de 
Meerdaagse reis HDL (tezamen met de KBO’s van Heeswijk en Loosbroek). De bestuursleden 

geven sturing aan werkgroepen, vrijwilligers en processen. De rol die het bestuur vooral wil 

vervullen is de faciliterende. 

2. Belangenbehartiging, 11 vrijwilligers (4 ouderenadviseurs, 6 belastinghulpen, 1 docente Engels). 

3. Communicatie, Website en Maandblad, 4 vrijwilligers voor het schrijven van artikelen en het 

maken van foto’s. Met hulp van het programma Editoo was 2022 de achtste jaargang van ons 

maandblad. Er verschenen 12 maandbladen met een oplage van 445/460. Evenals in 2021 

verscheen er in 2022 nog geen nieuwe ‘algemene’ folder die een aantal jaren moet meegaan. 

4. Bloemschikken, 3 vrijwilligers. Om de drie weken op dinsdagmiddag met 5 á 10 deelnemers. 

5. Line Dance, 2 vrijwilligers. Een groep van circa 15 dansers die iedere vrijdagmiddag dansen. 

6. Duofiets begeleiders HD, 30 vrijwilligers voor circa 20 passagiers. Alle senioren in HD kunnen 

hier een beroep op doen, dus niet alleen KBO-leden. In lente, zomer en herfst wordt er op 

werkdagen ’s-middags bij mooi weer gefietst, meestal met drie á vier duofietsen. Gemiddeld 

kunnen deze mensen eens per anderhalve week mee.  

7. Fietsbegeleiders, 7 vrijwilligers. Behalve in de winter elke dinsdagmiddag een korte tocht van 

ca 30 á 35 km met circa 15 tot 20 fietsers. Ook 8 lange fietstochten van ca 60 á 65 km op 

donderdag, deelname wisselend met circa 10 tot 20 deelnemers. In juni was de fietsvierdaagse 

in Asten en omgeving met 20 deelnemende leden.  

8. Jeu de Boules, 3 vrijwilligers, speelterrein gildehuis Sint Barbara. In de zomertijd gingen er 26 

van de 31 donderdagmiddagen door, gemiddeld kwamen er iets meer dan 11 leden. 

9. Kaarten en Kienen, 7 vrijwilligers. Op de 2e woensdagmiddag en op de 1e vrijdagavond is er in 

totaal 20 (van de 24) keer gerikt en gejokerd, daarbij waren gemiddeld 21 leden aanwezig (26 

gemiddeld ’s-avonds en bijna 17 gemiddeld ’s-middag). Op de 1e woensdagmiddag is er 10 (van 

de 12) keer gekiend, hierbij waren gemiddeld bijna 28 kieners. Triest was het overlijden op 28 

november van kartrekker Riek van den Boom-van den Tillaart (80). 

10. Koersbal, 2 vrijwilligers, op dinsdagmiddag, circa 10 leden zijn met uitzondering van januari en 

februari (corona nog) 44 keer bij elkaar geweest. 

11. Maandblad en ONS-bezorgers, 17 vrijwilligers in 2022. Deze mensen bezorgden 12 keer bij de 

leden ons maandblad en daarbij 10 keer het maandblad ONS van KBO-Brabant. De bezorgers 

zijn zogenaamde ‘ogen en oren van de wijk’ als het gaat om het doorgeven van bijzonderheden 
zoals jubilea en ziekte van leden. 

12. De KBO-Klusdienst HDL. Nieuw vanaf september. Werkgroep met 26 vrijwilligers. Bijna 

dagelijks kwam er een opdracht binnen en werd de klus ook bijna meteen geklaard. De 

verdeling van de klussen loopt via twee coördinatoren. Alle senioren in HDL kunnen hier een 

beroep op doen, dus niet alleen KBO-leden. 

13. De reiscommissie met 4 vrijwilligers heeft twee dagtochten georganiseerd. De meerdaagse reis 

naar Duitsland werd mede georganiseerd door bestuurders van Heeswijk en Loosbroek. 

14. De volksdansgroep Kujawiak heeft 2 vrijwilligers en heeft circa 15 dansers. Ze oefenden, 

behoudens in de maanden januari en februari en in de zomervakantie elke donderdagavond. 
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15. Begeleiders Wandelen en Nordic Walking. Hier zijn 3 vrijwilligers. Elke dinsdagmorgen wordt 

er gewandeld met twee groepen met een klein verschil in snelheid. Er is 48 keer gewandeld, 

gemiddeld kwamen er 12 leden (4 minder dan in 2021). Nordic Walking zit in tegenstelling tot 

het (gewone) wandelen in de lift. Op de donderdagmorgen gebeurt dat met een groepje van 

circa 10 á 12 personen, in 2022 was dat 48 keer. Nieuw is dat er elke eerste donderdag van de 

maand gewandeld wordt op een vreemde locatie, dus eerst een stukje rijden met de auto. 

16. Ziekenbezoek, 1 vrijwilliger Anny van Dijk-Hak. Met de informatie die Anny vanuit alle hoeken 

krijgt (voornamelijk van de bezorgers van het maandblad) bezoekt Anny gemiddeld eens per 

week een lid die ernstig ziek is of in het ziekenhuis gelegen heeft. Bij de bezoekjes wordt altijd 

een presentje afgegeven, een pakje streekproducten (fruit, etc.) of een bloemetje. 

17. Seniorenkoor Cantando, 3 vrijwilligers, allen kartrekkers en niet zoals vroeger bestuursleden. 

Circa 30 leden repeteren in principe iedere dinsdagmorgen. De dirigent is Dan Loredan uit 

Veghel. Het koor trad voor KBO-Dinther onder anderen op bij de dankviering en de 

eindejaarsactiviteit. 

18. Werkgroep Themamiddagen/koffieochtenden, 10 vrijwilligers ook van KBO-Heeswijk. Er 

waren in 2022 vier themamiddagen, gemiddeld kwamen hier iets meer dan 50 bezoekers. 

Daarnaast nog 9 koffie-ochtenden, elke vierde donderdagmorgen van de maand, iedere keer 

met een ander specifiek onderwerp, gemiddeld kwamen daar gemiddeld bijna 17 mensen op af. 

Zowel de themamiddagen en koffieochtenden worden ondersteund door de plaatselijke 

overheid, koffie/thee zijn voor rekening van de gemeente Bernheze. Vanuit deze werkgroep 

leverden we ook vrijwilligers om mede de activiteiten van ‘Samen Actief’ te organiseren. Mede 

door corona zijn er in 2022 geen uitstapjes geweest. 

19. De Oudere Garde. Twee vrijwilligers zorgen tezamen voor de goede gang van zaken. 

Het toneelgezelschap telde in 2022 inclusief crew 17 leden. In dit verslag is al veel gezegd over 

de uitvoering in maart. Na de zomervakantie van 2022 begonnen de repetities voor de 

komedie in januari van 2023 

20. De werkgroep Mobiliteit is formeel een groep die onder verantwoordelijkheid valt van de 
stichting Samen Sterk HDL. In 2018 is deze groep (weer) opgenomen binnen KBO-Dinther. 

Enerzijds omdat er veel raakvlakken zijn, anderzijds om te voorkomen dat de twee kartrekkers 

(binnen andere werkgroepen ook al vrijwilliger bij KBO) tussen de wal en het schip geraken. 

21. Begeleiders Bergwandelen, 5 vrijwilligers. De bergwandelweek in juni naar Neukirchen am 

Grossvenediger, de 3e editie, was met 22 deelnemers. De voorbereiding voor de 4e 

wandelweek in juni 2023 is al in volle gang. Zuid Tirol Italië is dan de bestemming. 

22. De werkgroep Walking Football, 2 vrijwilligers. Wekelijks op maandagmorgen werd in een 

wandeltempo gevoetbald op het kunstgras van vv Avesteyn. Er is 45 keer gevoetbald. 

Doorgaans doen er 10 tot 14 leden mee. 

 

 

Bedanken 

 

Alle vrijwilligers zijn onmisbaar voor KBO-Dinther. Ze zijn het absolute fundament van onze 

organisatie, zonder deze mensen konden de vele welzijnsactiviteiten geen doorgang vinden. 
Wij willen ze allen hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. 

 

Ook Cultureel Centrum Servaes mogen we in dit jaarverslag niet vergeten. Zonder van dit gebouw 

eigenaar te zijn, is dit ons geweldige clubhuis. KBO-Dinther is hier altijd welkom. Dat is mede dankzij 

de goede verzorging door de vele vrijwilligers van cc Servaes. Ook aan deze mensen zijn we veel dank 

verschuldigd. 

 

De derde groep die we willen bedanken zijn de instanties en bedrijven die ons in 2022 weer financieel 

ondersteund hebben. We kregen subsidie van de gemeente Bernheze en uit het NOV-premieplan 

‘Voor de Buurt’. Voorts kregen we mooie bedragen uit de actie Clubsupport van de Rabobank, 
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Ondernemersbelang HD en van cc Servaes. Een vijftal plaatselijke ondernemers sponsorden ons 

project duofietsen met een vaste bijdrage voor het onderhoud. Ook kregen we van een 

buurtvereniging en van de familie van een overleden lid mooie bedragen voor het project duofietsen. 

Verder kwamen er ook in 2022 nog bedragen binnen van leden die nog steeds meedoen met de 

Supportactie van KBO-Brabant (loterij, gestart voor inzameling voor het jubileum in 2019). 

 

Als laatste willen we natuurlijk ook alle leden bedanken. Je kunt van alles en nog wat organiseren, 

maar als daarvan niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt, dan heeft dat weinig zin. Dankzij de ruime 

deelname aan de activiteiten en de vele positieve responsen blijft het interessant en aangenaam voor 

bestuur en vrijwilligers om zich te blijven inzetten voor KBO-Dinther. Hoewel corona in het begin 

van 2022 nog wat roet in het eten gooide, kunnen we toch met een goed gevoel terug kijken. 

De aandacht die we voor elkaar hadden was mooi en hartverwarmend. Mijns inziens hebben we alle 

reden om trots te zijn. We staan nog steeds met de volle 100% achter onze slogan: ‘KBO-Dinther, 

Actief en Veelzijdig!’          

 

 

 

 

Heeswijk-Dinther 22 maart 2023 

Handtekening Theo Jacobs, voorzitter    Notulist Kees Kuijpers, secretaris 


