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Onze corona-ervaring

We hadden vakantie geboekt voor 10 dagen op 14
maart naar Lanzarote (Canarische eilanden).Er was
geen negatief reisadvies, dus we hadden er veel zin in.
Daar aangekomen heerste er een gezellig vakantie
sfeertje die zaterdag. Maar vlug was alles anders. De
volgende dag gingen we wandelen en zagen toen dat
alles was afgesloten tot zelfs het strand toe. Het ca
ronavirus was ook daar uitgebroken en alles ging op
slot. Lanzarote had veel geleerd van het vasteland in
Spanje en men mocht dus alleen nog naar buiten voor
apotheek en supermarkt; er moest toch ook nog
gegeten worden. Ook bij ons appartement was alles
dicht, geen vakantiegevoel meer. Na een paar dagen
kreeg Jan buikklachten die steeds erger werden en
wilden we graag naar huis, we hoorden dat de grenzen
dicht gingen op 23 maart en we zouden 24 maart terug
vliegen. Vandaar uit was niets te regelen Gelukkig is
het onze kinderen gelukt om de vlucht over te boeken
naar 21 maart. Dan waren het nog zware dagen, zo
ziek, hoge koorts en alleen maar drinken en parace
tamol innemen. We gingen allebei apart met de taxi
naar het vliegveld en dan maar hopen dat alles goed
gaat. Snap nog niet dat we door de douane en in het
vliegtuig zijn gekomen. Thuis gekomen meteen de
huisartsenpost gebeld, arts was er snel, gaf het advies
om naar het ziekenhuis te gaan want hij vertrouwde
het toch niet, dacht nog niet direct aan corona.
Opgenomen in ziekenhuis Bernhoven kreeg Jan direct
antibiotica, malariapillen en zuurstof toegediend. De
volgende dag werd Tonnie al heel vroeg gebeld dat ze
om 8.00 uur afscheid kon komen nemen want Jan ging
naar Leeuwarden, dat was schrikken. De eerste dagen
was Jan zo ziek dat het beangstigend en spannend was,
weet hier ook niet veel meer van. Na een paar dagen
ging het wat beter en op 30 maart was het niet meer
nodig om in Leeuwarden te blijven. Jan was nog te
zwak en om verder te herstellen en om aan te sterken
werd Jan naar het Zorghotel Udensduin overgeplaatst.
Dankzij de goede zorg en begeleiding van artsen, fysio,
psycholoog en verplegend personeel ging het al gauw
zo goed dat al na 1 week Jan naar huis mocht, moest
wel 14 dagen nog in quarantaine. Thuis was het de
eerste dagen nog veel rusten en af en toe een klein
eindje wandelen. Het gaat nu veel beter, sta nog onder
begeleiding van de huisarts en psycholoog en ga be
ginnen met fysiotherapie, speciaal voor corona patiën
ten. Het zal nog wel een hele tijd duren voordat ik
hersteld ben. Wil als eerste bedanken het verplegend
personeel, super wat die voor mij gedaan hebben,
ondanks alle drukte toch nog even tijd maken voor
een praatje en luisterend oor.
Zeker ook mijn vrouw en kinderen en iedereen die
met ons meeleefde.
Familie Meulenbroek

Algemene ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering 2020, die gepland
stond op 18 maart, kon wegens de coronacrisis niet
doorgaan. De ALV is echter voor de vereniging de
belangrijkste bijeenkomst van het jaar omdat dan de
leden de jaarstukken van de vereniging goed keuren,
bestuursleden kiezen en instemming kunnen verlenen
aan belangrijke bestuursbesluiten.
In principe moet deze vergadering binnen 6 maanden
worden vastgesteld. Dat is echter in de gegeven
omstandigheden niet mogelijk. Daarom kiezen wij
voor een praktische oplossing, onder voorbehoud dat
de beperkende maatregelen deze oplossing mogelijk
maken.
Nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering
2020 is woensdag 21 oktober 2020.
Zoals gebruikelijk beginnen we deze dag met een
speciale KBO-viering in de kerk, waarin we dan onze
overleden leden herdenken. Voor de vergadering zelf
handhaven we de oorspronkelijke agenda, dus met de
huldiging van de 25-jarige jubilarissen.
Wat betreft de voorgestelde bestuurswisseling blijft
Sonja van den Berg haar normale taken als bestuurslid
uitvoeren, terwijl Theo Jacobs – vooruitlopend op zijn
benoeming – zich alvast inwerkt als bestuurslid. Om
u toch alvast kennis te laten maken, stelt Theo zichzelf
in dit Maandblad aan u voor.
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Voorzitters KBO-Dinther

In dit maandblad kun je iets lezen over de Algemene
Ledenvergadering van 2020. Over een nieuwe datum
en over bestuursverkiezingen. Niet onbelangrijk dit
jaar. Willy is aftredend en voorlopig nog herkiesbaar.
Een keer komt het moment van opvolging voor het
voorzitterschap.
Dat leek ons een mooi moment om eens terug te gaan
in de geschiedenis van KBO-Dinther. Terug in de tijd
en dan specifiek kijkend naar de voorzitters, naar dé
kartrekkers van onze vereniging.
 

 
Vanaf 5 mei 1959 hebben we tien voorzitters gehad.
Acht heren en twee dames. Mies Barten was de
eerste en tot op heden de langstzittende voorzitter.
Mies stopte om gezondheidsredenen in 1969.
Hannes van Erp volgde hem op. En in 1973 werd Jaan
Nelissen-van Roosmalen eerste vrouw voorzitter.
Onder haar leiding werd Cantando opgericht. Triest
was dat zij binnen een jaar stierf.
Jean Babtist Winkeler was de vierde voorzitter. Deze
geboren Amsterdammer was zeven en een half jaar
(toneel)voorzitter, hij richtte De Oudere Garde op.
Evenals Jaan overleed hij in functie. Dat waren de enige
twee keren dat een vicevoorzitter de taak overnam.
Herman Breukel, oud burgemeester van Dinther en
Heeswijk, was ruim twee jaar (1982-1985) een soort
‘tussenpaus’.
Daarna kwam negen jaar Cor van der Cammen.
Na Cor hadden nog vier voorzitters eerst een inwerk
periode nodig. Bert Driessen nam pas na drie jaar lid
van het bestuur te zijn de voorzittershamer over. Zijn
laatste drie (van 13) jaren in het bestuur gaf hij die
hamer in 2001 over aan zijn opvolger Antoon de Laat.
Luus van de Ven-van den Berg was twee jaar lang
voorzitter in de inwerktijd van Willy van der Steijn.
Willy was in 2012 met 62 jaar de jongste van de tien
voorzitters. KBO-Dinther is na 60 jaar nog steeds
springlevend. Kennelijk hebben onze voorzitters het
goed gedaan. Belangrijk was dat onze kartrekkers al
op jonge leeftijd begonnen. De gemiddelde leeftijd was
66. Voor een startende voorzitter de ideale leeftijd.
Theo wordt volgend jaar ook 66.

Duofietsen met huisgenoot.

Het is weer lente, de zon nodigt uit om naar buiten
te gaan en de natuur bloeit op. Ideale omstandigheden
zou je daarom zeggen om gebruik te maken van onze
duofietsen. Maar helaas mogen onze vrijwilligers in
deze coronacrisis niet met de mensen op stap, hoe
graag ze dat ook zouden willen. Gelet op de 1 ½
meter-maatregel is het zelfs heel onduidelijk wanneer
dat wel weer zou kunnen. Deze maatregel geldt
echter niet voor mensen die samen een huishouden
vormen. Die mogen - als ze dat willen - wél samen op
één duofiets. Wij willen graag onze duofietsen daar
voor beschikbaar stellen. Oók voor mensen die geen
lid zijn van de KBO. Neem daarvoor contact op met
Anny van den Broek, telefoonnummer 06-17002157.

Even voorstellen......

Wie is Theo Jacobs? 

In ben in 1955 in Heeswijk geboren als jongste van
een groot gezin maar woon alweer vanaf 2001 op de
Dageraad 11 te Dinther voor velen bekend als Jacobs
aannemersbedrijf. Ik ben getrouwd met Jeanne en
samen hebben wij drie kinderen.
In november 2019 heeft de huidige voorzitter Willy
van der Steijn mij gevraagd om op termijn zijn functie
over te nemen. Ik heb daar met mijn vrouw over
nagedacht en samen hebben we besloten die mooie
uitdaging aan te gaan want besturen zit toch een
beetje in het DNA van fam. Jacobs.
Ik probeer mij dit jaar “in te werken” om in 2021 de
taak van Willy over te nemen. Dat laatste zal niet
meevallen want Willy is een hele goede voorzitter
maar samen met de overige bestuursleden gaan we
ervoor.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

E-mail info@kbo-dinther.nl
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Jubilea

Op 14 april 2020 waren Hennie en Mariëtte van
Zandbeek-van den Broek 50 jaar getrouwd.
En op 24 april 2020 waren Gijs en Jet van Liempd-
van den Oetelaar eveneens 50 jaar getrouwd
Van harte proficiat!

Koninklijke onderscheidingen

Op vrijdag 24 april werden maar liefst drie leden van
KBO-Dinther benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Onderscheidingen vanwege hun
verdiensten voor ons dorp en met name voor de KBO.
Vanwege de coronamaatregelen belde burgemeester
Marieke Moorman met hen om dit heuglijke nieuws
mede te delen. Op een later moment in het jaar
krijgen zij de decoratie opgespeld. Wij feliciteren:
Jan van Eerd

Overleden

24-03-2020 Marinus van der Cammen, 85 jaar
03-04-2020 Albert van Creij, 88 jaar
03-04-2020 Rikie Bloks-Bijlaart, 89 jaar
05-04-2020 Albert Dekker, 85 jaar
22-04-2020 Jan van Zutphen, 91 jaar
24-04-2020 Jo Willems, 80 jaar
30-04-2020 Wim van Houtum, 81 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Naast zijn activiteiten binnen Gilde Sint Barbara,
Harmonie St. Servaes, Stichting Carnaval HDL en de
parochie is Jan vrijwilliger binnen KBO-Dinther.
Hij verzorgt belangeloos verkeerstheoriecursussen.
Daarnaast is hij ook kartrekker en coördinator van
de Vrijwillige Vervoersdienst HDL om er zo aan bij te
dragen dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven.

Kees Kuijpers

Bij Kees zit het vrijwilligerswerk echt in de genen. Niet
alleen voor Zaalvoetbalvereniging Heeswijk-Dinther-
Loosbroek, voetbalverenigingen Avesteijn en FC Den
Bosch en de parochie. Sinds 2014 is hij in touw voor
onze KBO als bestuurslid, als medeorganisator en
coördinator van heel veel verschillende activiteiten en
als lid van de Redactie van het Maandblad.

Harry is niet alleen in beeld als medeoprichter van D’n
HaDeejer.en als vrijwilliger bij de parochie, het blad
Stukwerk van de Abdijkerk en Cultureel Centrum
Servaes. Ook onze KBO mocht zijn inzet benutten.
Lange tijd was hij penningmeester. En nog altijd is hij
ouderenadviseur om aldus de zelfredzaamheid van
senioren te vergroten.

Harry van de Ven


