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Naar de Passiespelen in Tegelen

Met Brabant Expres gaan KBO-leden uit Dinther,
Heeswijk en Loosbroek op zondag 16 augustus naar
de 21ste editie van de Passiespelen in Tegelen. Het
theaterstuk over de gebeurtenissen uit de laatste
dagen van het leven van Jezus heeft als titel ‘Hem
achterna’. Eerdere opvoeringen van de Passiespelen
trokken ruim 40.000 toeschouwers. Telkens weer is
het verbluffend om te zien hoe men binnen hetzelfde
thema komt tot volmaakt verschillende edities. En
iedere vijf jaar is het ook heel indrukwekkend. Dit jaar
maken het artistiek team met regisseur Cees Rulkens
en ruim driehonderd acteurs, musici, koorleden en
figuranten deel uit van het theaterspektakel in de
openlucht. Wij hebben 1e rang zitplaatsen.
Programma 16 augustus
Vertrek om 12.15 uur vanaf Plein 1969.
Aankomst in Tegelen: 13.30 uur.
Aanvang voorstelling: 14.30 uur.
Duur van de voorstelling: 3 uur.
In de pauze krijgt u een consumptie.
Heerlijk drie-gangendiner rond 18 30 uur.
Terugkomsttijd: rond 21.30 uur.
Prijs p.p. € 71,50 (excl. reis- of annuleringsverzeke
ring); incassering bedrag door de KBO-afdeling.
Aanmelden tot en met 15 maart
U kunt bij Ria van Hemmen aanmelden per telefoon
(0413) 292462, via e-mail riavanhemmen@gmail.com
of per brief op Julianastraat 7 tot en met 15 maart.
Graag vermelding van uw naam, adres en telefoon
nummer + eventuele dieetwensen.
Bij minimaal 40 inschrijvingen gaat het door
én VOL=VOL!

KBO-campagne Openbare toiletten

Heeft u tijdens het Carnaval ook het lied “op oew
blaas wordt nie gelet” gehoord?
Met dit carnavalslied is KBO-Brabant, samen met het
jongerenpodium I4NATURE, een campagne gestart
voor meer publieke toiletten in de openbare ruimte.
Want het toiletprobleem raakt jong en oud. Feit is dat
voor veel (vooral oudere) mensen het ontbreken van
een toegankelijk toilet reden is om er niet op uit te
trekken. Het streven is dan ook dat in de bebouwde
kom binnen elke 500 meter een openbaar toegankelijk
toilet te vinden is. Dat past prima in het streven van
de KBO’s in Bernheze: minimaal één openbaar toe
gankelijk toilet in elk dorpscentrum.
In Heeswijk-Dinther is Plein 1969 de uitgesproken
locatie daarvoor. 
Wordt vervolgd.
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Verslag Themamiddag 19 februari

Koninklijke Visio
Eefke van Gerven en Astrid Janssen van het centrum
voor slechtziende en (doof)blinde mensen vertelden
over de meest voorkomende oogziekten en het
herkennen van signalen. Via verwijzingen van opticiën
naar huisarts en vervolgens naar oogarts komen
centra zoals Visio of Bartiméus in beeld. Daar zoekt
men naar passende oplossingen.

“Durf te vragen”
Onze belastingadviseur Gerrit Oosterhof ziet dat het
voor mensen met AOW en een klein pensioentje
handig is na te laten kijken of zij voor zorgtoeslag (als
je veel zorgkosten hebt) of huurtoeslag in aanmerking
komen. Voor het maken van een proefberekening
zonder kosten voor zorg- en huurtoeslag of vragen
kan iedereen bij de belastingadviseurs terecht.
Anne van der Loop van de gemeente Meierijstad, die
ook werkt voor de gemeente Bernheze, sprak over
(preventieve) hulp bij schulden , participatiebijdrage,
hulp bij het invullen van moeilijke formulieren en over
veel regelingen waar ouderen recht op hebben.
Nol Braks van Ons welzijn presenteerde tot slot de
folder ‘Durf te vragen Heeswijk Dinther Loosbroek’
met daarin vermeld vrijwilligers en professionals.
Wat opviel: alle sprekers benadrukten hoe graag zij
mensen vooruithelpen of het nu op lichamelijk of op
financieel vlak is; zij zijn blij als mensen met hun vragen
komen. Klop dus gerust bij hen aan.
Voor meer informatie over deze middag verwijzen we naar
onze website www.kbo-dinther.nl

2



Naar de Brabantse Kluis op 25 maart

De Werkgroep Identiteit en Zingeving (I&Z) Kring
Bernheze gaat op 25 maart met max.30 KBO-leden
naar Aarle-Rixtel met eigen auto's. Wij worden er om
9.45 uur verwacht in Herberg de Brabantse Kluis.
Om 10.00 uur haalt zuster Madeleine ons op voor een
rondleiding van ongeveer een uur in het naastgelegen
Missieklooster Heilig Bloed. Wij krijgen een inkijkje
in het dagelijkse leven van de zusters en zien o.a. de
kapel, de eetzaal en het museum vol objecten uit
Afrika. Na de rondleiding is er voor iedereen koffie
en gebak in de herberg. Het staat vrij voor vertrek
naar huis nog een wandeling door de kloostertuin te
maken en de Mariagrot te bezoeken.
Vertrek 9.10 uur vanaf kerk/ccServaes Dinther voor
Heeswijk-Dinther-Loosbroek.
Kosten à € 5,00 kunt u in de Brabantse Kluis voldoen.
Aanmelden kan tot en met 14 maart bij Ria van
Hemmen uit Dinther, riavanhemmen@gmail.com, tel
0413-292462; Vermeld daarbij uw naam | adres |   
telefoonnummer | zelf rijden of meerijden.
VOL=VOL Meld je snel aan!

Zomertijd en buitenactiviteiten

Er op uit! Een warmere tijd breekt aan.
Op 29 maart begint de zomertijd!
Dus gaan de Jeu de boules banen bij het gilde weer
open voor KBO. Vanaf 2 april elke donderdagmiddag
om 13.30 uur. Iedereen kan meedoen.
Dat geldt ook voor het fietsen. Voor alle dinsdag 
middagen is weer een tocht van circa 30 km uitgezet.
De fietsers vertrekken bij cc Servaes om 13.30 uur.
De eerste keer is dat op dinsdag 31 maart.
De duo-fietsen worden ook weer van stal gehaald.
In de winter hebben ze een flinke onderhoudsbeurt
gehad en zijn ze weer keurig opgepoetst. Vrijwilligers
halen weer graag hun passagiers op. Wil je ook gebruik
maken van het duo-fietsen, meld je dan bij Anny van
den Broek (06-17002175).
Naast de seizoengebonden activiteiten gaan ook
Walking Football op maandag (10.00 uur), het
wandelen op dinsdag (9.00 uur), Nordic Walking 
op donderdag (9.00 uur) en ‘Trim je fit’ op Laverhof
op woensdag (9.30 uur) iedere week gewoon door.

Eten bij het Fioretti College

De werkgroep “Samen Actief” van de KBO’s Dinther
en Heeswijk biedt de mogelijkheid om op dinsdag 17
maart 2020 te gaan lunchen bij het Fioretti College
aan de Muntelaar in Veghel.
In het fraaie schoolrestaurant demonstreren 4e-jaars
leerlingen van de Horeca-opleiding voor ons hun
kookkunsten met een uitgebreid luxe 3-gangen menu.
Tijden: vertrek om 11.15 uur vanaf het parkeerterrein
bij cc Servaes, aanwezig in restaurant om 11.50 uur
en lunch van 12.00 tot 13.30 uur.
Vervoer: met eigen auto of meerijden.
Parkeren: gratis voor én achter de school.
Kosten: exclusief drankjes € 9,50 p.p. ter plekke
contant of per pin te voldoen en meerijders betalen
€ 1,- aan de chauffeur.
Er kunnen maximaal 40 mensen mee. Ook rolstoelers,
die in een personenauto kunnen zitten, zijn welkom !
Aanmelden kan tot en met 10 maart via een briefje in
de brievenbus van KBO-Dinther (cc Servaes) of van
KBO Heeswijk (cc Bernrode).
Een mailtje sturen naar info@kbo-dinther.nl of naar
kboheeswijk.secr@gmail.com kan ook.
Briefjes/mailtjes graag met je naam | telefoonnummer
| eventuele diëten of allergieën | zelf rijden/meerijden
| ik wil 1,2,3 pers. meenemen | rolstoel- of rollator.
Schrijf je snel in want vol= vol!  Van harte welkom!
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Herdenking overleden leden

Wij nodigen u uit voor een speciale KBO-viering.
Dit jaar vieren we op woensdag 18 maart samen met
onze leden en eventuele familieleden om 13.30 uur de
Eucharistie in de St Servatiuskerk van Dinther.
Pastoor Joost Jansen gaat hierin voor en Seniorenkoor
Cantando luistert de dienst op.
De leden die ons na de jaarvergadering van 2019 zijn
ontvallen willen wij gedenken door het noemen van
hun namen. Het is een mooi moment om God te
danken en om Zijn zegen te vragen.
 
Na de viering bent u van harte welkom in cc Servaes.
Wij ontvangen u met een kopje koffie/thee.
Daarna begint de algemene ledenvergadering.

Nieuwe leden

Ad Verboort
Karin Verboort-Hamers
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

14-02-2020 Thea vd Berg-vd Elzen, 76 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Hulde aan de jubilarissen

Na de vorige jaarvergadering bereikten 4 personen
hun 25-jarig jubileum bij KBO-Dinther.
Van harte feliciteren wij:
Mien Verkuijlen-Verkuijlen
Cor van Lamoen
Clazien van Lamoen-Oosterholt
Nel van der Pas-van der Doelen.

En verder....

03, 10, 17, 24 mrt, 31 mrt 13.30 uur Koersballen
04 mrt en 01 apr 14.00 uur Kienen
06 mrt en 3 apr 19.30 uur Kaartavond
10 mrt en 31 mrt 13.30 uur Creatief Café
11 mrt en 8 apr 13.30 uur Kaartmiddag
11 mrt 14.00 en 19.00 uur Film Big Fish
            bij KBO Heeswijk
13 en 14 mrt ZieZo Beurs voor mensen
            met een visuele beperking
            in Jaarbeurs Utrecht
17 mrt 13.30 uur Computerhulp senioren
17 mrt 19.30 uur Alzheimercafé ‘Het Klooster’
            Deken van Miertstraat 8 4461 JN  Veghel
            Thema: De Kracht van Muziek
26 mrt 10.00 uur Koffieochtend met
            Henny van de Heijden op accordeon

  Algemene Ledenvergadering

 Op 18 maart 2020 start de vergadering om 14.30 uur.
 AGENDA
 1   Opening door de voorzitter
 2   Notulen ledenvergadering van 20 maart 2019*
 3   Presentatie Jaarverslag 2019
 4   Presentatie Financieel verslag 2019
 5   Verslag kascommissie
      door Marijke Lunenburg en Gerrit van den Berg
 6   Verkiezing nieuw lid kascommissie
      Gerrit van den Berg is herkiesbaar.
 7   Presentatie Begroting 2020
 8   Vaststelling contributie 2020 / 2021
 9   Bestuursverkiezing
      Aftredend en herkiesbaar zijn: Willy van der Steijn
      (voor één jaar) en Margriet Beeftink.
      Niet herkiesbaar is Sonja van den Berg.
      Het bestuur draagt Theo Jacobs voor als nieuw
      bestuurslid.
      Eventuele andere kandidaten kan men met tien
      handtekeningen van leden schriftelijk voordragen
      tot 24 uur voor de vergadering bij onze secretaris
      Kees Kuijpers.
      Pauze
10  Programma 2020/2021
11  Huldiging 25-jarige jubilarissen
12  Mededelingen
13  Rondvraag 
14  Sluiting.
* Het verslag in hoofdlijnen stond in het Maandblad
   van april 2019.
Houders van een e-mailadres ontvangen via e-mail het
verslag van de jaarvergadering van 20 maart 2019 (dat
overigens ook op onze website staat) en in de zaal is
de papieren versie beschikbaar. 
Uw komst zien we graag tegemoet. Welkom!

Creatieve technieken

In het Maandblad van februari hebben wij de interes
se gepeild voor een cursus van enkele middagen door
Gon Lakwijk met een keuze uit 4 technieken. Dat
waren vilten, mozaïek, papier-maché en schilderen.
De belangstelling hiervoor was uiterst mager.
Misschien heeft u niet gereageerd wegens te veel
andere bezigheden naar de zomer toe. We komen er
daarom in het najaar nog graag op terug.


