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Terugblik op ALV 23 maart
Pastor Isabel van Baal ging voor in een inspirerende
speciale viering opgeluisterd door Seniorenkoor
Cantando. Samen met onze leden en ook een aantal
familieleden gedachten wij tien KBO-leden, die ons na
de vorige herdenkingsdienst zijn ontvallen. Wij
noemden hun namen én ontstaken een lichtje voor
ieder van hen. Na de viering waren allen welkom voor
een lekker kopje koffie/thee in cc Servaes.

Campagneweek succesvol
Onder het motto ‘Senioren helpen senioren’ hebben
onze belasting invulhulpen van 7 t/m 11 maart 140
leden uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek geholpen
met de belastingaangifte. Ook met de aangiften van de
huur- en zorgtoeslag. De campagne is weer prima
verlopen. Nu zonder coronamaatregelen en gelukkig
weer met een kop koffie of thee, gezellig dus. Voor
het eerst met vier adviseurs. Naast Gerrit van de Berg,
Gerard van Dijk en Gerrit Oosterhof is Igo van Lin
het team komen versterken. Compliment heren, jullie
kregen weer veel positieve reacties.
We bedanken ook de gastvrouwen, gastheren en de
vrijwilligers van cc Servaes voor hun inzet. Fijn dat het
zo weer kon.

Gezondheidscentrum Heilarensestraat
Op woensdagmiddag 23 februari gaf huisarts Damiaen
van Doorninck in cc Servaes met behulp van een
powerpoint presentatie een duidelijke uitleg over de
nieuwe opzet van het gezondheidscentrum aan de
Heilarensestraat. Gekozen is voor het onderbrengen
van zoveel mogelijk disciplines onder één dak.
Vanaf maandag 21 maart houden de huisartsen
spreekuur in de nieuwe aanbouw. Vanaf die dag wordt
het bestaande gedeelte verbouwd/aangepast zodat dit
gedeelte vanaf 1 juni in gebruik genomen kan worden
door alle overige zorgverleners.
Kijk voor meer informatie in Maandblad februari 2022.

En na de koffie volgde de Algemene Ledenvergadering.
•   Voorzitter Theo Jacobs opende de vergadering

en heette 69 leden hartelijk welkom. Er waren
17 afmeldingen.

•   De notulen van 7 juli 2021 werden goedgekeurd.
•   Verslag over 2021:

- Covid-19 duurde voort en bemoeilijkte naast
de ledenactiviteiten ook de interne en externe
overlegmomenten.
- De samenstelling van het bestuur wijzigde per
7 juli. Na het afscheid van Willy van der Steijn
is Theo Jacobs tot nieuwe voorzitter gekozen.
Nieuw bestuurslid werd Jos van Eerd.
- Verdeeld over 22 werkgroepen hadden we 75
vrijwilligers. Een flink aantal vrijwilligers zat in
meerdere werkgroepen.
Op 10 juni ontving Anny van Dijk de Passieprijs
2021 van de Nationale Vrijwilligersprijzen.

•   Uitleg volgde over het nieuwe jaarprogramma.
•   André Verstegen presenteerde het financieel

jaarverslag 2021 en begroting 2022.
De contributie voor 2023 blijft gelijk aan 2022:
€ 25,00 (gastleden €10,00).

•   De kascommissie (Gerard van Dijk en Geert van
der Leest) verleenden het bestuur decharge.
Gerrit van den Berg en Jo van Hemmen vormen
de kascommissie 2022.

•   Als bestuurslid was Kees Kuijpers aftredend en
herkiesbaar. Hij werd herkozen. Aftredend en
niet herkiesbaar was Ria van Hemmen-van der

Heijden. Van haar werd afscheid genomen.
Op voordracht van het bestuur is Thea van der
Doelen-Zomers gekozen als nieuw bestuurslid.

•   Vanwege hun zilveren jubileum bij KBO-Dinther
kregen Frans Dortmans, Margo Dortmans-van
den Brand en Gerda van Nistelrooij-Vos een
huldiging met een boeket en een oorkonde.

•   De voorzitter deed de nodige mededelingen en
sloot na de rondvraag de vergadering.

Voor een uitgebreide versie van het verslag en de foto's,
en ook voor het complete jaarverslag over 2021 kunt u
binnenkort terecht op de website.
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De Oudere Garde
 
Op zaterdag 19 en zondag 20 maart jl kon eindelijk
het toneelstuk: 'Een verhuizing en andere ongemak
ken……'   opgevoerd worden. In een twee maal bijna
uitverkocht huis werd een schitterend en hilarisch
stuk opgevoerd, waar het publiek volop van genoot.
Het viel op dat ondanks alle tegenslagen, het lang niet
kunnen repeteren, niet uit kunnen voeren van een
generale, de spelers het 'toneelspelen' niet verleerd
zijn. De hoge leeftijd van enkele spelers was geen
belemmering om de diverse typetjes perfect neer te
zetten. De Oudere Garde bestaat uit tien spelers, een
souffleuse, grimeur, licht en geluidsman, pr man, drie
decorbouwers en een regisseur. Zonder anderen te
kort te willen doen willen we laatst genoemde, Ger
Sanders, bedanken en complimenteren met het mooie
toneelstuk. Naar de nieuwe voorstelling, hopelijk in
januari 2023, zien we nu al uit.
Kijk voor meer foto's op de website.

Nordic Walking buitenshuis
 
Iedere donderdagmorgen is het Nordic Walking. Een
uurtje. Het vertrek is 9.00 uur vanaf cc Servaes. Vaak
hetzelfde rondje. Leuk in Heeswijk-Dinther, maar
daarbuiten ook. De wandelgroep besloot daarom om
eens in de twee maanden verderop te gaan.
Elke eerste donderdag van de even maanden (feb, apr,
jun, aug, okt en dec). Voor het eerst dus op 7 april.
Vertrek met auto’s om 8.45 uur vanaf het kerkplein;
de bestemming is een verrassing. Iedereen kan mee,
aanmelden vooraf hoeft niet. Wel op tijd komen. De
‘derde helft’ is bij terugkomst in Servaes.

Servaes twee weken gesloten
 
Van donderdag 28 april tot maandag 16 mei is cc
Servaes gesloten voor alle activiteiten. Dan vindt op
de benedenverdieping een herinrichting plaats. Ons
gemeenschapshuis krijgt een facelift, frisser van
kleur en huiselijker. Daarna kunnen we er weer vele
jaren mee vooruit. Mooi is ook dat de werkzaam
heden maar een paar weken duren. We kijken nog
of we voor onze vaste activiteiten (bijvoorbeeld
voor het kaarten op 6 en 11 mei) een andere loca
tie kunnen vinden. In het maandblad van mei wordt
hierover meer bekend gemaakt.

Cor en Jos zijn OCO
 
Blij dat we anderen kunnen helpen bij het vinden en
regelen van hulp. Dat is een veel gehoorde opmerking
van een Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO).
Sinds kort hebben we 11 van deze mensen in onze
gemeente. De OCO’s hebben een training succesvol
afgerond en zijn gecertificeerd. Twee van deze mensen
zijn Cor van Gemert en Jos van Eerd. Beide zijn ook
bestuurslid van de KBO in Heeswijk-Dinther.
Proficiat heren, wij wensen jullie alle succes.
OCO’s worden aangestuurd door een coördinator
van ONS welzijn (088-3742525). Naast Jos en Cor
blijven natuurlijk ook onze vijf Vrijwillige Ouderen
Adviseurs (VOA’s) actief. Weet wel dat je altijd een
beroep op deze mensen kunt doen. Als er vragen zijn
schroom dan niet om contact met ze op te nemen.

Cc Servaes organiseert dansavonden
 
Binnenkort start Servaes weer één keer per maand
op vrijdag met een dansavond/liederentafel. De eerste
keer op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag).  
Er kan gedanst worden op onder andere muziek uit
de zestiger jaren, zowel los (line dance) als vast.
Uit de liederenmappen kan meegezongen worden.
Entree 2.50 euro. Van 19.30 – 22.30 uur

Floriade Expo 2022 
 
U kent het vast we!.
Vanaf 14 april is Almere een half jaar lang het podium
voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
Expo 2022. De Floriade vindt slechts één keer in de
10 jaar plaats. De reiscommissie van KBO-Dinther
overweegt daarom een dagtocht naar de Floriade te
organiseren.
U hoort er later meer over.
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Fietstocht naar de ‘Brabantse Sahara’
 
De eerste lange fietstocht van het nieuwe fietsseizoen
gaat via Den Dungen en Vught naar Giersbergen.
Vanaf daar dwars door de Drunense Duinen naar de
Rustende Jager. Na de lunch terug via de IJzeren Man,
richting Sint-Michielsgestel en het buitengebied van
Schijndel naar Heeswijk-Dinther.
Afstand van deze mooie tocht is ongeveer 65 km.
Donderdag 14 april, vertrek 9.30 uur vanaf cc Servaes.
Vooraf aanmelden hoeft niet.

Informatieavond Klusdienst
 
Goed nieuws. Een mooi aantal vrijwilligers heeft zich
voor de nieuw op te richten KBO-Klusdienst aange
meld. En anderzijds, uit reacties van leden blijkt dat er
ook zeker behoefte is aan deze ondersteuning. Voor
dit initiatief komt er een informatiebijeenkomst op
donderdag 21 april in cc Bernrode (clubgebouw KBO-
Heeswijk / gymnasium). De aanvang is 19.30 uur.
Leden die zich aangemeld hebben worden persoonlijk
uitgenodigd. Vrijwilligers die zich nog niet aangemeld
hebben, alsook mensen die geïnteresseerd zijn in de
uitleg en het opzetten van de Dienst, zijn van harte
welkom.

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria van Hemmen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Jubileum
Cees en Liesbeth Wellens-de Bruin waren 50 jaar
getrouwd op 3 maart 2022.
Van harte proficiat!

Overleden lid
03-03-22 Arie van de Ven, 79 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuw lid
Mieke van Buul-van Zutphen
Welkom bij KBO-Dinther!

En verder ...
 
Kaartavond op 1 april 19.30 uur
Kienen op 6 april 13.30 uur (inloop 13.00 uur)
Bloemschikken (voor Pasen) op 12 april 13.30 uur
Kaartmiddag op 13 april 13.30 uur
Computerhulp senioren op 19 april 13.30 uur

Uitwisselingsconcert BSO
 
Op zaterdag 9 april is er een uitwisselingsconcert van
het Bernhezer Senioren Orkest (BSO) met het
Maaslands Seniorenorkest uit Heesch. De muzikale
avond is in de Muziekfabriek en begint om 20.00 uur.
KBO-leden uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek
hebben gratis toegang. Voor later in het jaar zijn er
plannen om zo’n concert te organiseren met het BSO
en koor Cantando.

Verkeersdag voor senioren
 
De jaarlijkse Verkeersdag van de VVN afd Maasland
is dit jaar op woensdag 20 april in Heesch. Er is weer
een vol programma. Theorie en praktijk, voor auto
en e-bike. Je kunt voor een halve of hele dag kiezen
(€10 of €20 incl. lunch). Er is een opticien, audicien,
fysiotherapeut, rijsimulator, enz. Je kunt lessen in een
lesauto, je reactiesnelheid wordt gemeten, e-bikes
uitproberen, er is nog veel meer. Voor informatie en
aanmelden moet je contact opnemen met J. Huijbers
(06-51580738 / jhuijbers@vvn-maasland.nl). Er hangt
ook een flyer op het publicatiebord in cc Servaes.

Film
 
Message In a Bottle gaat over een weduwnaar die een
nieuw bestaan wil opbouwen. De gescheiden Theresa
Osborne komt via een op het strand aangespoelde
fles met hem in contact. Een ontroerend verhaal over
verloren en hervonden liefde.
Woensdag 13 april bij KBO Heeswijk om 14.00 uur
en 19.00 uur.


