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Terugblik op ALV 22 maart
De pastores Isabel van Baal en Guido Dieteren gingen
voor in een inspirerende speciale viering, opgeluisterd
door seniorenkoor Cantando. Samen met onze leden
en een groot aantal familieleden gedachten wij 25
KBO-leden, die ons na de vorige herdenkingsdienst
zijn ontvallen. We noemden hun namen én ontstaken
een lichtje voor ieder van hen. Na het mooie slotlied
Pianoman (het koor slaat een andere koers in) waren
allen welkom voor een lekker kopje koffie/thee in cc
Servaes.

Na de koffie volgde de Algemene Leden Vergadering
• Voorzitter Theo Jacobs opende de vergadering en
heette 96 leden hartelijk welkom. Er waren 16 afmel
dingen.
• De notulen van de ALV van 23 maart 2022 werden
goedgekeurd.
• Kees Kuijpers presenteerde de hoofdpunten uit het
verslag over 2022. Het ledenaantal steeg met 16 naar
640 leden. Uit het bestuur ging Ria van Hemmen-van
der Heijden en in haar plaats kwam Thea van der
Doelen-Zomers. Ria kreeg op de vrijwilligersdag de
Zilveren KBO-speld voor verdiensten. Op 14 juli
kreeg Anny van den Broek-Schouten de Passieprijs
van de Nationale Vrijwilligersprijzen voor het coördi
neren van het duofietsen. De coronaregels eindigden
in het begin van het jaar. Daardoor werd het weer
een normaal jaar met heel veel activiteiten en goede
opkomsten. De nieuw opgerichte Klusdienst HDL
werd apart uitgelicht. Een schot in de roos, klussers
en vele hulpvragers zeer tevreden.
• André Verstegen presenteerde het financieel verslag
van 2022 en de begroting van 2023. De contributie
voor 2024 blijft gelijk aan die van 2023 (€25,00 en
gastleden €10).
• De kascommissie, Gerard van Dijk en Jo van Hem
men, bracht verslag uit. De ALV verleende het bestuur
decharge. Jo van Hemmen en Piet van Helvoort vor
men de kascommissie 2023.

• Als bestuurslid waren Theo Jacobs en Jos van Eerd
aftredend en herkiesbaar. Ze werden herkozen. Af
tredend en niet herkiesbaar was Margriet Beeftink-van
Asselt. Van haar werd afscheid genomen. Over en
weer werden bedankjes uitgesproken. Bloemen en
een cadeaubon voor Margriet, zij laat een fijne be
stuursperiode achter zich.
Op voordracht van het bestuur is Sjan Oosterhof-van
den Dungen gekozen als nieuw bestuurslid.
• Vanwege hun zilveren jubileum kregen Jet Barten-
Herckenrath, Mari en Tiny van den Brand-van den
Hurk, Cokkie Juijn-de Rooij, Willie Meulenbroek,
Gerrit Schaap, Jos Verkuijlen en Cisca van Zoggel-
Kuijpers een huldiging met een boeket en een oor
konde. Laatstgenoemde werd ’s-morgens thuis gehul
digd.
• Na enkele mededelingen en de rondvraag sloot de
voorzitter af.

Ons Welzijn verzorgt de BoodschappenPlus
Bus en SAMEN-UITbus 
 
De dienst is voor mensen vanaf 55 jaar en mensen
met een beperking. Om allerlei redenen kan het zijn
dat je niet alleen boodschappen kunt doen of er ge
zellig een dag op uit kunt gaan. De BoodschappenPlus
Bus en/of de SAMEN-UITbus bieden uitkomst.
 
Op een ochtend of middag word je thuis opgehaald
en ga je samen met enkele andere mensen en twee
vrijwilligers boodschappen doen of een dagje uit.
Inwoners van Bernheze kunnen hier gebruik van
maken. Er wordt wel een bijdrage gevraagd.
 
Heb je interesse of wil je meer weten dan kun je
bellen naar: 088 3742 578 (rechtstreeks nummer).
Bereikbaar op maandagochtend-woensdagochtend en
vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur.
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Presentatie notaris
Woensdag 15 maart hadden we een drukbezochte
themamiddag. Bijna 100 leden (en niet-leden) luister
den in cc Servaes naar een interessante en nuttige
lezing van notaris Thierry Dielissen. Veel informatie,
nog eens nalezen? Dat kan. De hiervoor gebruikte
presentatie is digitaal op te vragen bij secretaris Kees
Kuijpers via info@kbo-dinther.nl  
High Tea voor reis naar Oeganda
BIJZONDER GESLAAGD was de high tea op 18 maart
in cc Servaes. Met mooi servies, tafelkleden en menu
kaart, allemaal in Engelse stijl.
Jip van Aarle en Mirte van Hastenberg organiseerden
deze sponsoractiviteit, om hun reis te bekostigen voor
hun wereldburgerstage in Oeganda in Afrika.
Na een heerlijk soepje gaven de twee leerlingen van
het Zwijsen College uit de vierde klas een korte
presentatie over het land en de vier scholen die ze
gaan bezoeken. Vijftien april vertrekken ze voor 2,5
week met 31 leerlingen in totaal. Samen met leeftijds
genoten uit Oeganda volgen ze daar lessen en onder
nemen ze verschillende andere activiteiten.
Na de presentatie volgden nog een hartig- en een zoet
gedeelte met onder andere heerlijke quiche, sandwi
ches, brownies en panna cotta. Allemaal versbereid
door de twee leerlingen en hun familie. Echt niemand
ging met honger naar huis.
Ook cc Servaes heel erg bedankt voor het beschikbaar
stellen van de ruimte en het gebruik van de keuken
en andere hulp bij de voorbereidingen en tijdens de
high tea. Goed om te ervaren en te zien dat er SAMEN
veel mogelijk is. We gaan er vanuit dat we nog wel
horen hoe het met Jip en Mirte in Oeganda vergaan is.

Geslaagde campagne
Onze belastinghulpen hebben van 6 t/m 10 maart 151
leden uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek geholpen
met de belastingaangifte. Ook met de aangiften van
huur- en zorgtoeslag. De campagne is weer prima
verlopen.

Dit keer met 5 invulhulpen en een stagiaire, 2 meer
dan vorig jaar. Naast Gerrit van den Berg, Gerard van
Dijk, Gerrit Oosterhof en Igo van Lin zijn nu ook Frans
Langenhuijsen en Hans Olivier het team komen ver
sterken. Compliment heren, we hebben weer veel
positieve reacties gehad. We bedanken ook de gast
vrouwen, gastheren en de vrijwilligers van cc Servaes
voor hun inzet. Fijn dat het zo weer kon.

Film ‘My Old Lady'
Film uit 2014. Mathias Gold, een depressieve ex-alco
holist uit New York, komt in Parijs aan om het appar
tement dat zijn vader hem naliet, te verkopen. Hij zit
financieel gezien bijna volledig aan de grond. Hij ont
dekt dat het prachtige huis bewoond wordt door een
kranige 93-jarige vrouw, Mathilde, en haar vrijgezelle
dochter Chloé. Zo kan hij het appartement natuurlijk
niet verkopen. Hij komt ook te weten dat Mathilde
en zijn vader geliefden waren. De driehoeksmachts
strijd die zich dan ontspint, is de kern van de film. Het
gaat over hebzucht en familiebanden. Er botsen niet
alleen generaties op elkaar, maar ook culturen.
Woensdag 12 april om 14.00 en 19.00 uur in Ons Thuis

VOA’s bezoeken 80-jarigen
KBO doet veel voor haar leden. Belangenbehartiging
en praktische ondersteuning. Deze service (meestal
gratis) brengen we graag onder uw aandacht. Dit keer
de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s). Deze vrijwil
ligers hebben een luisterend oor, het zijn mensen die
met u meedenken over regionale en lokale (zorg)
voorzieningen en diensten. Ze worden aangestuurd
door ONS welzijn, KBO-Brabant en de lokale senio
ren verenigingen. Ze zijn onafhankelijk, goed opgeleid
en gecertificeerd. De KBO-afdelingen in Heeswijk-
Dinther hebben vijf VOA’s. Momenteel benaderen ze
op initiatief van ONS Welzijn de 80-jarigen. Een
keukentafelgesprek is voor alle senioren mogelijk.
Schroom dus niet om contact met ze op te nemen.
Informatie via info@kbo-dinther.nl of 0413-296143.
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Redactie Maandblad KBO-Dinther
Thea van der Doelen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
56zomers@gmail.com of Raadhuisstraat 12
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Overleden leden
25-02-2023 Grad Wijnen, 95 jaar
25-02-2023 Gerrie Klomp-Kampen, 82 jaar
01-03-2023 Annie van Houtum-Vugts, 73 jaar
07-03-2023 Siska van de Moosdijk-de Laat, 96 jaar
07-03-2023 Diny Manders-Hazelberg, 84 jaar
07-03-2023 Maria van den Akker-Smits, 67 jaar
23-03-2023 Sjan van Kessel-Potters, 84 jaar 
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Overige activiteiten  
 
* Kienen op woensdag 5 april om 13.30 uur
* Nordic Walking op locatie op donderdag 6 april
   vertrek 08.45 uur
* Bloemschikken op donderdag 6 april om 14.00 uur 
  (één week eerder dan normaal ivm Pasen)
* Kaartavond op vrijdag 7 april om 19.30 uur
* Kaartmiddag op woensdag 12 april om 13.30 uur
* Eérste lange fietstocht (ca. 65 km.) op donderdag 20
   april vertrek 09.30 uur

Loodgieters gevraagd
 
Het gaat uitstekend met de Klusdienst. Waarom zijn
we er niet eerder mee begonnen? Niet meer weg te
denken uit HDL. De werkgroep nadert al snel de 100e
klus! Gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers om
hulpvragers te helpen. 
Maar nu blijkt dat vooral de loodgieters vaak op pad
moeten. Te vaak misschien.
Daarom de oproep om extra loodgieters. Wie voelt
zich geroepen? Wie wil er mee doen? Meld je bij de
coördinatoren Henk Schakenraad of Henny van
Hemmen, 06-16288065.

Mededeling
 
Geen koffieochtend in april ivm Koningsdag op 27 april

Themamiddagen en koffieochtenden
 
Tot nu toe was u van ons gewend om voor de koffie
en thee tijdens de koffieochtenden en themamiddagen
niets te hoeven te betalen. Doordat aan deze ochten
den/middagen ook niet-KBO leden kunnen deelne
men konden wij deze kosten declareren bij de ge
meente.  De gemeente heeft echter besloten dat deze
vergoeding per 1 januari 2023 komt te vervallen. Wij
betreuren dit besluit ten zeerste maar kunnen deze
kosten helaas ook niet voor rekening van KBO nemen.
 
Met ingang van 1 april 2023 zijn dus kosten voor het
gebruik van koffie/thee tijdens deze bijeenkomsten
voor eigen rekening.

Jacques Worms redactielid
 
De redactie heeft versterking gekregen. Jacques
Worms is de nieuwe vrijwilliger. Vanaf nu ga je hem
vaker zien. Gevraagd en ongevraagd. Meestal in gezel
schap van zijn fototoestel en een notitieboekje. We
zijn blij met hem, in het verleden heeft hij bewezen
een uitstekende fotograaf te zijn. Naast Corrie van
der Heijden gaat Jacques voor onze KBO de activitei
ten op de gevoelige plaat vastleggen. De komende
weken is dat voor de nieuwe algemene folder.
 
Succes Jacques, veel plezier gewenst.


