
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de maand februari 
 
Kijk ook op onze website 
            KBO-Mariaheide.nl 
 
Bestuur 
Voorzitter: Mart van Goor  (06-10387006) 
Secretariaat: Maria Braam 
(kbomariaheide@gmail.com)  
Penningmeester: Marie José van de Graaf 
Ledenadministratie: Herma Dortmans       
(kbo-mariaheide@leaweb.nl) 
Leden: 
Pieter van den Berg 
Thea Hermes 
Joep Vanthoor 
 
Ouderen advies 
Frans Mikkers (06-29974997) 
 
Nieuwe leden 
4 
 
Kienen 
Op 7 februari is het kienen vanaf 14.00 uur in D’n 
Brak. 
Heeft u interesse dan bent u van harte welkom om 
deel te nemen. Deze activiteit staat garant voor 
gezelligheid en samen zijn.  
 
Keezen 
Op donderdag 9 februari is het weer Keezen in d’n 
Brak. Aanvang 19.30 uur. 
Graag opgave bij Herma Dortmans via 
kbo-mariaheide@leaweb.nl 
Volgende data zijn 16 maart, 13 april en 11 mei. 
 
Koersbal 
Na het overleg begin januari is besloten om de 
activiteit Koersbal in het BijOns programma te 
behouden. Dit betekent dat op woensdagmiddag 
vanaf 13.30 uur Koersbal wordt gespeeld in 
dorpshuis D’n Brak. Wanneer de klok weer verzet 
wordt in maart stoppen we met koersbal als de 
deelnemers dat willen. Er is nu nog voldoende 
plaats om deel te nemen aan dit prachtige spel 
waaraan werkelijk iedereen aan mee kan doen. 
 
Bedevaart Handel 
Noteer alvast in je agenda: 
Op maandag 1 mei om 13.30 uur vindt de 
bedevaart naar Handel plaats. De organisatie is dit 
jaar in handen van KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Alzheimercafé 
In Uden op 14 februari: 
 
Veghel:   Uden: 
PieterBreugelHuis  Eigen Herd 
Middegaal 25  Rooijsestraat 32 
5461 XB Veghel   5401 AT  Uden 
 
Vrij entree  
Begin programma: 19.30 uur 
Café open: 19.00 uur 
einde programma: 21.30 uur 
 
Dilemma’s bij dementie 
Als je voor iemand met dementie zorgt, moet je op 
een bepaald moment beslissingen gaan nemen 
voor die ander. Wel of niet dwingen om te 
douchen? Autorijden of sleutels afpakken? 
Beslissen over andermans leven kan als een grote 
verantwoordelijkheid voelen. Over deze en andere 
dillema’s gaan wij graag met u in gesprek. 
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