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EEN NIEUW MAANDBLAD
Telkens als de ONS verschijnt worden daar enkele losse velletjes papier in gestoken om u te laten weten wat
er voor de eerstkomende tijd bij de KBO te gebeuren staat.
Het bestuur heeft al enige tijd met het idee rondgelopen daar verandering in te brengen.
Niet in het minst om een meer eigentijdse uitstraling te hebben.
Er is immers zoveel te vertellen over de veelzijdige activiteiten van KBO-Dinther.
Natuurlijk is er op de website www.kbo-dinther.nl al veel te vinden. Maar niet iedereen beschikt over een
computer of kan daar gemakkelijk mee omgaan.
Wij starten nu daarom met een blad met de naam Maandblad KBO-Dinther.
Een blad met informatie over bereikbaarheid, berichtgeving over activiteiten, aankondiging en terugblik op
themamiddagen, bestuursmededelingen, reizen, verhalen, foto’s etc.
Zo blijven wij in aanvulling op ons jaarprogramma via dit maandblad actueel.
In de Algemene Ledenvergadering van 18 maart heb ik dit nieuwe blad al bij u aangekondigd.
Wij wensen u veel leesgenot.
Willy van der Steijn, voorzitter.

Samenstelling redactie
De redactie bestaat uit:
Ria van Hemmen (eindredactie)
Corrie van der Heijden
Kees Kuijpers
Willy van der Steijn

Maandblad KBO-Dinther
Dit is de allereerste uitgave van het Maandblad.
De redactie van het Maandblad ontvangt graag
uw op- of aanmerkingen, ideeën en suggusties.

Jeu de boules
Weet u dat we weer gestart zijn met jeu de boules?
Iedere donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom op de banen van het gilde.

Ledenpasje
Ontvangen! Prima.
Niet ontvangen! Laat het dan even weten aan
Kees Kuijpers kuipersc@home.nl of tel. 296143

Bestuurswijziging
Na vele jaren van trouwe inzet zijn Anny van den Broek
en Luus van der Ven afgetreden.
Het bestuur ging op zoek naar nieuwe kandidaten.
Deze personen, Corrie van der Heijden-van der Aa
en Harry van de Ven, zijn door de Algemene Leden
vergadering unaniem gekozen tot lid van het bestuur.
Wij wensen hen veel succes!
Hiernaast een foto van het nieuwe voltallige bestuur.
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het duo-fietsen, de reiscommissie, het zoeken naar
artiesten of groepen en Nordic wandelen.
Tijdens de jaarvergadering van 18 maart 2015 hebben Het is fijn dat ook zij vrijwilliger blijft; in haar geval bij
wij afscheid genomen van de bestuursleden Luus van het duo-fietsen en het Nordic wandelen.
de Ven en Anny van den Broek.
Willy van der Steijn, de voorzitter, dankt beiden voor
hun enorme en flexibele inzet.
Namens KBO Brabant leest hij de oorkondes voor en
speldt hij bij hen de bijbehorende zilveren speld op.
Ook overhandigt hij hen namens KBO-Dinther een
bloemstuk en een cheque.
Het hartelijk dankjewel vergezeld van applaus uit de
zaal is meer dan verdiend.

Afscheid bestuursleden

Themamiddag spoedhulp

Luus van de Ven is tien jaar als bestuurslid actief ge
weest. Dat was een jaar langer omdat het haar ge
vraagd werd.
Vele jaren was zij vicevoorzitter en zij vervulde twee
jaar het voorzitterschap. Daarnaast was zij in touw
voor het kienen, de reiscommissie, bloemschikbijeen
komsten, het maken van bloemstukken en diverse
andere activiteiten.
Zij vertegenwoordigde KBO-Dinther in de OOB.
Als afscheid heeft zij het nieuwe vaandel gemaakt.
Gelukkig blijft zij zich inzetten als vrijwilliger bij het
kienen en blijft zij voor KBO-Dinther bloemstukken
maken, zoals ook op deze dag.

‘Mijn dokter na vijven en in het weekend’
Onder deze titel hielden Barbara van Alebeek en
Harrie Geboers op 15 april 2015 een voortreffelijke
presentatie over spoedhulp.
De huisartsenpost is uw huisarts 's avonds, 's nachts
en in het weekend.
Om de post te bereiken belt u 0900 - 8860. Gespeci
aliseerde triagisten stellen vragen om samen met u
te kijken welke hulp nodig is en hoe snel.

Daarbij zijn afspraken met de eigen huisarts van belang.
Afspraken over:
Wat kan ik zelf in geval van verergering van ziekte
symptomen al doen, wil ik alle behandelingen die
Anny van den Broek neemt na negen jaar afscheid van
mogelijk zijn, wens ik gereanimeerd te worden?
het bestuur. Zij heeft een enorme staat van dienst.
Ook kan men maatregelen nemen om actief te blijven,
De voorzitter heeft berekend dat zij zeker 5000 uren
valpartijen te voorkomen, aan brandpreventie doen.
in touw is geweest als secretaris, de centrale figuur in
Het was een duidelijke, boeiende en informatieve
het bestuur.
presentatie, waarbij men veel vragen stelde.
Zij hield de post- en ledenadministratie bij.
Dank aan Barbara van Alebeek en Harrie Geboers.
Zij besteedde daarnaast ook veel tijd en energie aan
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Veilig op pad met de rollator
In de Tuinzaal van Cunera/De Bongerd
organiseren Laverhof en IPG Bernheze
op donderdag 21 mei om 14.00 uur een
middag over het veilig gebruik van een rollator.
Iedereen kan dan kennis maken met de rollator
en leren hoe er mee om te gaan om ongelukken
te voorkomen. U kunt oefenen met de eigen
rollator of met een leen-exemplaar.
De bijeenkomst is gratis.
U bent van harte welkom.
Erg interessant voor iedereen
die een rollator gebruikt
of dat voor de nabije toekomst overweegt.
U kunt u vóór 18 mei aanmelden bij
Judith.Sanders@laverhof.nl of per telefoon
0413-298100 (alleen op dinsdag of vrijdag).

AANMELDING
DAGTOCHT 17 juni 2015
Aanmelden vóór 1 juni door dit briefje
in te leveren bij Ria van Hemmen
(Julianastraat 7) of te mailen naar
riavanhemmen@gmail.com met
opgave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht uwerzijds wordt
het bedrag automatisch afgeschreven
van uw rekening.
Naam ................................................................
Telefoon ..........................................................
Adres ...............................................................
Aantal personen ............................................
Opstapplaats ...................................................
Met inklapbare rolstoel ................................
Met rollator .....................................................
Dieetwensen ...................................................
Datum,

Handtekening,

Overal waar grenzen zijn wordt
gesmokkeld

Dagtocht 17 juni 2015
Het is weer zover.
Tijd voor de eerste dagreis van 2015.
We hebben dit keer gekozen voor een Brabantse
bestemming. Centraal in het programma staan de
smokkeltocht en Brabants amusement. De reiscom
missie heeft haar keuze op deze tocht laten vallen gelet
op de positieve ervaringen van KBO’s uit de omgeving.
Bovendien is het programma ook geschikt voor hen
die iets minder goed ter been zijn. U kunt gerust
meegaan wanneer u gebruik maakt van een inklapbare
rolstoel of een rollator.
Datum:
Prijs:

woensdag 17 juni
€49,95 per persoon

Dagprogramma:
08.25 uur opstappen Plein 1969 (marktplein)
08.35 uur opstappen Raadhuisstraat (bij pomp)
09.30 uur Ontvangst bij Partycentrum Antoine
met koffie/thee en Smokkelvlaai
10.00 uur Film over smokkelen o.l.v. een gids
11.00 uur Brabants amusement
13.00 uur Koffietafel met koffie en thee
14.30 uur Smokkeltocht met de touringcar met
leuke bezienswaardigheden en kleine stop bij de
Achelse Kluis met diverse leuke winkeltjes en de
Trappisten brouwerij. Onder leiding van een gids.
17.00 uur Driegangen diner
Inclusief één drankje bij het diner.
19.00 uur Vertrek vanuit Soerendonk
20.00 uur Thuiskomst
Tijden zijn bij benadering
Wij reizen met FASSBENDER Touringcars.

