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Verslag jaarvergadering

Allereerst blikken wij terug op een mooie Eucharis
tieviering, waarin onze overleden leden herdacht zijn.
Dank aan pastoor Joost Jansen, koor Cantando, koster
Annie Ketelaars en collectant Rieky Martens.
Daarna is het tijd voor de Algemene Ledenvergadering
van 16 maart 2016.
Verheugd heet voorzitter Willy van der Steijn de 130
aanwezige leden welkom. Mooie opkomst!
De notulen van 18 maart 2015 worden goedgekeurd.
Secretaris Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag
van 2015.  Hij vertelt over de stijging van het leden
aantal met 22 naar 511, de bestuurssamenstelling na
het afscheid vorig jaar van Anny van den Broek en
Luus van de Ven en het aantreden van Corrie van der
Heijden en Harry van de Ven (ad interim), de nauwe
lijks te tellen vergaderingen en andere bijeenkomsten,
de zeer vele eigen en participerende activiteiten, de
60 vrijwilligers als fundament van onze organisatie.
Daarom is er een hartelijk ‘bedankt allemaal’.
De penningmeester Harry van de Ven presenteert het
financieel verslag over 2015: de inkomsten en de
uitgaven met aandacht voorsubsidie, sponsoring, le
denbijeenkomsten, communicatie en de afdracht aan
KBO-Brabant van € 11,93 per lid.
Ook presenteert hij een sluitende begroting voor
2016, vergelijkbaar met de uitgaven over 2015.
De aanwezigen onderstrepen het dankjewel van de
voorzitter aan de penningmeester voor het financieel
verslag en het opstellen van de begroting met applaus.
De contributie blijft met € 20,00 gelijk aan 2015.
De vergadering begroet dat met instemming.
Gerard van Dijk en Theo Romijn hebben de kas ge
controleerd en geen onvolkomenheden gevonden. Zij
spreken hun waardering uit voor de verslaglegging tot
achter de komma. Op hun voorstel worden het vol
tallige bestuur i.c. de penningmeester gedechargeerd.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie.
Gerard van Dijk is bereid aan te blijven als lid van de
kascommissie. Theo Romijn is reglementair aftredend.
Wim Smits stelt zich in zijn plaats beschikbaar. De
vergadering bekrachtigt zijn kandidatuur met applaus.
Voor het bestuur zijn Kees Kuijpers en Ria van
Hemmen aftredend en herkiesbaar. Zonder tegenkan
didaten worden beiden bij acclamatie herkozen.
In de pauze krijgt iedereen een consumptie en kan
men kijken naar foto’s van de reizen van vorig jaar.
Ria van Hemmen licht de communicatie met leden.
Willy van der Steijn vertelt o.a. over: het eenjarig
bestaan van het Eetpunt; - hoe samen te werken met
KBO-Heeswijk; - jaarfeest en kerstmiddag na verbou
wing De Toren; stijging tot 55% bereikbaarheid leden

Communicatie

Tijdens de jaarvergadering is aandachtig geluisterd
naar alles wat  te berde is gebracht. We horen ook
veel tijdens andere bijeenkomsten en activiteiten.
Er is nog veel meer informatie beschikbaar.
Wij informeren u via het ledenblad ONS, het Maand
blad, de jaarfolder, het publicatiebord in cc Servaes,
de regionale pers en e-mail. Op de eigen website staan
allerlei vaste gegevens, het laatste nieuws én foto’s.
We steken even in op het Maandblad.
Het nummer dat u nu in handen heeft is het elfde
Maandblad van KBO-Dinther. Bij de start in mei 2015
was de vraag of we iedere maand voldoende materiaal
zouden hebben. Niets blijkt minder waar: soms is het
moeilijk er alles in te krijgen. Dat betekent niet dat
wij niet graag tips zouden ontvangen. We luisteren
naar onze lezers en voor de duidelijkheid zijn we o.a.
overgegaan naar zwarte titels en plaatsen we korte
berichtjes niet altijd in gekleurde kadertjes.
En dan de jaarfolder.
Separaat bij dit Maandblad ziet u ook de nieuwe
jaarfolder die de periode van april 2016 tot april 2017
bestrijkt. Vergeleken met de vorige is er veel gewijzigd
zoals informatie over de contactpersonen. Ook nu
weer iets uitgebreider. Handig om te bewaren!

via e-mailadres; de cursus Ons Platform Cubigo door
Ben Beeftink;  de zomeractiviteiten voor de thuisblij
vers; het nieuwe jeu de boules seizoen op het Gilde
terrein; KBO Creatief.
Tijdens de rondvraag komen Ons Platform Cubigo,
dank aan het bestuur als kartrekkers van de KBO, de
lentetochten van Laverhof  en het mooie optreden
van Cantando aan de orde.
Tot slot spreekt de voorzitter spreekt zijn dank uit
voor de geweldige opkomst en noemt het een enorme
opsteker. "We doen het voor allen, maar we doen het
ook allemaal samen" zo zegt hij. Hij bedankt iedereen
voor de belangstelling en sluit de vergadering.
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D.I.O. nodigt biljartliefhebbers uit

Heeft u wel eens op een middag willen biljarten of
kaarten? Maar is het er nog nooit van gekomen?
Kom eens kennismaken met D.I.O., een vereniging
die de leden de gelegenheid geeft om een partijtje
te biljarten of een kaartje te leggen. Er worden open
dagen gehouden op 18, 20 en 22 april in cc. Servaes.
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag is het
speelmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Maar natuurlijk kunt u als KBO-lid óók vrij biljarten
op dinsdag- en donderdagmiddag. U bent welkom.

Dagtochten

Voor de dagtocht op woensdag 15 juni naar Kleve in
Duitsland is een touringcar vastgelegd. De details rond
de daginvulling zijn nog niet helemaal in kaart gebracht.
Daarom staan in het volgende Maandblad een beschrij
ving van de dagtocht en een aanmeldformulier. Deze 
gegevens staan soms ook al eerder op onze website.
Voor de dagtocht op woensdag 24 augustus naar Delft
volgt die informatie op een later moment.

We gaan weer naar buiten

De klok is weer verzet. Het is zomertijd!
De temperatuur begint langzamerhand weer te stijgen.
Het zomerse weer komt er aan en nodigt iedereen
uit wat vaker naar buiten te gaan. Heerlijk!Iedereen
kan er zelf op uit gaan of gewoon genieten van de lange
zomeravonden. Het is erg fijn om dat ook samen met
anderen te doen. Daarom gaan ook in de zomer veel
activiteiten van de KBO gewoon door.
Duo fietsen
Met mensen die niet meer zelfstandig op een fiets
durven of kunnen stappen gaan we er bij goed weer
op uit. Er zijn voor hen twee duofietsen beschikbaar.
Deze ‘sportievelingen’ worden om 14.00 uur thuis
opgehaald en om 16.30 uur weer thuis gebracht. Meld
wel even aan bij Anny van den Broek, tel. 296319.
Korte fietstochten
Op iedere dinsdag van 3 mei t/m 30 augustus (anders
dan in het jaarprogramma) starten de liefhebbers om
exact 13.30 uur op het kerkplein voor een korte
fietstocht. Rond 17.00 uur komen de deelnemers daar
weer terug. Kom gewoon en sluit aan.
Lange fietstochten
Voor de iets meer ervaren fietsliefhebbers zijn mooie
lange fietstochten van ongeveer 60 km. Dit jaar op:
∙ zondag 22 mei         
∙ donderdag 23 juni
∙ zondag 24 juli          
∙ donderdag 25 augustus.
Bij Martien van Helvoort, tel. 292308 kun je informa
tie inwinnen.
Wandelen
De dag beginnen met een heerlijke wandeling? Dat
kan op iedere dinsdag  tussen 09.00 tot 10.00 uur. We
wandelen steeds  in twee groepen, waarbij de ene
groep een grotere afstand aflegt dan de andere. De
start is vanaf cc Servaes, waar we na terugkomst ge
zellig samen even koffie drinken. Sluit ook eens aan.
Nordic Walking
Een groepje wandelaars geeft de voorkeur aan Nordic
Walking. Zij wandelen elke donderdag van  09.00 tot
10.00 uur. De afstand is afgestemd op de deelnemers.
Wil je er kennis mee maken? Sluit dan gewoon aan of
informeer bij Anny van den Broek, tel. 296319.
Jeu de boules
Zin in een spelletje jeu de boules? Dat kan op iedere
donderdag tot eind oktober. Je bent dan welkom op
de banen van gilde St. Barbara. Voor  € 1,00 voor
KBO-leden of € 2,00 voor niet-leden kun je van 13.30
tot 16.00 uur meedoen. Als je er meer over wilt weten
dan wil Bart van de Wetering, tel. 06-28775509, graag
meer informatie geven.

Belasting ingevuld

In maart hebben onze vrijwilligers Gerrit van den Berg,
Gerard van Dijk en Gerrit Oosterhof weer 68 mensen
uit Heeswijk-Dinther geholpen met het invullen van
de belastingformulieren. Ook zijn beschikkingen over
zorg- en huurtoeslag gecontroleerd.
Met medewerking van de vrijwilligers van cc Servaes
is alles weer vlot en goed verlopen. Mede namens het
bestuur van KBO-Heeswijk bedanken we ook nu weer
de adviseurs voor de goede zorgen. Hopelijk mogen
we volgend jaar weer rekenen op de expertise van
Gerrit, Gerard en Gerrit.
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Nieuwe leden

Helmie Pieters-van Schijndel
Ruud Heij
Adri Heij-Smits
Wim Schagen
Anneke Schagen-van den Berk
Welkom bij KBO-Dinther

Voorlichting ‘Veilig Thuis’

Op woensdag 20 april 2016 om 14.00 uur organiseren
we in cc Servaes een interessante voorlichting over
het thema “veilig thuis” blijven wonen.
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen,
helaas ook als ze kwetsbaarder worden. De meeste
ouderen willen natuurlijk ook zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Het is daarom juist nu van belang te
weten wat u als oudere zélf kunt doen om uw eigen
veiligheid in en om het huis te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat over:
•        Inbraakpreventie / woningoverval
•        Babbeltrucs
•        Ontspoorde zorg / financiële uitbuiting
De bijeenkomst is interactief en wordt, ondersteund
met een presentatie, verzorgd door de heer Louis
Hofman van KBO-Brabant. Inspelend op de lokale
actualiteit op dit terrein worden deelnemers aan het
denken gezet over hun eigen rol ten aanzien van de
veiligheid thuis. Bij deze bijeenkomst zal ook de
wijkagent, de heer Loek Snijders, aanwezig zijn.
Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid
voor het stellen van vragen en het uitwisselen van
ervaringen. Ook de Vrijwillige ouderenadviseurs van
de KBO zijn aanwezig en de vertrouwenspersoon
Veilig Thuis van KBO-Brabant wordt geïntroduceerd.
De toegang is gratis en de koffie wordt u aangeboden
door de gemeente Bernheze.

Grote zomeractiviteit

Het wordt weer zomervakantie en er zijn mensen die
thuisblijven in deze vakantiemaanden. Veel activiteiten
liggen stil in deze periode en dan is het prettig om uit
te kunnen zien naar een activiteit waar je gezellig met
anderen een leuke avond aan hebt.
In dat kader organiseert KBO-Dinther iets extra’s
voor de thuisblijvers. Voor woensdag 3 augustus is
het bestuur bezig met de voorbereidingen van een
 aantrekkelijke en amusante zomeractiviteit.
Over de inhoud van het avondprogramma willen we
jullie nog even in spanning houden. Wat we nu al wel
verklappen is dat de avond voorafgegaan wordt door
een vrijwilligersmiddag.
Zet de datum alvast op de kalender.

Film My Old Lady

Woensdag 6 april om 14.00 en 19.00 uur
cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.

Over Verzorgd Wonen op Laverhof

Cunera/De Bongerd is een verzorgingshuis, maar
biedt ook de gelegenheid om er zelfstandig te kunnen
wonen in een appartement met de mogelijkheid tot
verzorging dichtbij. Bij Laverhof noemt men dat het
project Verzorgd Wonen.
Bij veel mensen is dat project al wel bekend. Maar er
is ook nog veel onduidelijkheid over de voorwaarden
waar je aan moet denken als je daar belangstelling voor
hebt. Wat wordt onder verzorgd wonen verstaan?
Wie komt er voor in aanmerking. Wat heeft Laverhof
te bieden en wat gaat dat kosten?
Op verzoek van de KBO zullen Rini Verstraaten van
het Cliëntenbureau en Jacqueline van Eijk, teammana
ger, tijdens deze koffieochtend met een presentatie
duidelijkheid geven en zal er ruim gelegenheid zijn om
vragen te beantwoorden.
De koffieochtend is op donderdag 28 april van 10 tot
11.30 uur in cc Servaes. Gastvrouwen Janny, Nelly en
Anny ontvangen iedereen met belangstelling hiervoor
te ontvangen met een kopje koffie. Van harte welkom.

Overleden

Op 6 maart 2016 Wim Hermans (90 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!


