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Welkom in de jaarlijkse Eucharistieviering
Wij zijn gewoon voorafgaand aan de jaarvergadering samen met zoveel mogelijk leden eucharistie te vieren.
De viering op 16 maart 2016 wordt gehouden in de St Servatiuskerk en begint om 13.30 uur.
Pastoor Joost Jansen gaat hierin voor. Natuurlijk weer met een actueel en bemoedigend woord.
Koor Cantando luistert o.l.v. Peter van Raak de viering op.
De intenties voor deze viering zijn voor alle leden en alle overleden leden.
Van de leden die ons na de jaarvergadering van 2015 ontvallen zijn noemen wij de namen.
Wij nodigen u allen van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn om God te danken en om Zijn zegen te
vragen. Familieleden zijn natuurlijk ook welkom.

Jaarvergadering 16 maart 2016

Aansluitend aan de eucharistieviering bent U welkom
in Cultureel Centrum Servaes.
Na een ontvangst met gratis koffie/thee nodigen wij
onze leden uit tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering, die begint om 14.30 uur.
 
                   Agenda
 1   Opening door de voorzitter
 2   Notulen ledenvergadering van 18 maart 2015
 3   Presentatie Jaarverslag 2015
 4   Presentatie Financieel verslag 2015
 5   Presentatie Begroting 2016
      + contributievaststelling 2016
 6   Verslag kascommissie
      door Theo Romijn en Gerard van Dijk
 7   Verkiezing nieuw lid kascommissie
 8   Bestuursverkiezing
      Pauze
 9  Mededelingen
10  Rondvraag
11  Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 2
De notulen van de ALV van 18 maart 2015 kunt u
opvragen bij info@kbo-dinther.nl of telefonisch bij
Kees Kuijpers 0413-296143.

Toelichting bij agendapunt 8
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Kees Kuijpers en Ria van Hemmen.
Eventuele andere kandidaten kan men, met tien
handtekeningen van leden, schriftelijk voordragen tot
drie uur voor de vergadering.

Toelichting bij de pauze
Tijdens de pauze worden foto's getoond van de reizen
van het afgelopen jaar.

Het bestuur stelt Uw aanwezigheid zeer op prijs.

Nieuwe leden

Hans de Visser
Thea de Visser-Munsters
Hennie van Zandbeek
Jet van Zandbeek-van den Broek
Gerard Kuijpers
Tineke Kuijpers-van Lieshout
Margriet Beeftink-van Asselt
Tineke van den Brand-van Kessel
Jos van Empel
Trees van Empel-Jansen
Willy van Langen
Gerda van Langen-Langenhuizen
Mien Potters-van Houtum
Hannie van der Kamp-Weemen

 Welkom bij KBO-Dinther

De Elzas is in trek

Vandaag 25 januari hebben wij geïnformeerd naar
het aantal mensen dat heeft geboekt voor de reis
naar de Elzas van maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei.
Er zijn al 27 definitieve aanmeldingen en enkele
opties. Inschrijven kan nog tot 19 februari.

Voor meer (actuele) informatie 

www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl

Film Mr Morgan’s last love

Woensdag 10 februari om 14.00 en 19.00 uur.
In cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Het bitterzoete verhaal van een eenzame
Amerikaanse weduwnaar in Parijs.
Gratis toegang, ook voor KBO-leden uit Dinther.
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.
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Verhalen, sagen, legenden …..

Op woensdag 17 februari 2016 geeft Rini Kerstens uit
Erp van 14.00 tot 16.00 uur in cc Servaes,  een zeer
interessante lezing met prachtige beelden over het
thema verhalen, sagen, legenden.
Omdat de reacties op een eerder gehouden lezing
voor Heemkundekring De Wojstap zo geweldig
waren, heeft de KBO hem uitgenodigd om dit verhaal
aan een breder publiek te vertellen.
Natuurlijk zijn alle belangstellenden uit Dinther en
Heeswijk van harte welkom om deze lezing bij te
wonen en te genieten van een ontspannen middag.
Gratis toegang. De gemeente Bernheze biedt de
koffie aan. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Waarover gaat de lezing? De natuur!
Zolang mensen bestaan hebben ze interesse gehad
voor de natuur. In het verre verleden moesten de
mensen het doen met wat ze zagen en meemaakten.
Er zijn veel verhalen ontstaan. Verhalen over planten,
paddestoelen, dieren. Vooral de soorten met een wat
vreemd, merkwaardig of bijzonderlijk uiterlijk waren
onderwerp van die verhalen. Ook speelden geloof en
bijgeloof een heel grote rol. Het gaat over duivels en
heksen, kabouters en elfjes.
Sommige verhalen zijn luguber, andere daarentegen
heel sprookjesachtig. Allemaal vertelsels die ons nu
een glimlach ontlokken. Al die verhalen vertellen ons
iets over hoe mensen vroeger stonden tegenover de
natuur en natuurverschijnselen. Ze laten ons ook met
andere ogen kijken naar de natuur.

KBO kluscafé in Loosbroek voor HDL

We gaan in Loosbroek van start met een kluscafé in
de Achterdonksestraat bij Harrie en Rien van Zoggel.
Daar gaan we spullen zoals koffiezetapparaat of ven
tilator proberen te repareren.
Dit kluscafé is voor alle inwoners HDL en wordt
bemand door vrijwilligers.
We starten met één keer per maand op de 3e dinsdag
van 18.30 uur tot 20.30 uur. De eerste keer is op
dinsdag 16 februari. Voor onderdelen moet u zelf
zorgen. Voor het energieverbruik en de kosten van
de koffie vragen we een vrijwillige bijdrage. We roepen
mensen op om mee te doen en mee te denken over
dit project. Als je een beetje handig bent laat dan wat
van je horen of loop even gezellig binnen.
Voor meer informatie: Jan van Eerd tel. 0412-480658
of Betsie van Zutphen, tel. 0413-229692.

Puike voorstelling

De zaal in cc Servaes is op vrijdagmiddag 22 januari
helemaal gevuld voor de toneeluitvoering van onze
toneelclub ‘De Oudere Garde’. De verwachtingen zijn
hoog gespannen en dat blijkt terecht.
Govert Juijn zet er namelijk samen met zijn hele club
een geweldige vertolking van ‘De Rollator Revolutie
in Huize de Toekomst’ op de planken. Dit huis is
ontstaan uit een fusie tussen een chique rusthuis en
een volks bejaardenhuis. Natuurlijk botst dat.
De bewoners kunnen elkaar niet luchten of zien en
dat laten ze ook horen. Dat luwt als de aandacht zich
verlegt naar een mysterieuze bejaarde heer, die er zijn
intrek neemt. Als ze een gezamenlijke tegenstander
hebben gevonden in de verschrikkelijke directrice
leren ze elkaar pas waarderen. Het is een eigentijdse
en leuke voorstelling waar vaart in zit.
Complimenten voor alle spelers, voor de regisseur
Ger Sanders en de rest van de crew.
En als dank van de KBO is er een mooie roos voor
iedereen.
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AANMELDINGSSTROOK

Wij willen / ik wil het belastingformulier 2015 laten
invullen en de toeslagen laten controleren bij de
belastingadviseurs van de KBO.

Naam:…………………………………………..
straat……………………………………………
telefoon…………………......…….........................

Voor het inplannen is het belangrijk dat u aangeeft
op welke dagen u niet kunt komen.
Wij kunnen / ik kan NIET op:
….......……………………………………………...
......................…………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………….
Verzoek bij aanmelding / inlevering van deze strook
a.u.b. tegelijk €10 te betalen.
Inleveren kan bij Kees Kuijpers a/d Wilgendreef 15
te Heeswijk-Dinther.

Goed om aan te denken 

17 februari Themamiddag
25 februari Koffieochtend
16 maart H Mis en jaarvergadering

Cubigo: Ons Platform

Tijdens de themamiddag in november gaf Ben Beeftink
een presentatie over ‘Ons Platform’ dat iedere (toe
komstige) gebruiker van computer, i-pad of tablet heel
gemakkelijk de weg wijst om informatie te kunnen
vinden. Er zijn al ruim 40 aanmeldingen.
De eerste instructieochtenden of -middagen in cc
Servaes zijn al geweest. De deelnemers zijn leergierig
en enthousiast en komen weer graag naar een terug
kommiddag, na er zelf mee aan de slag te zijn gegaan.
Ook belangstelling?
Meld je dan bij Ben Beeftink tel. 0413-291924.

Belastingaangifte 2015

Binnenkort ontvangen veel personen een uitnodiging
tot het doen van aangifte inkomstenbelasting over
2015. Die moet vóór 1 april 2016 ingeleverd worden.
De KBO-adviseurs bieden hulp bij het invullen. Alle
65-plussers uit Heeswijk-Dinther én nu ook Loos
broek kunnen hier gebruik van maken. Ook niet KBO-
leden! Naast het invullen van het aangifteformulier
worden ook de huur- en/of zorgtoeslag berekend en/
of gecontroleerd. De heren van den Berg, van Dijk en
Oosterhof houden daartoe zitting in cc Servaes te
Heeswijk-Dinther van 7 t/m 11 maart.
De kosten zijn €10 en het invullen per computer duurt
ongeveer één uur.
Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan kunt u
dat op drie manieren aangeven. U kunt bijgevoegde
aanmeldstrook inleveren, een e-mail sturen naar
info@kbo-dinther.nl óf telefonisch contact opnemen
met een van de secretarissen van de  KBO-afdelingen:
Heeswijk Rien de Visser (294174), Dinther Kees
Kuijpers (296143) en Loosbroek Betsie van Zutphen
(229692). U kunt dit doen tot uiterlijk 20 februari
2016. Hierna ontvangt u zo snel mogelijk een brief
waarin is aangegeven wat u allemaal moet meebrengen
naar de zitting.
U heeft geen Digid-code nodig. Wel heeft u één of
twee (bij partners) machtigingscodes nodig, die de
belastingdienst in een witte enveloppe gezonden heeft.
Heeft u deze niet ontvangen? Bel dan onmiddellijk naar
088-1236555. U krijgt de code dan binnen 5 dagen 
thuis gestuurd. Zonder die code kunnen de adviseurs
geen aangifte doen.

Niets is pluis....

'Niets is pluis in het warenhuis' is een blijspel
waarin het draait om het komende bezoek van de
koning en de koningin aan een warenhuis.
Het loopt bepaald niet allemaal op rolletjes.
Dat zorgt dus voor een avond vol hilariteit en
vermaak. U wilt dat zeker niet missen.
Toneelgroep “De Verenigde Spelers” speelt dit
blijspel speciaal voor KBO-leden in de Wis te
Loosbroek op dinsdag 23 februari om 19.30 uur.
De entreeprijs is € 8,50 inclusief een consumptie.
U kunt reserveren via telefoonnummer 0623957423
(Carla Raaymakers).


