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Topsporters te gast!
Op woensdag 15 februari hebben we twee HeeswijkDintherse para-olympische topsporters te gast,
wheeler Kenny van Weeghel (woont in de H. Stokstraat) en geweerschutter Joep van Lankveld (woonde
in de Balledonk). Zie de foto van hen op de voorzijde
van dit Maandblad. Beide topsporters zijn dankzij hun
vele trainen en doorzetten erg succesvol in hun sport.
Kenny heeft al vijfmaal deelgenomen aan de ParaOlympische Spelen en heeft verschillende medailles
gewonnen. In 2016 won hij goud in Rio de Janeiro.
Joep kon zich net niet kwalificeren voor Rio, maar nu
bereidt hij zich voor op de Spelen in Tokio.
Naast hun topsport hebben ze beiden ook “gewoon”
hun werk bij de Politie en bij NOC*NSF.
Zij komen vertellen over de wijze waarop zij hun sport
beleven en wat ze daarvoor moeten doen en laten.
Graag willen zij laten zien wat je – ook al heb je te
maken met een handicap – met een goede instelling
en doorzetten kunt bereiken. Zij kunnen daarin een
voorbeeld en een inspiratiebron zijn voor veel mensen
die iets willen presteren. Ook al heb je te maken met
tegenslagen, met een positieve instelling kun je veel
bereiken in het leven.
Het belooft echt een erg interessante presentatie te
worden.
Na hun presentatie kunnen we volop genieten van het
accordeonorkest Gruppo Dal Segno, waarin ook
enkele HaDee-ers actief zijn. Zij traden voor de
eerste keer op tijdens KBO-Cultureel in november jl.
en lieten daar met een mooi luisterprogramma een
prima indruk achter. Vandaar dat we dit gezelschap
ook voor deze themamiddag hebben uitgenodigd.
De middag is in Cultureel Centrum Servaes, begint
om 13.30 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur.
Alle senioren en andere belangstellenden uit Hees
wijk, Dinther en Loosbroek zijn van harte welkom.
De toegang is gratis en de koffie wordt aangeboden
door de gemeente Bernheze.

De Oudere Garde schittert
We hebben bij onze aankondiging niets teveel gezegd.
Wat hebben we genoten van ‘Kolder in de Polder’,
waarin Govert Juyn en Tiny van de Brand, Henk
Kuijpers en Cokkie Juyn, Riet van der Aa en Mieke
van Schijndel, Sonja van den Berg, Hans van den Hurk
en Ans van der Schoot en Rianne van Beekveld de
sterren van de hemel speelden.
Het dolkomisch blijspel was gesitueerd in de buurt
super van een dorp waar iedereen elkaar kent en zich
met alles en iedereen bemoeit. Dat uitte zich vooral
toen er sprake was van de mogelijke verkoop van het
pand. Kostelijk en herkenbaar. Dat zich nadien erg
onalledaagse types aandienden was hilarisch.
We bedanken de spelers, regisseur Ger Sanders,
grimeur Annie Oosterholt en souffleuse Cecile
Dekker

Nieuwe leden
Han Dangé
Anne-Marie Dangé - van Sleuwen
Rinus Bok
Annemie Bok-Habraken
Will van Oorschot
Antoinet van Oorschot - van Grinsven
Welkom bij KBO-Dinther

Goed om aan te denken
8 feb 13:30 (wo) Kaarten
8 feb 14:00 en 19:00 (wo) Film Heeswijk
14 feb 13:30 (di) Creatief Café
18 feb 13:41 (za) Pronkzitting 55+
23 feb 10:00 (do) Koffieochtend
1 ma 13:00 (wo) kienen
3 ma 19:00 (vr) kaarten
15 ma (wo) Eucharistie en Ledenvergadering
En ....de reis naar de Hanzesteden in mei gaat door!
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Film Chocolat
Woensdag 8 februari 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.
Brits-Amerikaanse film over een jonge moeder die
met haar dochtertje aankomt in een Frans dorpje,
waar zij een chocolaterie opent.
Daarmee verandert zij het leven van de dorpelingen.

Belastingaangifte

Koffieochtend

Binnenkort ontvangen veel personen een uitnodiging
van de Belastingdienst tot het doen van de aangifte
inkomstenbelasting over 2016. Als men geld tegoed
heeft, is het handig om dit te doen vóór 1 april 2017.
Bij het invullen bieden onze belastinginvullers
weer hulp. Van 6 t/m 10 maart 2017 helpen de heren
Van den Berg, Van Dijk en Oosterhof weer 65-plussers
uit ons dorp, ook niet-leden zijn welkom. Desgevraagd
wordt ook de huur- en de zorgtoeslag over de jaren
2016 en 2017 berekend of gecontroleerd. De zitdagen
zijn weer in Cultureel Centrum Servaes. Het invullen
en/of controleren gebeurt per computer, het duurt
ongeveer één uur en de kosten zijn €10. De ‘vaste’
klanten zijn al persoonlijk benaderd. Wie er nog meer
van deze dienst gebruik wil maken kan bij onderstaan
de personen een aanmeldingsformulier opvragen.
De werkwijze is ten opzichte van voorgaande
jaren veel veranderd. De e-erkenning is er niet meer,
de invullers werken met zogenaamde burgermachti
gingen. Ze vragen van hun klanten geen Digid-codes
meer. Via het aanmeldingsformulier wordt wel het
Burgerservicenummer (BSN) opgevraagd, ook wel
persoons- of sofinummer genoemd. In het kort komt
het hier op neer, dat de klanten een adviseur machti
gen om voor hem of haar de belastingformulieren in
te vullen. Met het BSN start de adviseur de machti
gingsprocedure bij de Belastingdienst. In geval er een
partner is (man/vrouw, vriend/vriendin op hetzelfde
adres, broer/zus op hetzelfde adres) moeten beiden
hun BSN geven, beide vullen ook een aanmeldingsfor
mulier in. Voor partners wordt overigens niets extra’s
in rekening gebracht. Na verloop van tijd ontvangt de
klant van de Belastingdienst een witte enveloppe.
Daarin zit een brief met een code. Deze moet zo snel
mogelijk aan de belastinginvuller gegeven worden.
Wat men op de zitdag nog meer mee moet brengen
leest men in het indelingsbericht eind februari.
Inleveren aanmeldingsformulieren tot 20 februari bij:
Lina v.d. Voort, Hoofdstr.114 KBO-Heeswijk 292487
Kees Kuijpers, Wilgendreef 15 KBO-Dinther 296143

Op donderdag 23 februari van 10:00 tot 11:30 uur is
er in cc Servaes weer een koffieochtend. Deze keer
vertelt voetpedicure Linda Brugmans over haar be
roep en over hetgeen ze zoal voor u kan betekenen.
Van harte welkom. Aanmelding is niet nodig.

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Foto’s zijn door eigen leden beschikbaar gesteld.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl
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Jaarvergadering op woensdag 15 maart
Met onze leden en eventuele familieleden vieren we
samen de Eucharistie. Pastoor Joost Jansen gaat voor
in de dienst in de St Servatiuskerk om 13.30 uur, die
wordt opgeluisterd door koor Cantando.
Met intenties voor alle huidige en de overleden leden.
Van hen die ons na de jaarvergadering van 2016 zijn
ontvallen noemen wij de namen. Een mooi moment
om God te danken en om Zijn zegen te vragen.

Eet en Beleef

Aansluitend aan de eucharistieviering bent u welkom
Graag attenderen wij u op twee prachtige mogelijkheden
in Cultureel Centrum Servaes.
Na de ontvangst aldaar met gratis koffie/thee start om in ons dorp om gezellig - samen met anderen - te genieten
van een goede maaltijd.
14.30 uur de algemene ledenvergadering.
Eetpunt CC Servaes
Elke donderdag wordt er in het Cultureel Centrum
1
Servaes, om 17:00 uur, een heerlijk drie-gangen menu
2
geserveerd door vrijwilligers. Speciaal voor mensen
3
die zich een beetje eenzaam voelen en heel graag met
4
andere mensen in contact blijven. Dit smakelijke eten
5
wordt klaar gemaakt door de kok van Laverhof en
wordt heerlijk vers en warm op tafel gezet. U hoeft
6
zelf geen eten klaar te maken, schuift gezellig aan, buurt
wat met andere mensen en geniet. Het enige wat u
7
daarvoor moet doen is u even - vóór zondagavond 8
aanmelden bij Tonny van de Ven, tel. 06-20216398.
De kosten zijn € 9,50. Is dat voor u een probleem,
9
dan heeft Ons Welzijn de mogelijkheid u daarin tege
10
moet te komen. Daarvoor kunt u contact opnemen
11
met Carmen van den Boom, tel. 088-3742525.
Eten in Cunera / De Bongerd
Toelichting bij agendapunt 2
De notulen van de ALV van 16 maart 2016 kunt u Speciaal voor KBO-leden is er iedere eerste dinsdag
opvragen bij info@kbo-dinther.nl of telefonisch bij van de maand in het restaurant van Cunera / De
Bongerd gelegenheid om deel te nemen aan een
Kees Kuijpers 0413-296143.
kwalitatief hoogstaande 4-gangenmaaltijd met koffie
na en enkele consumpties. Echt een mooi moment om
Toelichting bij agendapunt 8
alleen, samen met uw partner of met een groepje
Aftredend en herkiesbaar zijn:
gezellig uit eten te gaan. U dineert dan in een fijne
Sonja van den Berg-Bresser en
restaurant-omgeving voor een erg aantrekkelijke prijs.
Willy van der Steijn.
Henk Kuijpers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Een aanrader om uzelf een keer te verwennen zonder
dat u er veel voor moet doen. De kosten zijn slechts
Het bestuur draagt in zijn plaats voor:
€ 17,00 all-in. U hoeft u alleen maar aan te melden
Margriet Beeftink-van Asselt (Donkeren Dijk 44).
vóór de donderdag voorafgaande aan de betreffende
Harry van de Ven is aftredend na 2 jaar
dinsdag bij Harry van de Ven, tel. 292356.
penningmeester ad interim.
Het bestuur draagt in zijn plaats voor:
André Verstegen (Jan Habrakenstraat 6).
Overleden
Eventuele andere kandidaten kan men, met tien
26 dec Maria van der Laar-van den Broek 65 jaar
handtekeningen van leden, schriftelijk voordragen tot
01 jan Betsie Habraken-van Zutphen 82 jaar
drie uur voor de vergadering.
15 jan Truus van Zutphen-van Veghel 89 jaar
Wij betuigen onze deelneming!
Het bestuur is erg blij met uw komst. Welkom!
Agenda
Opening door de voorzitter
Notulen ledenvergadering van 16 maart 2016
Presentatie Jaarverslag 2016
Presentatie Financieel verslag 2016
Presentatie Begroting 2017
+ contributievaststelling 2017
Verslag kascommissie
door Gerard van Dijk en Wim Smits
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Pauze met foto’s
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting.

