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ALV op hoofdlijnen

Voorzitter Willy van der Steijn verwelkomt allen in
de algemene ledenvergadering van 21 maart 2018.
130 leden zijn aanwezig en er waren 26 afmeldingen.
- Willy memoreert de mooie eucharistieviering met
het herdenken van onze overledenen en spreekt zijn
dank uit aan deken Vincent Blom, koor Cantando
onder leiding van Marie-Astrid Vermaas, koster Fred
van den Berg en collectant Rieky Martens.
- De vergadering keurt de notulen 15 maart 2017 goed.
- Kees Kuijpers presenteert het jaarverslag 2017.
Het ledenaantal steeg van 526 naar 565.
Binnen het bestuur waren Harry van de Ven en Henk
Kuijpers in maart 2017 aftredend en niet herkiesbaar.
André Verstegen en Margriet Beeftink zijn in hun
plaats in het bestuur gekozen. Bestuursleden en/of
vrijwilligers waren aanwezig bij legio vergaderingen,
intern en extern. Talrijk zijn de eigen activiteiten en
de activiteiten waarin KBO-Dinther participeert.
Dat lukte dankzij 64 vrijwilligers en veel leden.
- Penningmeester André Verstegen presenteert met
dank aan Harry van de Ven een helder verslag van de
opbrengsten en van de kosten over 2017. 
Dan biedt hij een sluitende begroting voor 2018 aan.
Net als in 2017 is de contributie € 20,00.
De vergadering stemt daar graag mee in.
- De aanwezigen keuren het voorstel van de kascom
missie, Wim Smits en Piet van Helvoort, tot decharge
van het voltallige bestuur i.c. de penningmeester goed.
- Marijke Lunenburg vormt met Piet van Helvoort de
nieuwe kascommissie.
- De bestuursleden André Verstegen en Corrie van
der Heijden worden herkozen.
- Voor het eerst in de geschiedenis van KBO-Dinther
wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld.
- Tijdens de pauze krijgt iedereen een consumptie.
- Willy doet daarna verslag van de voorbereidingen
voor het 60-jarig jubileum van KBO-Dinther in 2019.
- Om volgend jaar nader aandacht te kunnen besteden

aan de jubilarissen is het bestuur druk doende gege
vens van alle leden te completeren.
- Als men bij aansluiting op Trined voor KBO-Dinther
kiest dan ontvangt KBO-Dinther per aansluiting
€10,00 en bij meer dan 50 aansluitingen zelfs €20,00.
- Samen met KBO-Heeswijk start KBO Educatief
(themamiddagen, koffieochtenden en Samen Actief).
- Na de rondvraag volgde een bijzonder boeiende
presentatie over Gilde Sint Barbara door hoofdman
Jan van Eerd en ondersteund door Fred van den Berg
over de geschiedenis van het gilde, het gilde nu, de
aloude gebruiken en enkele belangrijke attributen.
- Willy sluit de vergadering met dank aan eenieder.

ALV Volgend jaar korter

Op 21 maart hadden we een goed gevulde middag:
een eucharistieviering, de jaarvergadering en een
boeiende presentatie over het St Barbaragilde van
Dinther door hoofdman Jan van Eerd. Voor sommigen
van ons mocht het allemaal best iets minder lang duren.
Het bestuur heeft toegezegd het programma in te
willen korten door het iets anders in te richten.

Geslaagde bijscholing verkeer 

Het aanbod van Jan van Eerd om ouderen bij te
scholen in de verkeersregels bleek een schot in de
roos. Zestien enthousiaste leden van KBO-Dinther
hebben het nut van deze cursus ingezien. Veilig kunnen
deelnemen aan het verkeer is belangrijk. Dat dit veel
anders is dan vroeger was bij iedereen wel duidelijk.
Vanuit de media wordt maar weinig aandacht gegeven
aan veranderingen. Daarom werd het hele theorie
boek in zes avonden doorgewerkt. Jan behandelde de
verschillende onderwerpen (weggebruikers, borden,
voorrang, afslaan, gedragsregels, enz.) met speciale
aandacht voor ouderen.  Zie ook coverfoto.
Niet iedereen heeft kunnen deelnemen. Er waren te
veel inschrijvingen. Maar het goede nieuws is, dat de
voormalig rijschoolhouder ook in de komende winter
deze cursus zal herhalen. Jan, namens KBO-Dinther
bedankt voor je gastvrijheid en deskundige inzet.
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Gratis workshops www.hadeejer.nl

Heeft u altijd al willen weten hoe u de perfecte foto
maakt met de digitale camera? Of ontdekken welke
mogelijkheden er zijn om een mooi filmpje te maken?
Of wellicht wilt u graag weten hoe u een persbericht
schrijft of een pakkende tekst voor de website van uw
organisatie? KBO biedt u de mogelijkheid middels
gratis workshops die in september van start gaan en
waarvoor u zich nu kunt inschrijven. De data voor de
cursussen worden in overleg met de cursisten bepaald.
Het betreft de workshops:
1. Fotografie verzorgd door René Kuijs,
    professioneel fotograaf;
2. Videofilmen door Ton Lunenburg,
    gespecialiseerd filmmaker;
3. Teksten schrijven door Annemieke van der Aa,
    onder meer eindredacteur bij BD.
De cursussen bestaan uit 3 delen van telkens 2 uur.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes, één keer in de
twee weken. Op www.kbo-dinther.nl vindt u uitge
breidere informatie. Wilt u meer weten dan neemt u
contact op met de secretaris van de KBO. Interesse?
Meldt u aan via redactie@hadeejer.nl of door te
bellen met Ardith Manders, 06-51263021.

Gelukkiger ouder worden

Tijdens de themamiddag ‘Gelukkiger ouder worden’
van de KBO Kring Bernheze trakteerde Wim van Kreij
ons op 22 maart in Loosbroek op een zeer boeiende
inleiding. Wij willen u zijn 10 adviezen om iedere dag
een beetje gelukkiger te worden niet onthouden.
 1. Wees blij en lach regelmatig.
 2. Sta, zit en loop rechtop.
 3. Probeer positief te denken.
 4. Breng regelmaat in je leven.
 5. Houd een dagboek bij.
 6. Accepteer dat je fouten maakt.
 7. Stel je kwetsbaar op.
 8. Zorg goed voor jezelf.
 9. Piekeren helpt niet.
10. Durf eens nee te zeggen.
En dan het elfde gebod: Gij zult genieten!

Huishoudelijk Reglement aangenomen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteerde
het bestuur voor het eerst in de geschiedenis van
KBO-Dinther een Huishoudelijk Reglement. In zijn
toelichting gaf de voorzitter aan waarom dit nodig is.
De belangrijkste algemene afspraken liggen vast in de
verenigingsstatuten, die op 25 maart 1999 door de
notaris in een akte zijn vastgelegd. Die zijn alleen met
veel moeite te veranderen. Maar in de loop van de
jaren zijn er ook veel afspraken gemaakt en regels
vastgesteld die handig en noodzakelijk zijn om in de
praktijk goed met elkaar te kunnen samenwerken. Al
die afspraken hebben we nu samengebracht in een
Huishoudelijk Reglement. Hierin kunnen we als dat
nodig mocht zijn ook op een eenvoudiger manier
verandering in aanbrengen. De leden aanwezig bij de
Algemene Ledenvergadering gingen – met een enkele
aanvulling die het bestuur nadien heeft verwerkt –
unaniem akkoord met het Reglement. Om er voor te
zorgen dat iedereen dit kan inzien, zetten we het
volledige Huishoudelijk Reglement op onze website.

Brandweer komt

Op donderdag 26 april is er om 10 uur in cc Servaes
weer een koffieochtend. Van de brandweer komt
William van Zutphen. Hij vertelt dan hoe belangrijk
het is brand te voorkomen en geeft praktische tips.
Maar ook wat te doen bij noodgevallen komt aan bod.
Belangrijke informatie voor iedereen. Kom en geniet
van een kopje koffie op kosten van de gemeente.

Trined

Veel mensen gaan over op een glasvezelabonnement
bij Trined. Bij de aanmelding kan men kiezen voor een
favoriete vereniging. Die vereniging ontvangt hier dan
per aansluiting van Trined €10 voor (of €20 bij meer
dan 50 aanmeldingen, ook voor de eerste 50). Onze
voorzitter heeft tijdens de ledenvergadering op 21
maart al aangegeven dat we voor ons 60-jarig jubileum
in 2019 nog budget te kort komen. Kies daarom KBO-
Dinther bij Trined! Hoe meer leden een abonnement
afsluiten en KBO-Dinther selecteren, des te hoger het
sponsorbedrag! Bij voorbaat dank.

Walking Football

Wij willen een nieuwe KBO activiteit gaan opzetten.
Wij denken namelijk dat we best wel een aantal leden
hebben met belangstelling voor walking football. Om
dat uit te kunnen werken hebben we kartrekkers
nodig. Heb je interesse daarvoor? Meld je dan a.u.b.
via e-mail bij info@kbo-dinther.nl.
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Redactie Maandblad KBO-Dinther 

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Overleden

18-02-2018 Marie Vissers-Wijgergangs 100 jaar
06-03-2018 Clazien v.d. Heijden-Schellings 92 jaar
06-03-2018 Mia v.d. Cammen-van Lierop 78 jaar
14-03-2018 Wim van Doorn 92 jaar;
erelid wegens zijn inzet als penningmeester van
KBO-Dinther en daardoor ook wegens zijn nauwe
betrokkenheid bij de realisatie van cc Servaes.
22-03-2018 Ad van Oorschot 76 jaar
23-03-2018 Martien van Genugten 76 jaar
29-03-2018 Piet van Kessel 91 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Nieuwe leden

Tonny van Liempt-van Zoggel
Nancy Otjens
Jacqueline van den Heuvel
Annie Vogels-van den Berg
Jan en Gerry van de Leest-van Oorschot
Mieke Otjens-Kwaks
Welkom!

Jubileum

60 jaar getrouwd op 8 april 2018
Gerard en Jet Barten-Herckenrath
Proficiat!

KBO-Dinther 60 jaar in 2019

Zondag 5 mei 2019 bestaat de KBO in Dinther 60 jaar.
Een mooie gelegenheid om dat samen met al onze
leden te vieren en de geschiedenis van de voorbije
jaren te herinneren. Dat gaan we doen in twee
weekenden in en rond cc Servaes. Een feestcommissie
bestaande uit onze leden Annie van den Broek, Ad
Habraken, Henriette Doorenbosch, Marijke Verhagen
en de bestuursleden André Verstegen en Willy van
der Steijn zijn druk doende om een mooi programma
samen te stellen. Ook Elly van den Broek van cc
Servaes maakt hier deel van uit. Het is de bedoeling
om een programma te maken waarin alle leden zich
herkennen en zich uitgenodigd voelen om erbij te zijn.
De voorlopige contouren hebben we inmiddels al
verkend en samengesteld:

Zondag 5 mei 2019: Feestelijke eucharistieviering
in de Servatiuskerk, met aansluitende gezellige bijeen
komst in cc Servaes voor alle leden.
Zaterdag 11 mei 2019: Feestprogramma in en rond
cc Servaes vanaf 13 uur met diverse activiteiten,
toernooitjes, optredens, kinderactiviteiten. In de
vroege avond een gezellige feestavond voor onze
oudere leden met rustige muziek en op de latere avond
tot in de kleine uurtjes een feest voor jong en oud.
Zondag 12 mei 2019: Actief feestprogramma met
fiets- en wandeltochten, gezinsvertier in kader van
Moederdag, workshops en verschillende muzikale
optredens en vermaak. In de avonduren uitlopend in
een gezellige dansavond.
Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze KBO
kunnen presenteren zoals we zijn: eigentijds, actief en
veelzijdig. Maar voor het zover is zal er nog veel werk
verzet en georganiseerd moeten worden, waarvoor
wij graag een beroep op jullie doen.
Heb je daar belangstelling en tijd voor? Meld je dan bij
een van de commissieleden.

Toch nog naar België?

Helaas hebben twee gegadigden zich moeten afmelden
voor de reis van 14-18 mei. Wil je alsnog mee? 
Meld je dan via riavanhemmen@gmail.com of tel.
292462 vóór 14 april.

Film Waterboys

Woensdag  14 maart om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Deze Nederlandse film vertelt het humoristische en
ontroerende verhaal van de misdaadromanschrijver
Victor en zijn cello spelende zoon Zack.


