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De Oudere Garde: FANTASTISCH

Naar België

Wat hebben we weer genoten! Drie keer een volle
zaal en drie keer spel van een hoog niveau.
Steeds een welverdiend applaus en bloemen na afloop.
De komedie "Hebben Hebben Hebben" was goed
gekozen. De rollen stonden de acteurs op het lijf
geschreven en voor de ogen van het enthousiaste
publiek ontrolde zich een volkomen natuurlijk en
herkenbaar verhaal. Goede grime, juiste belichting,
prima geluid en een prachtig decor: alles klopte.
Dit alles kreeg gestalte onder de bezielende leiding
van regisseur Ger Sanders.
Bijzondere waardering was er voor de vele door de
ondernemers ter beschikking gestelde prijzen.
Wat zijn we trots dat onze KBO zo’n fantastisch
toneelgezelschap in haar midden heeft.
We hopen er dan ook op dat deze groep tot in
lengte van jaren kan doorgaan.
We kijken nu al weer uit naar de uitvoeringen in 2019.

Voor de reis naar België van 14-18 mei is de bus nog
niet helemaal vol. Daarom kunt u nog inschrijven tot
12 februari. Dat is echt de allerlaatste kans! Vraag
meer informatie en een formulier aan Ria van Hemmen
tel. 292462 of e-mail riavanhemmen@gmail.com.

Volle bak bij fietsen en wandelen
Gebleken is dat er voor de twee nieuwe sportieve
activiteiten voldoende animo is binnen KBO-Dinther.
De oproepen voor de fietsvierdaagse en acht dagen
bergwandelen hebben maximale respons gekregen.
Maar liefst 18 leden bezoeken op de fiets de Kempen
en 19 wandelaars hebben zich aangemeld voor zes
wandeltochten in de Alpen van Oostenrijk.
Voor de deelnemers van het bergwandelen is er al een
bijeenkomst geweest. Dat was een heel plezierige
informatieavond. Onze vrijwilligers hebben samen
met de wandelaars goede afspraken gemaakt. Iedereen
weet nu zo ongeveer wat ze kunnen verwachten in
Sankt Johann im Pongau. Ze hebben er veel zin in.
De fietsers houden in maart hun voorbespreking.

Bent u ook een creatieve KBO-er?

André Rieu op z’n best

Dit jaar is KBO Creatief op zaterdag 7 juli in de
Ontmoetingstuin. Dat is dan de vierde editie. We
organiseren deze middag weer samen met KBOHeeswijk. De standhouders van vorig jaar zijn al uit
genodigd voor het eerste overleg. We komen dinsdag
27 februari om 19.00 uur in cc Bernrode bij elkaar.
Het is een initiatief waarmee we alle senioren, die op
een of andere manier creatieve activiteiten ontplooi
en, de gelegenheid bieden om zich te presenteren. Met
de bedoeling om andere mensen enthousiast te maken
en ze uit te nodigen om daar óók mee te beginnen.
Als u hier ook bij wilt zijn meldt u dan bij Margriet
Beeftink (0413-291924). Dan wordt u ook uitgenodigd
voor 27 februari.

Het idee werd tijdens de laatste ledenvergadering
geboren: we gaan ook culturele uitstapjes maken.
Daarom reisden we op 6 januari 2018 met een volle
bus van Brabant Expres af naar het nieuwjaarsconcert
van André Rieu in de Ziggo Dome te Amsterdam.
Zonder op alle onderdelen van het programma in te
En dan verder nog ….
gaan: André Rieu en zijn companen bezorgden ons
een heel mooie avond. Iedereen heeft volop genoten. Film Fanfare van Bert Haanstra 14 feb om 14.00
en 19.00 uur in cc Bernrode. Met gratis toegang.
Kluscafé Loosbroek 17 feb en op iedere 3e zaterdag
van de maand 9.30-11.30 uur. Achterdonksestr 7.
‘Zeg maar ja tegen het ouder worden’
22 maart om 13.30 uur lezing door Wim van Kreij in
De Wis te Loosbroek. Van KBO Kring Bernheze.
De ledenpas van KBO-Brabant, met vermelding
2015/2016/2017 blijft tot het najaar van 2018 geldig.
Voor nieuwe leden en ter vervanging van een verloren
pas komt er een 'tijdelijke pas 2018'.
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Jaarvergadering op 21 maart
Graag maken wij u nu al attent op onze Algemene
Ledenvergadering op woensdag 21 maart a.s. Dit is
voor onze vereniging de belangrijkste dag in het jaar.
Dan gedenken we in de eucharistieviering om 13.30
uur, de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden.
In de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering,
die om 14.30 uur begint, legt het bestuur aan al onze
huidige leden rekening en verantwoording af over het
afgelopen jaar en kijken we ook naar de toekomst.
Dé gelegenheid bij uitstek dus om aan het bestuur te
laten weten hoe u denkt over de gang van zaken, of u
het ergens mee eens of oneens bent, of dat u bepaal
de wensen of ideeën heeft. De agenda voor de ALV
wordt in het Maandblad van maart vermeld. In ieder
geval zullen dit jaar twee belangrijke agendapunten
centraal staan: de plannen voor de viering van ons
60-jarig bestaan in 2019 én hoe wij voortaan met onze
jubilarissen om willen gaan.
Belangrijk genoeg dus om deze middag alvast in uw
agenda op te nemen. Aan het einde van de vergadering
zal Jan van Eerd, de Hoofdman van Gilde Sint-Barbara,
een presentatie houden over de geschiedenis van ons
ongeveer 500 jaar oude gilde en de betekenis van de
verschillende attributen. Oók een interessant thema.
Het bestuur stelt het erg op prijs als zoveel mogelijk
leden aanwezig willen zijn.

Ondersteuning bij WMOkeukentafelgesprekken
De gemeente heeft de taak om u zo te ondersteunen
dat u zo lang mogelijk zelfstandig mee kunt blijven
doen aan de maatschappij. Als u daar problemen mee
krijgt dan kunt u een gesprek aanvragen om passende
ondersteuning en adviezen te krijgen. Dat kan van alles
zijn, zoals huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening,
vervoerspassen, hulpmiddelen, enz. Eventueel kan er
ook maatwerk geboden worden, bijvoorbeeld als u
uit het ziekenhuis wordt ontslagen, of als u (tijdelijk)
problemen ondervindt met uw mantelzorg.
Dit zogenaamde keukentafelgesprek mag u echt niet
onderschatten, want dit gesprek is bepalend voor de
ondersteuning die u wel of niet krijgt.
Daarom is het heel belangrijk om uzelf bij te laten
staan door een deskundig en onafhankelijk persoon.
De gemeente heeft de plicht om u hierop te wijzen.
Ook de KBO wil u daarbij graag van dienst zijn. Neem
dan contact op met onze vrijwillige ouderenadviseur
Harry van de Ven, tel. 0413-292356.
Als u toch problemen ervaart, laat het weten aan ons
bestuur. Dan proberen wij hier iets aan te doen.

Bijscholing verkeersdeelname ouderen
Veel van onze ouderen nemen gelukkig nog dagelijks
deel aan het verkeer. Zowel met de auto, per fiets of
te voet. We vinden het belangrijk om dat zo lang
mogelijk vol te houden. Op jonge(re) leeftijd hebben
we ons rijbewijs behaald en als we het geluk hadden
verder niets te mankeren is dat telkens verlengd.
Maar ……… in de loop der jaren is er veel veranderd
op en langs de wegen in Nederland. Lang niet altijd
kennen we de betekenis van nieuwe borden, nieuwe
wegmarkeringen en voorrangsregels. Soms maakt ons
dat onzeker. Wij zijn daarom bijzonder verheugd dat
Jan van Eerd, voormalig rijschoolhouder, bereid is om
speciaal voor KBO-leden 6 bijscholingsavonden te
verzorgen. Daarin worden o.a. de nieuwe borden,
wegmarkeringen, (turbo) rotondes, snelheid en
voorrangsregels behandeld.
Als u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden bij
secretaris Kees Kuijpers, Wilgendreef 15, tel. 296143
of per email info@kbo-dinther.nl. Aan de cursus
kunnen maximaal 16 personen deel nemen.
Het betreft de dinsdagen 27 februari, 6 maart,
13 maart, 20 maart, 27 maart en 3 april telkens van
19.30 tot 21.30 uur.
In theorielokaal rijschool, Edm. van Dintherstraat 2.
Cursuskosten: € 4,00 voor koffie of thee.
Desgewenst zijn boekjes met nieuwe verkeersregels
verkrijgbaar à € 6,00 per stuk.
Hoe eerder u zich aanmeldt des te groter de kans dat
er plek beschikbaar is.

Jubileum
50 jaar getrouwd op 12 januari 2018
Hans en Thea de Visser-Munsters
Proficiat!

Nieuwe leden
Miriam Verkuijlen
Willie en Mien van Eerd-Timmers
Marij van Kaathoven
Willy en Joke Lunenburg-Schouten
Pauline Suiker-Dijkhoff
Jos van Eerd
Sjanny Barten-van Schijndel
Welkom!
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Belastingaangifte
Binnenkort ontvangen veel personen een uitnodiging
van de Belastingdienst tot het doen van de aangifte
inkomstenbelasting over 2017. Als men geld tegoed
heeft, is het handig om dit te doen vóór 1 april 2018.
In de week van 5 tot en met 9 maart bieden de KBOafdelingen van Heeswijk en Dinther weer hulp bij het
invullen van de belastingformulieren (belastingjaar
2017) en op verzoek ook die van de zorgtoeslag.
Evenals voorgaande jaren zitten onze deskundige
vrijwilligers Gerrit van den Berg, Gerard van Dijk en
Gerrit Oosterhof in cc Servaes weer klaar voor u om
u te adviseren.

Er wordt weer gewerkt met burgermachtigingen en
inlogcodes. Een deelnemer machtigt een adviseur om
bij het invullen bij de Belastingdienst ingang te krijgen
in zijn of haar financiën.
Wij vragen voor deze service een vergoeding van €10
(partners op hetzelfde adres zijn gratis). We hebben
het bedrag dit jaar wederom niet hoeven verhogen.
Als u gebruik wenst te maken van deze dienst, neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met secretaris
Kees Kuijpers (0413-296143). Het is handig als u dan
naast uw NAW-gegevens ook uw BSN-nummer bij de
hand heeft (Burger Service Nummer, ook wel Sofi- of
persoonsnummer genoemd).
De 109 leden uit Heeswijk-Dinther, die vorig jaar al
gebruik gemaakt hebben van deze service, hebben
allemaal al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. 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
7 jan 2018 Riek Deckers-van Lamoen 95 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Themamiddag LEVENSTESTAMENT
Op woensdagmiddag 21 februari vanaf 14.00 uur
hebben we Notaris Thierry Dielissen te gast op onze
themamiddag in Cultureel Centrum Servaes.
Hij vertelt uitgebreid waarom een levenstestament zo
belangrijk is. Anders dan bij een gewoon testament
leg je daarin wensen vast voor situaties tijdens het
leven, voor als je door ziekte of ongeval niet meer zelf
kunt handelen of beslissen. In het levenstestament kan
worden vastgelegd wie dan je belangen behartigt. Dat
kan gaan over financiële zaken, maar daarnaast ook
over persoonlijke wensen. Ook vertelt hij welke
mogelijkheden er zijn op het gebied van schenkingsen erfrecht. Wanneer en waarom kun je bepalen wat
er gebeurt met je zuurverdiende spaarcenten als je
onverhoopt in een verzorgingshuis opgenomen
wordt. Of als je komt te overlijden.
Vragen kan men deze middag aan de notaris stellen.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur is de zaal open
14.00 uur het levenstestament, met thema’s zoals
mentorschap, bewindvoering en euthanasieverklaring
15.00 uur pauze
15.15 uur erf- en schenkingsrecht, met volop de kans
om vragen te stellen
16. 00 uur afronding.
De informatieve middag is voor alle belangstellenden
uit Dinther en Heeswijk gratis toegankelijk. Vooral
voor onze senioren bevelen wij deze middag van harte
aan.
Zoals gebruikelijk wordt de koffie weer aangeboden
door de gemeente Bernheze.

Koffieochtend: napraten lezing notaris
Donderdagochtend 22 februari, van 10 – 11.30 uur,
ook in Cultureel Centrum Servaes, willen we tijdens
de koffieochtend nog eens rustig met elkaar bespreken
wat de notaris over het levenstestament e.d. allemaal
heeft verteld. Dan zijn ook de ouderenadviseurs
aanwezig. Daar is ook iedere oudere uit Dinther en
Heeswijk van harte welkom.

