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Geluk en voorspoed in 2018 !!

Als u dit Maandblad openslaat dan zitten we al meer
dan een week in 2018. Grote kans dat wij u op een
of andere manier al een gelukkig nieuwjaar hebben
gewenst. Maar om zeker niemand te vergeten wil ik
u – mede namens mijn collega’s in het bestuur – ook
op deze wijze van harte veel geluk en voorspoed
wensen in dit nieuwe jaar. 
Hoewel we voor iedereen het allerbeste wensen, zal
dat ook in het nieuwe jaar helaas niet voor ons allen
het geval mogen zijn. Evenals in het afgelopen jaar
krijgen sommigen met tegenslag te maken. Dan is het
vooral belangrijk dat we er zijn voor elkaar en dat we
op elkaar mogen rekenen. Ook in die gevallen wil onze
KBO een vereniging zijn waar we van elkaar op aan
kunnen. Waar we vreugde kunnen delen, maar waar
we ook troost en medeleven vinden.
Onze KBO heeft in 2017 weer vele nieuwe leden
mogen begroeten. Wij hopen dat zij zich spoedig thuis
zullen voelen en zo mogelijk ook een actieve bijdrage
kunnen leveren aan het welzijn van ons allen. Want
we streven ernaar dat we zo lang mogelijk en in een
goede gezondheid deel kunnen nemen aan het leven
in onze gemeenschap. Daaraan willen we - ieder op
zijn eigen manier - een bijdrage leveren.
Met deze welgemeende wens zijn we hoopvol
begonnen aan het jaar 2018!
Willy van der Steijn, voorzitter.

Terugblik op Kerstviering

Wij kunnen terugkijken op een fijne kerstviering in cc
Servaes. Naar de twee bijeenkomsten op 13 december
kwamen in totaal 169 leden. Wim Smits speelde bij
de ontvangst kerstliederen op zijn accordeon. Willy
van der Steijn, pastoor Joost Jansen en Ria van Hem
men verwoordden de kerstgedachte op heel verschil
lende manieren. Cohda Krek presenteerde dat met
muziek, zang en woord.  We konden volop meezingen
met de traditionele en minder bekende kerstliederen
gebracht door seniorenkoor Cantando (’s middags)
en koor Amicanto (’s avonds).

Zien, wat je anders niet kunt zien

Op 6 december bezochten 42 leden van KBO-Dinther
Museum Boijmans van Beuningen. Met de speciale
Museum Plus Bus, beschikbaar gesteld door de Bank
Giro Loterij, arriveerden we in Rotterdam.   
Verdeeld in drie groepen kregen we met een eigen
museumgids een fijne rondleiding. Ook kon men nog
op eigen gelegenheid nader kennis maken met de
collectie van Museum Boijmans van Beuningen.
Het was een interessante en gezellige dag.

En dan verder nog …. 

• KBO-Dinther wenst Leo Bisschops veel succes in
   de functie van voorzitter van KBO-Brabant.
• Hulp e-mail/glasvezel door vrijwilligers: 06-49942038,
  glasvezelhelpdesk@actiefburgerschapHD.nl of
  computerzaak UCE 0413-293131, info@uce.nl
• Kienen op iedere eerste woensdag van de maand
   om 14.00 uur in cc Servaes. Ook voor niet-leden.
• 10 jan om 14.00 en 19.00 uur Film Coming Home 
   bij KBO Heeswijk. Gratis voor leden KBO-Dinther.
• 16 t/m 21 jan 10.00-17.00 uur in Koningshof,
   Locht 117, Veldhoven: Senioren Expo
   KBO-leden betalen € 6,- i.p.v. € 10,-.
• 25 jan 10.00 uur Koffieochtend met Phyliss den
   Brok over “Hoe blijf je Gezond en Vitaal en actief”.   
• Enkele fietsers kunnen zich nog aanmelden voor de
   fiets4daagse 12-15 juni bij Corrie van der Heijden
   tel 06-57247674 of 292773

Notaris Dielissen op themamiddag

Heeft u belangstelling voor ontwikkelingen op gebied
van levenstestament, erf- en schenkingsrecht, dan
wijzen wij u nu al op de themamiddag van 21 februari.
Dan komt Notaris Thierry Dielissen om ons bij te
praten over alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Reserveer dus deze woensdagmiddag in uw agenda.
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Melden van feestelijke gebeurtenissen

Zoals u gemerkt zult hebben, wil de redactie in het
Maandblad onze leden die een bijzondere gebeurtenis
te vieren hebben daarmee graag feliciteren. We
denken daarbij aan de viering van een huwelijks- of
bedrijfsjubileum, een heuglijk weerzien o.i.d. Maar niet
alle gebeurtenissen zijn bij ons bekend en niet iedereen
wenst zo’n gebeurtenis openbaar te maken. Daarom
zullen wij vanaf 1 januari 2018, met veel plezier, alleen
aandacht geven aan zo’n gebeurtenis als dit aan ons
schriftelijk of per e-mail bekend is gemaakt.

Nieuwe leden

Martina van Til-Sleegers
Andy Evans
Gerard en Toos Konings-van Zutphen
Nico en Francien van Eerd-Schepers
Wil en Riek van Schayk-Gevers
Mari van Zutphen
Welkom!

Overleden

  7 december 2017 Piet van den Brand
16 december 2017 Jan van Schijndel
Wij betuigen onze deelneming!

De Oudere Garde

Tante Mientje is overleden. De familie komt samen
om het verdriet te verwerken en … om de erfenis te
verdelen. De notaris komt binnen met het testament.
Is het dan nog wel HEBBEN HEBBEN HEBBEN??? Dit
is een korte samenvatting van de komedie die Jose
Frehe en Rob van Vliet schreven. Toneelgezelschap
De Oudere Garde voert dit toneelstuk in januari drie
keer op in cc Servaes met Ger Sanders als regisseur.
Leden hebben voordeel t.o.v. niet-leden. Speciaal voor
KBO is er op vrijdagmiddag 19 januari om 14.00 uur
een voorstelling. De entree is dan slechts € 6,00 en
na afloop is er een loterij; het entreekaartje is je lot.
Kun je vrijdag niet komen, ga dan kijken op zaterdag
20 januari of zondag 21 januari om 20.00 uur.
De entree is dan € 8,00 en er is dan geen loterij.
Wij wensen de spelers plezier en succes. Hopelijk gaan
we weer genieten van een prachtige uitvoering. Je kunt
er bij zijn door snel te reserveren. Toegangskaarten?
Bel Tiny van den Brand 0413-291793 of 06-53770468.

Een IPAD gratis in bruikleen? 

Ja, dat kan inderdaad. Aan dit unieke aanbod zijn totaal
geen kosten verbonden. Vaak hoor je zeggen “oh nee,
dat is niks voor mij”. Maar hoe weet u dat als u het
nooit geprobeerd heeft? Nu krijgt u de kans om het
toch eens te proberen. In februari starten we met een
workshop “Kennismaken met de IPAD”, die bestaat
uit 4 dagdelen van 2 uur. Hierbij krijgt u gedurende 6
weken een IPAD in bruikleen. Hierna kunt u beslissen
of het “wel of toch niks voor u is”.
Probeer het gerust. U kunt er alleen maar wijzer van
worden. Vertel ook uw vrienden over deze kans want
die willen er misschien ook gebruik van maken.
Interesse voor dit unieke aanbod? Geef u dan snel op
bij Ben Beeftink, Donkeren Dijk 44, tel. 06 51 31 76 09.

Ouderenadviseur, iets voor u?

De Vrijwillige Ouderen Adviseur van de KBO is een
wegwijzer op gebied van zorg, inkomen, wonen,
welzijn, e.d. Hij/zij kan hulp bieden aan ouderen die
informatie, advies of ondersteuning wensen.  Voor
onze KBO is dat momenteel Harry van de Ven. Wij
zijn op zoek naar 1 of 2 mensen die Harry hiermee
willen helpen en – op termijn – willen opvolgen. Voor
deze vrijwillige functie is een functieprofiel beschik
baar. Na een intakegesprek volgt een basisopleiding
van 4 dagen. Heeft u hiervoor belangstelling en/of wilt
u meer informatie, neem dan contact op met de
voorzitter of secretaris.
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De reis van dag tot dag

Dag 1 - ma 14 mei   Op weg naar België…
Vanaf Plein 1969 vertrekken naar Antwerpen. Een
échte Antwerpse gids laat ons kennis maken met de
stad en de lokale lekkernijen. Daarna vertrekken we
naar Hotel Alfa Inn in het centrum van Blankenberge.
Dag 2 - di 15 mei   Brugge
Vandaag staat Brugge centraal. De binnenstad staat op
de Werelderfgoedlijst. We verkennen Brugge met een
gids en maken een rondvaart over de Reien. Dan volgt
een excursie naar brouwerij De Halve Maan, waar
natuurlijk ook geproefd mag worden!
Dag 3 - wo 16 mei   Tour West-Vlaanderen
We rijden langs een aantal kustplaatsjes zoals Blan
kenberge, Oostende en Nieuwpoort. Met een toeris
tentreintje maken we in Oostende een rondrit.
Hierna rijden we naar de Ieper waarvan de binnenstad
in WO-I geheel verwoest is, die grotendeels in origi
nele staat is hersteld. Dan bezoeken we Roeselare.
Dag 4 - do 17 mei   Gent
Een gids laat ons het mooie centrum van Gent en het
Belfort zien. Na de middag bezoeken we het Graven
steen, de laatste middeleeuwse burcht in Vlaanderen.
Dag 5 - vr 18 mei   Naar huis
Via het bezoekerscentrum van Het Verdronken Land
van Saeftinghe rijden we naar het spookstadje Doel.
 In Turnhout bezoeken we het Nationaal Museum van
de Speelkaart. Tot slot hebben we nog een afscheids
diner alvorens in Heeswijk-Dinther terug te keren.  

Vijf dagen België

De reiscommissie van de KBO's Heeswijk, Dinther
en Loosbroek is eruit. Met Brabant Expres gaan we
voor de 5-daagse reis per luxe touringcar naar
West-Vlaanderen van 14 tot 18 mei 2018.
We bieden een erg mooi en gevarieerd programma.
Dat is hier (of uitgebreider op onze website) te zien.
Heb je zin om mee te gaan?
Schrijf dan snel in, want vol=vol !!
Aanmelden kan t/m 31 januari 2018 via
- onze eigen pagina www.brabantexpres.nl/kbo-   
   heeswijk-dinther-loosbroek
- of een inschrijfformulier bij Ria van Hemmen   
   0413-292462 / riavanhemmen@gmail.com
De deelnemers krijgen bij voldoende inschrijvingen
ná 15 februari per post of e-mail een bevestiging/
factuur met de definitieve reissom.
De uiterlijke betaaldatum is 1 april 2018.
Er is geen aanbetaling, maar annulering vóór de
betaaldatum heeft wel financiële gevolgen.
Nadere en uitgebreidere informatie bij Ria
van Hemmen, op onze eigen website en op
de website van Brabant Expres.

Belangrijke informatie

- Het is van belang dat u goed ter been bent.
- Inclusief koffie en iets lekkers op de heenweg,
  4 overnachtingen, 4x ontbijt, 5x diner, gids bij de
   stadswandelingen, boottocht, toeristentreintje,
   museum en entree bezoekerscentrum.
- Met 1x pianist bij ontbijt en muziekavond in hotel. 
- De lunch is steeds op eigen gelegenheid.
- U schrijft rechtstreeks in bij Brabant Expres.
- Deelname is beperkt tot maximaal 50 personen.
- Als u een kamer deelt met iemand die op een
   ander adres woont, geef dat dan duidelijk aan bij de
  inschrijving anders krijgt u twee 1-persoonskamers.
- De reisbescheiden met uitgebreide reisinformatie
   ontvangt u kort voor vertrek.
- Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers
  tussen € 405,- en  € 449,- p.p.
- Toeslag voor 1-persoonskamer € 69,- p.p.
- Exclusief reis- en/of annuleringsverzekering.

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


