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Levenstestament en erfrecht

Op 21 februari togen ongeveer 140 personen naar
Cultureel Centrum Servaes. Iedereen was natuurlijk
heel erg benieuwd wat notaris Thierry Dielissen kwam
vertellen. Over zaken waarover mensen bij het ouder
worden wel eens nadenken. Want hoe vaak hebben
we misschien al niet gezegd: we moeten eens een
keertje iets regelen.
Voor de pauze spitst de notaris zijn verhaal toe op
erven, schenken en eigen bijdrage. De wetgeving uit
2003 is leidend. Toen is de wetgeving zo aangepast
dat bij gehuwden de nalatenschap automatisch toevalt
aan de langstlevende. Maar iedereen kent een eigen
situatie en heeft eigen wensen. Gehuwd of alleen
staand, met of zonder kinderen maakt veel verschil.
Voor bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage is
het vermogen in Box 3 belangrijk.
Na de pauze spreekt hij over het levenstestament, dat
pas een jaar of vijf geleden is ontstaan. Hierin regel je
wat je wilt dat er gebeurt tijdens je leven als je zelf
niet meer in staat bent beslissingen te nemen.
Doe uw voordeel met de informatie.
De sheets van de gehele presentatie staan links op de
website van KBO-Dinther.
Met dank aan notaris Thierry Dielissen!
Tijdens de koffieochtend op 22 februari is met de
ouderenadviseurs nader op de materie ingegaan.
Dat een levenstestament echt belangrijk kan zijn werd
benadrukt.

Technisch beheer website

De website van KBO-Dinther is al geruime tijd in de
lucht. Eef Tonk heeft ons al jaren ondersteund met
het technisch beheer. We worden echter allemaal
ouder. Daarom komt zoetjesaan de vraag naar voren
een jongere vrijwilliger voor de uitvoering van het
technisch beheer te werven.
Deze vrijwilliger is samen met een bestuurslid verant
woordelijk voor de inhoud van de website.
Heeft u affiniteit met de technische ondersteuning van
een website? Of kent u misschien iemand die hiermee
graag aan de slag wil gaan? Misschien wil uw zoon of
dochter wel iets betekenen voor KBO-Dinther? Het
is niet leeftijd-gerelateerd. 
Laat het dan even weten aan Ria van Hemmen: 
riavanhemmen@gmail.com of 0413-292462.

Sparen voor een duo-fiets

Op het moment van schrijven van dit stukje, legt onze
penningmeester de laatste hand aan de presentatie
van de jaarcijfers over 2017. Tijdens de ALV komt hij
daar uitgebreid op terug. Eén aspect willen wij er alvast
uithalen, omdat dat voor onze vereniging zo typerend
is : het project duo-fietsen.
Zoals bekend hebben wij de beschikking over 3 fietsen.
Die worden intensief gebruikt en vereisen daardoor
veel onderhoud. De kosten daarvoor begroten wij
jaarlijks steeds op € 500,00 per fiets. Dankzij onze
sponsors Cranen Print en Design, De Toren,
Hurkmans Autobedrijven, Trend Optiek, Het
Pakhys en VYF Raadgevers, worden deze kosten
afgedekt. Maar net zo belangrijk is dat het onderhoud
heel secuur door onze eigen mensen, onder aanvoe
ring van Bert van Hasselt, gebeurt. En dat is in 2017
zo goed gegaan dat we een groot gedeelte van het
sponsorbedrag hebben kunnen reserveren voor de
aanschaf van een nieuwe fiets. Samen met de op
brengst van de RABO Clubkascampagne, komt het
daarvoor benodigde bedrag in zicht. En dat vinden wij
een extra vermelding waard!
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Artiest op ons jaarfeest

Te gek…geweldig!
Op veler verzoek heeft het bestuur twee optredens
van Tonny Wijnands kunnen vastleggen voor ons
jaarfeest op 17 oktober. 

De klok wordt verzet

Om te gaan fietsen stappen op dinsdag 27 maart de
liefhebbers voor het eerst in het nieuwe seizoen weer
op de fiets. Zij vertrekken om 13.30 uur vanaf cc
Servaes.
Voor het jeu de boules start op donderdag 29 maart
om 13.30 uur het nieuwe seizoen op de banen van
Gilde St Barbara. Voor alle KBO-leden uit de omgeving
kost dit € 1,= en voor niet-KBO-leden € 2,=.
Voor beide activiteiten is vooraf aanmelden niet nodig.

Goed ouder worden

Op donderdag 22 maart om 13.30 uur houdt de heer
Wim van Kreij in De Wis te Loosbroek een lezing
met de titel ‘Zeg maar ja tegen het ouder worden’.
Van Kreij is een begenadigd spreker die iedereen kan
boeien. Misschien kent u hem al van zijn lezing over
Mgr Bekkers bij heemkundekring De Wojstap.
Of van zijn boek 'Gelukkiger ouder worden'.
De werkgroep Identiteit en Zingeving van de KBO
Kring Bernheze heeft deze lezing georganiseerd.
Het is alleszins de moeite waard die middag naar
Loosbroek te gaan.

Kaarten, kienen, creativiteit

U kunt de datums van deze activiteiten in cc Servaes
altijd vinden op de website van D’n Hadeejer en in De
Mooi Bernheze Krant, maar we noemen hier:
Wo 4 april           13.00 uur    Kienen
Vr 6 april             19.30 uur    Kaartavond
Di 10 april           13.30 uur    Creatief Café
Wo 11 april         13.30 uur    Kaartmiddag

Koffieochtend met foto’s

Op donderdag 22 maart is er om 10.00 uur weer een
koffieochtend in cc Servaes. Leden van  Heemkunde
kring De Wojstap laten foto’s zien rond het thema: 
  neringdoenden vanaf 1900 tot ca. 1960.
Het is een rijke verzameling foto's van ambachten en
winkels uit die tijd, bewerkt door Jan van den Bosch.
Voor velen zal het een feest van herkenning zijn.
De gemeente betaalt de koffie en iedereen is welkom! 

Reis naar België 14 t/m 18 mei

Jullie zijn vanzelfsprekend heel erg benieuwd naar de
vorderingen rond de meerdaagse reis naar België. De
reis gaat door! Met 39 deelnemers. Een mooi aantal
om vakantie te vieren. Iedereen heeft er zin in.
De reizigers kunnen binnen ongeveer 14 dagen een
factuur verwachten van Brabant Expres.

Film De Zevende Hemel

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.
In de film hoort men verschillende Nederlandstalige
liedjes, die vertolkt worden door de cast met o.a.
Huub Stapel en Henriëtte Tol.
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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

21 maart H.Mis en jaarvergadering

Herdenking overleden leden
Met onze leden en eventuele familieleden vieren we
samen de Eucharistie in de St Servatiuskerk om 13.30
uur. Pastoor Joost Jansen gaat voor en Seniorenkoor
Cantando luistert de dienst op.
Van hen die ons na de jaarvergadering van 2017 zijn
ontvallen noemen wij de namen. Een mooi moment
om God te danken en om Zijn zegen te vragen.

Nieuw lid

Antonet van Gerwen
Welkom!

Overleden

Anny van Zutphen-Heymans
Wij betuigen onze deelneming!

Jaarvergadering
Daarna bent u van harte welkom in cc Servaes.
Na de ontvangst aldaar met gratis koffie/thee start om
14.30 uur de algemene ledenvergadering.
AGENDA
 1   Opening door de voorzitter
 2   Notulen ledenvergadering van 15 maart 2017
 3   Presentatie Jaarverslag 2017
 4   Presentatie Financieel verslag 2017
 5   Presentatie Begroting 2018
      + contributievaststelling 2018
 6   Verslag kascommissie
      door Wim Smits en Piet van Helvoort
 7   Verkiezing nieuw lid kascommissie
 8   Bestuursverkiezing
 9   Vaststelling huishoudelijk reglement
      Pauze
10  60 jaar KBO-Dinther
11  Jubilarissenbeleid
12  Mededelingen
13  Rondvraag
      Presentatie Gilde St Barbara
14  Sluiting.
Toelichting bij agendapunt 2
Voor de notulen van de ALV van 15 maart 2017
verwijzen wij naar het verslag in het kort in het
Maandblad van april 2017.
Toelichting bij agendapunt 8
Aftredend en herkiesbaar zijn:
André Verstegen
Corrie van der Heijden-van der Aa.

Jaarlijkse vergadering koor Cantando

Dinsdag 20 februari was de jaarlijkse vergadering van
de leden van Cantando. Een goede bijeenkomst met
een grote opkomst. Annie Oosterholt las een gedicht
voor, herdacht met een kaarsje de overleden leden
en bedankte een kwartet mannen voor hun extra inzet
het jaar rond. Ardie Rooijmans blikte met een keurig
jaarverslag terug en Riet Willems legde rekening en
verantwoording af. Financieel was 2017 weer beter
dan 2016. De bestuurssamenstelling veranderde niet.
Riet Willems werd met algemene stemmen herkozen.
Daar waar nodig lichtten André Verstegen en Kees
Kuijpers vanuit het (hoofd)bestuur nog zaken toe.
KBO-Dinther is er trots op dat we zo’n mooi koor
hebben. Cantando heeft nog één grote wens: Een
tweede dirigent! Ons seniorenkoor heeft nog graag
iemand achter de hand als Peter van Raak verhinderd
is. Sowieso zijn nieuwe leden altijd van harte welkom.
Informatie krijgt u bij Ardie Rooijmans (292316) 

Eventuele andere kandidaten kan men, met tien
handtekeningen van leden, schriftelijk voordragen tot
24 uur voor de vergadering.
Toelichting bij agendapunt 9
Ter aanvulling op onze statuten heeft het bestuur een
huishoudelijk reglement opgesteld waarin een prakti
sche invulling wordt gegeven aan een aantal zaken. Wij
leggen dit ter vaststelling voor aan onze leden.  
Toelichting bij agendapunt 10
Het bestuur presenteert de voorlopige plannen voor
het 60-jarig jubileumfeest.
Houders van een e-mailadres ontvangen het verslag van
de jaarvergaring en het concept huishoudelijk reglement
via e-mail en in de zaal is de papieren versie beschikbaar.
Uw komst zien we graag tegemoet. Welkom!


