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Onze jubilarissen

Nooit eerder zijn jubilarissen in het zonnetje gezet.
Was iemand voor 1999 al lid, dan was in een groot
aantal gevallen niet bekend wanneer de begindatum
was. Het was daarom een gewaagde onderneming om
er door navraag meer duidelijkheid in te krijgen.

Nu zijn 41 jubilarissen in beeld, die 25 jaar of langer
lid zijn van de KBO. In de ledenvergadering of kort
daarna mocht de voorzitter van KBO-Dinther hen een
oorkonde en een mooi boeket overhandigen.
-----------------------------------------
Een van harte proficiat voor:
-----------------------------------------
Mimi van Lieshout-van Heeswijk
Antoon en Gerarda van den Boom-van Cleef
Sjaan van Beekveld-Verkuijlen
Thera Lucius-van Asseldonk
Adrie van den Heuvel
Piet van den Berg
Mien Aarts-van Helvoirt
Pieta Hoezen-van den Akker
Paula Luykx-Terlingen
Jan en An van Zutphen-van de Ven
Piet en Jo van de Meerakker-van den Boom
                       Ida Verkuijlen-Verbruggen
                       Lies Langens-van den Tillaart
                       Riek Kuijs-van Esch
                       José Konings-den Tender
                       Gerard Wijnen
                       Jan Wijnen
                       Jo van den Boom-van de Laar
                       Martha Nouwens-van der Steen
                       Tiny Oldebesten-Verkuijlen
                       An van Zutphen-van Cuyk
                       Henny Heerkens-Eekhuis
Gerrit en Bets van Zutphen-Kanters
Toon van Sleuwen
Bert Driessen
Will en Annie Oosterholt-van den Brand
Joke de Laat-van Lanen
Marie van Emmerik-Schuurmans
An van Beekveld-van den Bosch
Riekie Bloks-Bijlaart
Jan en Sjaan Roefs-Daandels
Harrie en Riek van Cleef-van der Heijden
Pieta van Kessel-Timmers
Martha Arts-Duighuizen
 
Zo’n inhaalslag kan ertoe leiden dat we nog niet allen in
het vizier hebben. Aan jubilarissen die nog niet bekend
waren, wordt nog aandacht besteed.

ALV op hoofdlijnen

Voorzitter Willy van der Steijn opent de algemene
ledenvergadering met een hartelijk welkom.
Aanwezig zijn ca 135 leden. Er zijn 46 afmeldingen.
- Willy memoreert de mooie eucharistieviering,
   waarin wij speciaal onze 34 overleden leden van
   het afgelopen verenigingsjaar mochten gedenken.  

- De notulen van 21 maart 2018 worden goedgekeurd.
- Secretaris Kees Kuijpers doet verslag over 2018.
   Het ledenaantal steeg van 565 naar 597.
   De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd.
   Bestuursleden en/of vrijwilligers namen deel aan
   talloze vergaderingen e.d., intern en extern.
   De  eigen activiteiten en activiteiten waarin KBO-
   Dinther participeert zijn talrijk. Daarom dank aan
   de 74 vrijwilligers en de vele deelnemende leden.
- Penningmeester André Verstegen presenteert het
   financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
   De leden stemmen in met handhaving contributie
   op € 20,00 (gastleden €10,00).
   De kascommissie Piet van Helvoort en Marijke

   Lunenburg verleent het bestuur decharge.
   Marijke Lunenburg en Gerrit van den Berg vormen
   de kascommissie 2019.
- De bestuursleden Kees Kuijpers en Ria van Hemmen
   waren aftredend en herkiesbaar en zijn herkozen.
- Toevoeging van het onderdeel ‘Lief en leed’ aan het
   huishoudelijk reglement is akkoord. 
- Het feestprogramma wordt doorgenomen. Met dank
   aan de feestcommissie. Het wordt een feest voor
   het hele dorp.
- Van de 41 jubilarissen krijgen de 20 aanwezige leden
   een huldiging met een boeket en een oorkonde. 
- Nieuwe VOA (vrijwillige ouderenadviseur) is Rian 
   Kuijpers. Jos van Eerd en Bea van der Togt volgen.
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Rijbewijs vernieuwen

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een behoorlijke
vertraging bij het CBR is ontstaan bij het verlengen
van het rijbewijs. Mensen van 75 jaar of ouder hebben
voor de verlenging een gezondheidsverklaring nodig.
Die moet men aanvragen bij het CBR; daarna volgt
een verwijzing naar een keuringsarts en zo nodig naar
een medisch specialist.
Start de aanvraag zeker 5-6 maanden voordat uw
rijbewijs verloopt. U kunt immers geen gebruik maken
van uw auto zonder een tijdig verlengd rijbewijs.
Het is mogelijk dat u hierdoor schade lijdt.
KBO-Brabant heeft daar bij de minister aandacht voor
gevraagd. Die heeft inmiddels toegezegd dat een
schadevergoeding kan worden geclaimd bij het CBR
voor de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van
het falen van het CBR. De minister staat welwillend
tegenover behoud van de geldigheid van het oude
rijbewijs zolang het CBR de aanvraag voor verlening
niet tijdig afhandelt, terwijl die aanvraag wel aan alle
vereisten voldoet. KBO-Brabant wil senioren helpen
bij het indienen van een schadeclaim bij het CBR en
roept gedupeerden op zich per e-mail te melden bij
info@kbo-brabant.nl o.v.v. van ‘Schadeclaim CBR’ of
telefonisch op nummer (073) 644 40 66.

Nieuwe gebruikers duo-fietsen

Gedurende het jaar zijn 34 leden overleden. Enkelen
daarvan waren ook trouwe gebruikers van de duo-
fietsen. Door hun overlijden is er nu weer ruimte
ontstaan voor nieuwe deelnemers.
Nu de weersgesteldheid het toelaat en we weer aan
het begin staan van een nieuw seizoen, is het een goed
moment om je aan te melden.
Dus hierbij een oproep aan iedereen die zelf niet meer
kan fietsen en toch graag wil genieten van de mooie
natuur in de omgeving en er een gezellige middag uit
wil: meld je aan bij Anny van den Broek. Zij spreekt
dan met je af wanneer je mee kunt fietsen en welke
vrijwilliger je dan thuis ophaalt en weer terug brengt.
Je wordt thuis opgehaald om 2 uur en tussen 4 en half
5 ben je weer thuis.

Koffieochtend 25 april

Op donderdag 25 april is er om 10 uur in cc Servaes
weer een koffieochtend. Corrie van der Heijden
presenteert dan een selectie van haar foto’s en vertelt
daarbij. Zij fotografeert immers graag en veel voor de
website van D’n Hadeejer, voor KBO-Dinther en
tijdens haar vakanties naar o.a. Mexico.
Kom dus en geniet daarbij van een kopje koffie dat de
gemeente betaalt.

Succesvol geholpen

Begin maart zijn 126 leden geholpen met het invullen
van belastingformulieren en de huur- en zorgtoeslag
door de adviseurs Gerrit van den Berg, Gerard van
Dijk  en Gerrit Oosterhof. Binnen een strakke plan
ning verliep alles naar wens. Het gezellig onthaal door
de gastvrouwen en -heren van KBO én een gratis kop
koffie of thee vooraf stelden de leden op prijs.
De besturen van de KBO’s Heeswijk en Dinther
willen voor de goede gang van zaken de drie adviseurs,
de gastvrouwen en -heren en de vrijwilligers van
Servaes nogmaals van harte bedanken.
Het ieder jaar oplopend aantal deelnemers geeft
wellicht in de toekomst een probleem. Daarom zijn
we op zoek naar nieuwe adviseurs, naar mensen die
evenals Gerrit, Gerard en Gerrit op vrijwillige basis
bereid zijn om leden te helpen bij het invullen van de
formulieren. Ken je zo iemand, geef dit dan door aan
Kees Kuijpers 0413-296143 of info@kbo-dinther.nl. 
Indien nodig wordt gezorgd voor een gratis opleiding
of bijscholing. Bent u die nieuwe adviseur/adviseuse?

- Noud van der Cammen heeft een nieuwe levendige
   en informatieve website opgezet.
- Willy sluit de vergadering met dank aan eenieder.
Daarna neemt men even kennis van de website.
Mist u nog iets in dit verslag? 
Een uitgebreid verslag komt op de website.
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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

Nieuwe leden

Ad van Lamoen
Betsie van Driel-van Zoggel
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

28-02-2019 Driek van Kessel 88 jaar
09-03-2019 Bert van Kessel 84 jaar
18-03-2019 Cor van Doorn 85 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Jubileum

50 jaar getrouwd op 31 maart 2019
Ben en Margriet Beeftink-van Asselt
Proficiat!
Heeft u ook zo'n jubileum te vieren en ziet u dat
graag vermeld? Laat het de redactie dan even weten.

Dagtochten in 2019

Wij hoorden al dat onze leden erg benieuwd zijn naar
de dagtochten van dit jaar.
Reserveer dus de volgende datums alvast:
19 juni Nationaal Militair Museum
10 juli We zijn bezig met het vastleggen van een
uitgebreid middagprogramma met Zuster Begonia
28 augustus België: Fort Eben-Emael en Banneux
Deze drie dagtochten zijn bedoeld voor al onze leden,
maar op 10 juli kunnen ook mensen met een rollator
of opklapbare rolstoel mee.
Meer informatie volgt in de komende maandbladen.

Film: I, Tonya

Op donderdag 25 april draait er om 14.00 en 19.00
uur de Amerikaanse biografische film uit 2017 bij
KBO-Heeswijk in cc Bernrode, Zijlstraat 1.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Deze film gaat over het leven van kunstschaatsster
Tonya Harding. Zij is een begrip in Amerika. De
verpersoonlijking van het kwaad, voor de een. Een
lachwekkende figuur, voor de ander.

Mobiel nummer voor duo-fietsen

KBO-Dinther beschikt vanaf nu over een mobiel
telefoonnummer: 06 17 00 21 57.
Dit nummer is in gebruik voor het duo-fietsen.
Anny van den Broek kan het mobieltje zo nodig aan
iemand anders ter hand stellen.
Ook voor Nordic Walking.

Senioren-computerhulp

Vanaf nu kunnen alle senioren in cc Servaes op elke
3e dinsdag van de maand van 13.30 - 15.30 uur com
puterhulp krijgen. Er wordt hulp geboden voor vra
gen/problemen met pc, laptop, iPad, e.d. Kom gerust
als u vragen hebt. Er is sprake van een vrije inloop.
Informatie bij Ben Beeftink, tel. 291924.

Feestprogramma: extra bijlage

Het volledige feestprogramma voor 5, 11 en 12 mei
is de bijlage van dit Maandblad. Als u wilt genieten van
de Moederdaglunch, let dan op de aanmelding vóór
26 april.

Vernieuwde website

Noud van der Cammen heeft een mooie website
neergezet voor KBO-Dinther. Op de homepage ziet
u meteen al wat er aan nieuws te melden valt, kunt u
naar het digitale Maandblad, raadpleegt u de agenda.
Ook is er doorlopende aandacht voor de sponsors.
U vindt op de website tevens de vertrouwde gegevens.
Extra staan nu onder organisatie documenten zoals
statuten en AVG-verklaring, die wij nog aanvullen met
het aangepaste huishoudelijk reglement en het verslag
van de algemene ledenvergadering. Daarnaast staan
er onder archief belangwekkende onderwerpen.
Wat betreft de foto’s zijn we gestart met foto’s per
2019 om geen conflicten te krijgen met de AVG.
Nieuwsgierig? Ga dan naar www.kbo-dinther.nl.
Noud bedankt!

Jaarfolder: extra bijlage

Ook de jaarfolder zit als bijlage bij dit Maandblad.
Noteer de voor u belangrijke datums in uw agenda of
op uw kalender en bewaar de folder. 

En verder ....

Zomertijd: start jeu de boules op donderdag
Zomertijd: start korte fietstochten op dinsdag
12 april Waterzuivering
16 april Creatief Café Bloemstukjes voor Pasen
17 april Museum Religieuze Kunst
7 mei Creatief Café


