
Dinther
Actief en veelzijdig

Maandblad
Maart 2019



Wandelvierdaagse 2019

Voor het eerst organiseert Laverhof dit jaar van
maandag 20 t/m donderdag 23 mei een wandel-avond
vierdaagse . Elke avond wordt vanaf Laverhof gestart
om 18.30 uur en de afstand is ongeveer 4 km.
Iedereen kan hieraan deelnemen.
Als u deze afstand zelf kunt lopen, kunt u aansluiten
bij de individuelengroep van Laverhof.
Kunt u deze afstand niet zelf lopen, dan is eventueel
een rolstoel beschikbaar. Het zou erg fijn zijn als een
familielid/mantelzorger u dan begeleidt.
De kosten zijn 4 Laverhof strippen (€ 5,00) per dag,
maar een eventuele begeleider hoeft niets te betalen.
De strippen zijn te koop in de Plaza van Laverhof.
Als u aan dit evenement wilt deelnemen kunt u zich
vóór 22 maart inschrijven met het inschrijfformulier
dat verkrijgbaar is aan de receptie van Laverhof en in
cc Servaes. U kunt dan ook aangeven of u (gratis)
vervoer nodig heeft van huis naar Laverhof.
Eventuele inlichtingen bij Marga Goossens of Annelies
Cornelis, tel 0413-298408.

Lentetochten Laverhof

Ook dit jaar zijn er de Lentetochten van Laverhof met
ritten door prachtige natuurgebieden en bossen en
onderweg een stop voor koffie/thee en gebak.
Er zijn korte (40 km) en lange (70 km) routes op elke
maandag t/m donderdag van 1 t/m 25 april (behalve
maandag 22 april). De routetijden zijn van 13.30 - ca.
17.00 uur. Verzamelen bij Laverhof om 13.00 uur.
Als u aan een van de tochten wilt deelnemen kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 13 maart inschrijven.
Dat kan met het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is
aan de receptie van Laverhof en in cc Servaes.
Kosten: 10 Laverhof-strippen (€ 12,50) voor de korte
tocht en 12 Laverhof-strippen (€ 15,00) voor de lange
tocht. Strippen kopen kan in de Plaza van Laverhof.
Eventuele inlichtingen bij Marga Goossens of Annelies
Cornelis, tel 0413-298408.

Museum Religieuze Kunst

De Werkgroep I&Z van KBO Kring Bernheze start in
2019 met een excursie op woensdag 17 april. Samen
met andere KBO-leden uit Bernheze bent u om 14.00
uur welkom voor een bezoek aan het Museum voor
Religieuze Kunst aan Veghelsedijk 25 in Uden.
We starten er met koffie en iets lekkers.
Na een grootse renovatie is het Museum weer bij de
tijd. Naast de bijzondere collectie zijn er ook enkele
speciale tentoonstellingen.
Een gids begeleidt ons van 14.30 tot 16.00 uur.
De entree á € 6,50 per persoon (met groepskorting)
is voor eigen rekening of gratis met uw museum
jaarkaart. Het vervoer is op eigen gelegenheid. 
Wij vertrekken op 17 april om 13.30 bij cc Servaes.
Aanmelden vóór 10 april: riavanhemmen@gmail.com
of 0413-292462. Met opgave van naam, adres, e-mail,
telefoon en de keuze uit eigen vervoer of meerijden.

Start Engelse les

Na de informatiebijeenkomst op 20 februari hebben
zich maar liefst 24 cursisten enthousiast opgegeven
voor de cursus Engels.
Ook de docente Dini Verkuijlen heeft er zin in.
Vanaf woensdag 20 maart wordt tussen 09.30 en 12.15
uur in cc Servaes elke woensdagochtend in 3 sessies
van 45 minuten - ieder op het eigen niveau - gewerkt
aan de hand van het studieboek GREAT!
De redactie wenst de studenten en de docente van
harte veel succes!

Ieder mens: een leuke/laatste wens

Jacques van der Meijden beet tijdens de themamiddag
van 27 februari het spits af met een presentatie over
het Senioren Uitbureau, gevestigd rechts in de hal van
Laverhof. Hijzelf en andere vrijwilligers van de KBO’s
van Heeswijk-Dinther zijn daar op iedere donderdag
aanwezig van 10.00 - 12.00 uur om te bemiddelen voor
uitjes van senioren vanaf 55 jaar, die beperkt zijn in
hun mobiliteit. Voor die uitjes besturen vrijwillige
chauffeurs het 8-persoons Laverhofbusje.
Daarna nam Cees Huijben het over. Hij vertelde over
de WensAmbulance Brabant en wat de vrijwilligers
allemaal doen. Voor mensen die niet lang meer te
leven hebben en zittend vervoer niet meer aankunnen
is het echt niet vanzelfsprekend om nog familie of een
dierbare plek te bezoeken.
Gelukkig is er de WensAmbulance. Of het nu dichtbij
of veraf is:  “Wat niet kan is nog nooit gebeurd".
Kent u een ernstig zieke met een wens? Bel naar
06-13572883 of mail info@wensambulancebrabant.nl
Uitgebreide informatie komt op onze website.
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Samen Actief

De KBO’s van Heeswijk en Dinther hebben met
Samen Actief binnenkort twee activiteiten gepland:
luchtgeweerschieten én bezoek rioolwaterzuivering.
Inleveren opgavebriefjes, voorzien van het aantal
personen, naam/namen, adres en telefoonnummer
o.v.v. 'schiet/schieten mee bij Hedilo vóór 22 maart
o.v.v. 'gaat/ gaan mee naar Waterzuivering vóór 6 april
in de brievenbus van KBO-Dinther in cc Servaes, bij
Nico van Doorn [Hoofdstraat 97], Jan van Berkel
[Jonker Speelmanstraat 13] of Hans van Sleuwen
[Balledonk 7]. Van harte welkom.
 
Luchtgeweerschieten op 30 maart
Op zaterdag 30 maart gaan we schieten bij Schiet
sportvereniging Hedilo in het Willibrordcentrum.
Aanvang 13.30 uur. Zaal is open om 13.00 uur.
Na een inleidend filmpje en de veiligheidsinstructies
schieten onze dames en heren onder deskundige en
veilige begeleiding van leden van Hedilo 2 rondes van
10 schoten. Zij die de beste resultaten hebben gaan
door naar de eliminatie finale volgens olympisch
model. Tijdens deze eindstrijd valt telkens de schutter
af met de laagste punten na respectievelijk het 12de,
het 14de, het 16de en het 18de schot.  
In de finale wordt duidelijk wie zich dan de ‘KBO
luchtgeweerschietkampioen 2019’ mag noemen.
Supporters zijn van harte welkom om hun favorieten
aan te moedigen. We rekenen op een grote deelname.
Kosten deelname: € 7,= p.p., ter plekke te voldoen. 

 
Rioolwaterzuivering op 12 april
Op vrijdag 12 april gaan we naar de Rioolwaterzuive
ringsinstallatie aan de Hazelbergsestraat 5 te Dinther.
Ontvangst met koffie/thee om 9.30 uur.
Elke dag gebruiken we water. Voor de douche, de was
en het doorspoelen van de WC en dat komt allemaal
in het riool terecht! En wat er dan gebeurt met het
vervuilde water ervaart u door mee te gaan naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in ons dorp. 
Daar volgen, na het afspelen van de film, een korte
inleiding over het werk van het waterschap en een
uitgebreide uitleg over het zuiveringsproces. Vervol
gens krijgt u een rondleiding over het complex.
De excursie is gratis en er kunnen max. 30 personen
deelnemen.

Onze korte fietstochten van 30 km

Afstanden van 30 km worden tijdens het fietsseizoen
wekelijks op dinsdagmiddag per fiets afgelegd. Volgens
vele deelnemers zijn het mooie routes, die met zorg
zijn uitgezet. De tochten beginnen om exact 13.30 uur
bij cc Servaes en voeren u door bebouwde gebieden
maar ook door mooie natuurgebieden, akkerbouw
gebieden, mooie heidevelden of oude beukenlanen,
die samen een fraai cultuurlandschap vormen.
Elke week zet iemand anders een tocht uit.
Dat resulteert erin dat de routes telkens naar een
andere  richting voeren. We fietsen altijd zo dat er
ergens tijdens de tocht een kop koffie of thee kan
worden genuttigd. Wij nodigen u van harte uit om ons
te komen vergezellen bij deze gezellige en mooie
tochten. Stap op de fiets, geniet van ons mooie Brabant
en de onderlinge contacten.
De eerste fietstocht van het komende seizoen zal zijn
op dinsdag 2 april. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Hebt u zin om mee te gaan, kom dan bijtijds naar cc
Servaes voor de start van de tocht om 13.30 uur.

Onze lange fietstochten van 60 km

De 60 km afstanden die vier maal per jaar op het
programma staan starten om 9.00 uur bij cc Servaes.
Het gaat om met zorg samengestelde routes. Deze
worden bij u aanbevolen, omdat we het Brabantse
landschap nog beter bij u kunnen introduceren en de
schoonheid van onze provincie nog beter tot uiting
kunnen brengen. We loodsen u door mooie gebieden.
Zo’n dag biedt ook gezelligheid door samen te buurten
en door samen te genieten van de natuur. We willen
deze dag anders gaan inkleden met een gezamenlijke
lunch ‘s middags. Zo’n lunch, die voor eigen rekening
zal zijn, hoeft niet duur te zijn. Maar het komt de
onderlinge gezelligheid zeker ten goede.
Wij hopen op een goede opkomst, die voor hen die
deze dag uitzetten voldoening zal geven, zodat ook zij
ervan kunnen genieten.
De eerste tocht van dit jaar voert ons op 26 mei naar
de Bloedprocessie in Boxtel. Bij interesse zal Harry
van de Ven ons ook graag begeleiden om de plaatsen
Kevelaer en Postel te gaan bezoeken vanaf  Dinther
of halverwege met fietsen op aanhanger. Meer info
daarover krijgt u in de maand voor vertrek in dit blad.
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20 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 2018 zijn
ontvallen noemen wij de namen. Een mooi moment
om God te danken en om Zijn zegen te vragen.

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

Tonnie van der Cammen-van Alphen
Louis van den Heuvel
Jozé van den Heuvel-Verhoeven
Jan Verkuijlen
Mieke Verkuijlen-van Casteren
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

11-02-2019 Dora van der Wijst-Opheij, 82 jaar
12-02-2019 Harrie Langenhuizen, 85 jaar
12-02-2019 Jans van Lamoen-van Rooij , 87 jaar
19-02-2019 Rieky Martens, 71 jaar
28-02-2019 Nellie de Groot-Henst, 89 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Jubilea

50 jaar getrouwd op 26 november 2018
Henk en Ina de Raden-Gerritsen
50 jaar getrouwd op 14 februari 2019
Gerard en Jos Verkuijlen-van Eerd
Proficiat!
Heeft u ook zo'n jubileum te vieren en ziet u dat
graag vermeld? Laat het de redactie dan even weten.

Jeu de boules vanaf 4 april

Op de eerste donderdag in april starten we weer met
een nieuw seizoen jeu de boules op de banen van het
Gilde St Barbara van Dinther.
We beginnen om 13.30 uur en de kosten zijn €1,00
per persoon per keer voor leden van KBO-Dinther
én ook voor leden van andere KBO's.
Niet-leden betalen €2,00 per keer.
Wij roepen jullie op om weer samen te komen boulen
in een hele gezellige club.

Workshop modern bankieren

Op maandag 25 maart, van 10.00 - 12.00 uur geeft de
Rabobank in cc Servaes een gratis workshop hoe u
uw geldzaken kunt regelen via uw (eigen) tablet of
smartphone. U kunt zich daarvoor telefonisch, online
of via het bankkantoor aanmelden.

11  Huldiging 25-jarige jubilarissen
      Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
12  Mededelingen
13  Rondvraag
14  Sluiting.
Houders van een e-mailadres ontvangen het verslag van
de jaarvergadering en de aanvulling op het huishoudelijk
reglement via e-mail en in de zaal is de papieren versie
beschikbaar. 
Uw komst zien we graag tegemoet. Welkom!

      Aftredend en herkiesbaar zijn:
      Kees Kuijpers en
      Ria van Hemmen-van der Heijden.
      Eventuele andere kandidaten kan men met tien
      handtekeningen van leden schriftelijk voordragen
      tot 24 uur voor de vergadering.
 9   Aanvulling huishoudelijk reglement
      Pauze
10  Jubileum 60 jaar KBO-Dinther

 3   Presentatie Jaarverslag 2018
 4   Presentatie Financieel verslag 2018
 5   Presentatie Begroting 2019
      en vaststelling contributie 2019
 6   Verslag kascommissie
      door Piet van Helvoort en Marijke Lunenburg
 7   Verkiezing nieuw lid kascommissie
      Marijke Lunenburg is herkiesbaar
 8   Bestuursverkiezing

 
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 21 maart 2018.
      Kort verslag staat in Maandblad van april 2018


