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Beste Leden van de KBO-Dinther

Op woensdag, 21 oktober 2020 heb ik na 9 jaar de
functie van bestuurslid van onze KBO neergelegd.
Het afscheid vond plaats met een zeer beperkt
aantal leden op de Algemene Ledenvergadering.
Helaas kon dit in deze corona-tijd niet anders.
Daarom wil ik langs deze weg alle leden bedanken
voor het steeds in mij gestelde vertrouwen in deze
afgelopen periode.
Ik wens alle leden het beste. En blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Sonja van den Berg-Bresser.

MuseumPlusBus 

Door MuseumPlusBus was KBO-Heeswijk op 29 juni
een uitstapje beloofd naar het Van Gogh Museum in
Amsterdam. Dit werd afgezegd wegens Covid-19 nog
voordat de uitnodigingen verstuurd konden worden.
Omdat een uitstapje nog steeds niet kan, krijgen we
een aantal kunstmagazines aangeboden. Hierin kunt u
lezen en kijken naar veertien kunstwerken uit de
grootste musea van Nederland.
Wil je graag zo’n magazine ontvangen meld je dan bij
kboheeswijk.secr@gmail.com aan. Zij zorgen dat bij
u een exemplaar bezorgd wordt, zodra beschikbaar.

Zomaar een tip

Als het buiten koud en nat is zijn we snel geneigd
binnen te blijven. Maar juist in deze tijd van het jaar is
het beter om in beweging te blijven.
Als je probeert er even tussenuit te gaan voor een
dagelijkse wandeling van een half uurtje komt dat zeker
ten goede aan je gezondheid. 
Het past ook bij het motto ‘actief en veelzijdig’ van
KBO-Dinther.
Natuurlijk kun je ook gaan fietsen. Je kunt in deze
coronatijd niet terecht op een terrasje. Maar wil je
onderweg een pauze inlassen dan is het handig zelf iets
te eten of te drinken mee te nemen.
Ben daarnaast ook creatief om de veelzijdigheid meer
aandacht te geven. Je kunt bijvoorbeeld foto’s maken
van zaken die je onderweg zoal opvallen. Misschien
zelfs voor ons Maandblad of voor onze website.
Ook het maken van een herfststukje - eventueel samen
met de kleinkinderen - biedt de nodige ontspanning.

Theo Jacobs stelt zich voor

Op de uitgestelde ALV  gehouden op 21 oktober j.l.
ben ik in het bestuur van KBO Dinther gekozen. Dit
is bijna een jaar nadat ik hiervoor gevraagd ben door
Willy van der Steijn. Ik ben al vanaf januari mee gaan
draaien in diverse vergaderingen en heb zodoende een
indruk gekregen van KBO-Dinther en wat er allemaal
door de diverse bestuursleden geregeld wordt en dat
is niet niks.
Ik ben daarom ook trots en voel me vereerd dat ik
deel mag uitmaken van dit bestuur. Zoals jullie weten
is het de bedoeling dat ik (bij goedkeuring) na de ALV
in maart 2021 Willy als voorzitter ga opvolgen. Een
taak waar ik in het begin heel erg tegen opkeek maar
na een jaar mee draaien voel ik mij gesteund door een
goed functionerend bestuur en bovendien kan ik bij
vragen of problemen altijd nog terecht bij Willy.
Ik wens iedereen een goede gezondheid en hopelijk
kunnen we in het komend voorjaar onze activiteiten
weer oppakken. Wellicht komen we elkaar daar wel
ergens tegen en kunnen we een praatje maken.
U zag al een mooie foto van hem op de achterpagina van
het Maandblad van november.

Hogere collectiviteitskorting in 2021

U ontvangt vandaag naast ons Maandblad ook de ONS
van december. Wij attenderen u op het artikel over
de collectiviteitskorting van VGZ,het retour ontvan
gen van het lidmaatschapsgeld in 2021 bij VGZ én
kortingen bij Centraal Beheer.
Interessant als u er al gebruik van maakt, maar wellicht
ook als dat niet het geval is.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs, Kees Kuijpers
en Willy van der Steijn. Met rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl
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Dankjewel allemaal

De Rabobank Clubsupport actie heeft dit jaar
€1.086,31 opgebracht. Een mooi bedrag voor het
organiseren van ‘Actief het jaar uit’ onze eindejaars
activiteit. Zeker als we dat afzetten tegenover de
toename van het aantal deelnemende verenigingen tot
651; 47 meer dan in 2019.  We liepen ook nog tegen
het probleem aan dat de procedure uitsluitend digitaal
verliep. Voor veel van onze leden niet allemaal zo
gemakkelijk. Daarom des te nadrukkelijker een van
harte dankjewel.

Nieuwe dirigent Cantando!

Met gepaste trots melden wij dat de kartrekkers van
Cantando erin zijn geslaagd om samen met het bestuur
een nieuwe dirigent te vinden. Voortbouwend op het
goede muzikale peil dat onder leiding van Peter van
Raak is bereikt, hebben we vooral gezocht naar weer
een deskundige dirigent. Onze nieuwe dirigent is nu
geworden de heer Dan Loredan uit Veghel, een zeer
ervaren musicus, tevens dirigent en pianist/organist.
Hij is al meerdere keren actief geweest als organist in
onze kerk. Graag waren we in november al met Dan
gestart, maar door de coronabeperkingen wordt het
waarschijnlijk begin 2021. Zangers of zangeressen, die
zich aangetrokken voelen om onder leiding van zo’n
ervaren musicus mee te doen met ons koor, zijn van
harte welkom. Elke dinsdagochtend van 10 - 11 uur.

Passiespelen 2021 gaan door: juist nu!

“Wij gaan die uitdaging aan”, schrijft de organisatie.
De voorstellingen van de Passiespelen Tegelen 2021
gaan in aangepaste vorm door en de première is in
april gepland. De voorstelling wordt coronaproof en
compact, iets korter en zonder pauze, zodat er twee
keer per dag gespeeld kan worden. De Passiespelen
zullen 100% veilig zijn voor het publiek en voor de
medewerkers, met inachtneming van alle tegen die tijd
geldende Coronaregels. We bekijken tegen die tijd
wat voor mogelijkheden we hebben.

Sportieve meerdaagse uitstapjes 2021

Rechts op deze pagina staan flyers over bergwandelen
en fietsen. Door Covid-19 in 2020 niet doorgegaan
en uitgesteld naar juni 2021. Ofschoon hiervoor al
veel animo is, willen we deze sportieve activiteiten
toch nog een keer onder ieders aandacht brengen.
Ben je ook geïnteresseerd?
Neem dan voor het fietsen contact op met Corrie of
Tien en voor het wandelen met Kees.
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Overleden

07-11-2020 Ton Pouwels, 89 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Je denkt misschien wel hoe kun je nu in deze tijd
‘Actief het jaar uit!’ gestalte geven? Hoe kan het be
stuur dat invullen?
Niet door een fysieke eindejaarsbijeenkomst in cc
Servaes. Wel door te zoeken naar een alternatief. Een
werkgroep vanuit het bestuur houdt zich daar al even
mee bezig. Veel ideeën kwamen op tafel. Het resultaat
van al die hersenspinsels heeft geresulteerd in een
omgekeerde actie.
Alle leden ontvangen rond de 16e december, de dag
waarop de eindejaarsactiviteit oorspronkelijk gepland
stond, iets verrassends in hun brievenbus. Het verras
sende hiervan is dat iedereen genodigd wordt tot actie.
Nieuwsgierig geworden?
Houdt de brievenbus rond die tijd maar in de gaten!

  SINTERKLAASFEEST

We wensen iedereen heel veel plezier met het
vieren van het Sinterklaasfeest op alternatieve wijze.
.. . . . . . .. . . Geniet er vooral van . . . . .. . . . .

Nieuwe leden

Ben van Dijk
Sjan van Dijk-Verkuijlen
Welkom bij KBO-Dinther!

WIL JE OOK VERRAST WORDEN?

Jubileum

Peter en Thea van Beekveld waren op vrijdag 6
november 50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat!
 
Heeft u ook een jubileum te vieren en ziet u dat graag
vermeld? Laat het de redactie dan even weten.

Ook de 60 km tochten, die we helaas maar 2 hadden,
waren geweldig. Het is jammer dat de laatste speciale
tocht niet door kon gaan, maar gelukkig wel Postel en
Kevelaer. Hopelijk gaan we volgend jaar weer vele
mooie routes plannen. Er komen zeker meer lange
tochten bij, want daar is veel animo voor. Daarom
misschien wel elke maand. In maart plannen we een
bijeenkomst en zien we elkaar weer. Tot dan.
Corrie van der Heijden

Dankjewel aan de fietsers

Beste fietsers,
heel hartelijk bedankt voor de geweldige fietsroutes
die we dit jaar weer met z´n allen hebben mogen
fietsen. En jullie hebben daar weer iets moois van
gemaakt. Ook aan de goede opkomst was dat te zien,
een gemiddelde van zeker 19 personen. Velen zijn ook
dit jaar weer op onbekende plekken geweest, heel
knap want je moet die routes maar zien te vinden.

Beeldbellen via de TV met Femly

Ouderen willen graag zo lang mogelijk ‘gewoon’ thuis
blijven wonen, hun sociale contacten behouden en pas
externe zorg ontvangen wanneer dat echt nodig is.
Mantelzorgers willen graag alle zorg en aandacht
geven, maar raken steeds vaker overbelast.
Het moderne hulpmiddel Femly biedt dan uitkomst.
Zonder zelfs maar één knop van de TV in te drukken.
Femly brengt door beeldbellen de familie dichter bij
elkaar, meer momenten om samen van te genieten. 
Zie www.femly.nl en/of bel vrijblijvend 085-0657249.


