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Samen Actief

U zult wel benieuwd zijn naar de uitstapjes van de
werkgroep “Samen Actief”. De leden Tini van den
Brand, Margriet Beeftink, Jan van Berkel, Nico van
Doorn en Hans van Sleuwen hebben zich gebogen
over een mogelijkheid tot herstart van de activiteiten.
Gezien de huidige omstandigheden hebben zij moeten
concluderen, dat het op dit moment nog niet mogelijk
is. Echter: de werkgroep zit niet stil en komt begin
september weer bij elkaar om de mogelijkheden voor
oktober te bezien.

Dagtocht Zeeland afgelast

Het plan was goed om op woensdag 26 augustus voor
het eerst na tijden weer eens een dagje op stap te
gaan. De bestemming was de provincie Zeeland met
een bezoek aan de Zierikzee, aan het Watersnood
Museum in Ouwerkerk en aan Goes. Er waren echter
zeer weinig aanmeldingen, omdat onze leden er
kennelijk nog niet gerust op waren om mee te gaan. 
Daarmee is de afgelasting een feit.
We gaan nu maar even uit van een nieuwe kans.
Misschien volgend jaar augustus. We kijken lekker
vooruit. Op 16 juni 2021 is overigens al in principe
een dagtocht naar Monschau vastgelegd.

Koffieochtend 24 september

Op donderdag 24 september is er van 10.00 uur tot
11.30 uur weer een koffieochtend in cc Servaes. Dan
komt Tom van den Berg "uitvaartzorg" vertellen over
de mogelijkheden bij een uitvaart. 
We verwachten nogal wat belangstellenden en in
verband met de coronamaatregelen is het aantal
plaatsen beperkt. Aanmelden bij Margriet Beeftink
vóór 22 september is daarom gewenst via e-mailadres
margriet.beeftink@home.nl of telefoon 291924. Zijn
er teveel aanmeldingen dan is het plan een extra
ochtend of middag te organiseren.
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Themamiddag: Vitale Ouderen

Gezond ouder worden willen we allemaal wel. Op een
aantal plekken op de wereld lukt dat ook. Dat zijn de
blauwe zones, waar mensen langer en gezonder leven
dan elders. Gebieden in Griekenland, Italië en Japan,
maar bijvoorbeeld ook een kleine regio in Californië.
Mensen daar doen eigenlijk niets bijzonders.
Ze sporten niet bovenmatig en eten geen powerfood.
Maar ze eten wel gewoon gezond, bewegen genoeg,
zorgen voor ontspanning en ze hebben ook sterke
familiebanden. Dat kunnen wij natuurlijk ook!
 
Daarom organiseert KBO-Brabant vitaliteitsdagen,
waarbij we tips geven en meedenken over vitaal ouder
worden. Met lessen uit de blauwe zones. Marieke
Pette, projectleider vitaliteit bij KBO-Brabant vertelt
u alles over bewegen, goede voeding, de kracht van
familie en vrienden en hoe u daar zelf nog meer van
kan maken. En wat de vitaliteitsdagen voor u kunnen
betekenen. En vragen staat natuurlijk vrij!
 
Daarom nodigen wij u op woensdag 30 september van
14.00 – 16.00 uur van harte uit op onze themamiddag:
Vitale Ouderen.
U bent vanaf 13.45 uur welkom in de KBO-ruimte van
cc Bernrode in Heeswijk.
 
Omdat we rekening houden met de anderhalve meter
maatregel kunnen we op deze themamiddag maximaal
50 personen ontvangen.
Juist daarom dient u zich vóór 23 september a.s.
aan te melden via e-mail bij info@kbo-dinther.nl
of bij kboheeswijk.secr@gmail.com 

Jaarfeest in een nieuw jasje

We zijn gewend in oktober ons jaarfeest te houden.
De laatste jaren noodgedwongen in twee sessies.
Jammer dat het niet in één keer kan. Een vereniging
met veel leden vindt in Heeswijk-Dinther nergens een
ruimte die daarvoor geschikt is. Eetcafé De Toren was
vaak de feestruimte van onze KBO. Recentelijk is dit
etablissement verbouwd. Het is mooi geworden.
Gezellig ingericht. Tegelijkertijd hebben we moeten
constateren, dat we onze bijeenkomsten hier nooit
meer kunnen houden met een groep van boven 100
personen. Daarnaast heerst Covid-19. Ook zonder
verbouwing zou een jaarfeest op de geschoeide leest
niet kunnen doorgaan.

Engeland heeft code oranje

Vandaag, 14 augustus, schreef Dennis Sanders van
Brabant Expres over de huidige stand van zaken het
volgende:   De Britse overheid heeft aangekondigd dat
vanaf morgen 15 augustus alle reizigers uit Nederland
die in Engeland aankomen eerst veertien dagen in
quarantaine moeten verblijven. Vanuit Nederland
geldt vanaf 15 augustus code oranje voor reizen naar
het Verenigd Koninkrijk.
De situatie verandert voortdurend. Brabant Expres
heeft daarom besloten uiterlijk 28 augustus 2020 een
definitieve beslissing te nemen of de reis door kan gaan
of (wederom) omgeboekt gaat worden.

Nieuw lid

Peter van der Steijn
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubileum

Op 1 september 2020 zijn 50 jaar getrouwd:
Gerrit en Sonja van den Berg-Bresser
Van harte proficiat!

 
Het klinkt gek, ons bestuur vindt het eigenlijk wel fijn
zo. Verandering van spijs doet eten. En nu letterlijk!
Een jaarfeest in een nieuwe jasje, daarnaar waren we
al langer op zoek. Nu dus noodgedwongen. Tezamen
met De Toren zijn we daar goed uitgekomen. We
gaan dit jaar voor een luxe driegangen(feest)diner.
Opgeleukt met een klein beetje entertainment.
Op woensdag 14 of donderdag 15 oktober met een
middag- of avondprogramma. Met groepen van maxi
maal 60 personen, volledig coronaproef.
Meer informatie hierover volgt in het maandblad van
oktober. Dan pas is de mogelijkheid van aanmelden.
Noteer 14 of 15 oktober dus alvast in je agenda!
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Jaarvergadering en herdenkingsdienst

Zoals we in het maandblad van juni aankondigden,
staan de in maart uitgestelde jaarvergadering 2020 én
de jaarlijkse herdenkingsdienst op de agenda voor
woensdag 21 oktober a.s. Beide bijeenkomsten
worden door onze leden altijd goed bezocht.

Dit jaar echter hebben we nog steeds te maken met
de anderhalve meter maatregelen, waardoor we sterk
beperkt worden in het maximaal aantal te ontvangen
mensen. Dat betreft zowel de ruimte in de kerk als in
cc Servaes. Dat betekent dat bij lange na niet alle leden
bij beide bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn. Verder
uitstellen van de jaarvergadering is echter geen optie,
omdat het bestuur de wettelijke verplichting heeft om
de vergadering af te werken vóór eind oktober. Een
alternatief zou kunnen zijn de beide bijeenkomsten
online te volgen. Dat vindt het bestuur echter gegeven
ons ledenbestand geen reële oplossing.

Wij kiezen voor fysieke bijeenkomsten, waarbij wij
rekening houden met de maximale mogelijkheden van
120 mensen in de kerk en 60 aanwezigen in cc Servaes
bij de Algemene Ledenvergadering. Dat betekent dus
dat de leden die bij (een van beide) bijeenkomsten
aanwezig willen zijn, zich tijdig bij het secretariaat aan
moeten melden. De datum en tijd van aanmelding zijn
dan bepalend wie er wel of niet bij kunnen zijn.
Voor de leden die daardoor na aanmelding voor de
algemene ledenvergadering buiten de boot vallen,
hebben we een praktische oplossing bedacht zodat zij
toch hun invloed op het verloop van de vergadering
kunnen hebben. Het gaat daarbij om zaken zoals het
uitbrengen van hun stem, het kenbaar maken van een
mening of het maken van een opmerking. Deze
mensen worden daarover kort vóór de vergadering
rechtstreeks benaderd.
 
Door te kiezen voor deze werkwijze zullen we de
agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020
beperken tot zaken die wettelijk/statutair verplicht
zijn en geen uitstel kunnen dulden. Deze vergadering
zal dan ook – veel meer dan gebruikelijk – een zakelijk
karakter hebben.

De herdenking van onze overleden leden, de
huldiging van onze jubilarissen en het afscheid
nemen van ons bestuurslid Sonja van den Berg
zullen tijdens de herdenkingsdienst in de kerk
plaatsvinden. Uiteraard hopen we ook dat dan ons
seniorenkoor Cantando weer in de gelegenheid is om
deze dienst muzikaal op te luisteren.

Het programma voor woensdag 21 oktober 2020 ziet
er dan als volgt uit:
13.30 uur: Herdenkingsdienst in de Servatiuskerk, met
herdenking overleden leden, huldiging jubilarissen en
afscheid Sonja van den Berg. Muzikale opluistering
door Cantando. Maximaal 120 personen.
Na afloop voor iedereen koffie (met iets lekkers) in
cc Servaes.
15.00 uur: Algemene ledenvergadering 2020 in zaal
Kerkzicht van cc Servaes.
Zie voor de agenda Maandblad maart 2020, m.u.v.
agendapunten 10,11 en 12. Maximaal 60 personen.

JAARVERGADERING/HERDEN
KINGSDIENST AANMELDEN

Meld u aan vóór 15 oktober met een briefje of e-mail
met uw naam en telefoonnummer
via de KBO-brievenbus in cc Servaes
of info@kbo-dinther.nl, voor:
0  Herdenkingsdienst op 21 oktober om 13.30 uur
0  Jaarvergadering op 21 oktober om 15.00 uur.

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

Kaarten in oktober

Om onze leden ruimte te geven te kiezen om aan te
sluiten bij ons jaarfeest met een driegangen(feest)diner
is besloten de kaartmiddag van  woensdag 14 oktober
te verzetten naar 7 oktober. De kaartavond op vrijdag
2 oktober gaat natuurlijk ook door.


