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Invullen belastingformulieren

Ook dit jaar willen we onze leden weer helpen met
het invullen van de belastingformulieren. Ook geven
we advies over de zorg- en huurtoeslag. Aanvankelijk
was het de bedoeling om dit te doen in de tweede
week van maart. Maar dat is gezien het coronavirus
te vroeg. De campagneweek is opgeschoven naar 12
t/m 16 april. Hopelijk mogen we elkaar dan weer zoals
gewoonlijk ontmoeten in cc Servaes. Alle leden die
vorig jaar hebben meegedaan krijgen een persoonlijke
uitnodiging. Andere leden die ook graag gebruik willen
maken van deze service kunnen contact opnemen met
Kees Kuijpers 0413-296143.

ALV 2021: uitstel is geen afstel

De Algemene Ledenvergadering is ieder jaar weer de
belangrijkste bijeenkomst voor onze vereniging.
Daarin verantwoordt het bestuur zich naar de leden
en hebben de leden de mogelijkheid om hun mening
te geven. Ook volgens het Burgerlijk Wetboek is het
de plicht van een bestuur om deze verantwoording af
te leggen. Dat moet zelfs binnen 6 maanden na afloop
van het boekjaar.
Liefst met veel leden
Wij vinden het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk
leden bij aanwezig zijn. Helaas konden we dat in 2020
door de Covid-19 crisis niet waar maken. We hebben
in oktober een alternatieve invulling gegeven aan de
ALV 2020 in de hoop deze in maart 2021 weer op de
vertrouwde manier te kunnen houden. Maar helaas
zullen we in maart de Covid-pandemie nog niet de
baas zijn. We hebben dan zeker nog te maken met
beperkende maatregelen, die het onmogelijk maken
om met veel leden aanwezig te zijn. En dat is zeker dit
keer extra belangrijk omdat we dan Theo Jacobs tot
nieuwe voorzitter willen kiezen.
We gaan wel door
We hebben nu dus moeten besluiten om de ALV van
24 maart uit te stellen tot een nader vast te stellen
datum, maar in ieder geval tot uiterlijk juni 2021.
Als de maatregelen dan nog niet toestaan om met veel
leden aanwezig te zijn, dan zullen we noodgedwongen
toch weer een alternatieve oplossing moeten vinden.
Laten we echter hopen dat het zover niet komt. Fijn
is zeker dat Willy van der Steijn het voorzitterschap
tot aan de ALV zal blijven vervullen.
In 2020 konden we helaas ook geen herdenkingsdienst
in de kerk houden. Omdat het gebruikelijk is om onze
overleden leden voorafgaand aan de ALV te gedenken,
hopen we dat op de nieuwe datum van de ALV ook
weer te kunnen doen.

Hoopvol

Het duurt niet lang meer of het sneeuwklokje laat zich
weer zien. Het sneeuwklokje staat symbool voor
hoop, ontwaken en lenteverwachting. Een van de
volksnamen is “vroegopjes”. De dagen worden weer

langer en de temperatuur gaat weer stijgen. In deze
moeilijke coronatijd met beperking van bezoek en
avondklok is dit toch weer een beetje hoopvol. De
genomen maatregelen zijn weliswaar zwaar maar wel
bedoeld om het aantal besmettingen te beperken en
tijd te winnen zodat er meer mensen gevaccineerd
kunnen worden en we eerder de strenge beperkende
maatregelen kunnen versoepelen. Wanneer en welke
maatregelen het eerst versoepeld gaan worden is niet
exact aan te geven maar dat er licht gloort aan het
einde van deze donkere tunnel is wel zeker.
Het bestuur staat graag voor u klaar om weer tal van
activiteiten te organiseren. Dus hou nog even vol.

Pas op voor oplichters

Belt er iemand om een afspraak te maken voor een
corona-vaccinatie en geeft deze zich ook nog uit als
medewerker van thuiszorg, GGD of huisarts? En
vraagt men er geld voor? Dan heeft u te maken met
oplichters die zogenaamd bellen voor een afspraak.
Het is hun om het geld én uw gegevens te doen.
Trap er niet in, want de coronatest en het
vaccin zijn altijd gratis! De GGD vraagt echt
nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. 
DIT IS HOE HET ECHT WERKT:
Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin,
krijgt u een brief van de GGD met telefoonnummer
om zelf een afspraak te maken met de GGD.
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Prijzen

Het was wel even spannend hoeveel inzendingen we
binnen zouden krijgen, maar toen het eenmaal zover
was kon de werkgroep met het nakijken van 50 bladen
aan de slag. Mooie score!
Wellicht goed om te vermelden dat er maximaal 147
punten te winnen waren. Van de oorspronkelijk 149
vragen heeft de werkgroep er twee weggelaten.
 
Hoofdprijzen
Voor de ingezonden puzzels zijn er vijf hoofdprijzen. 
De prijswinnaars zijn:
1e diner voor 2        - Wim Verhoeven    [143 p]
1e diner voor 2        - Karin Verboort      [143 p]
2e high wine voor 2  - Mien vd Heijden    [142 p]
2e high wine voor 2  - Ben van Dijk         [142 p]
3e lunch voor 2        - Liesbeth van Daal  [141 p]
 
Overige prijzen
Naast de vijf hoofdprijzen zijn er 31 prijzen te weten
5 levensmiddelenpakketten, 3 bierpakketten, 3 prijzen
van twee flessen wijn, 9 prijzen van één fles wijn en
11 paraplu’s.
 
Extra prijs
Zoals beloofd heeft er een loting plaats gevonden. Bij
deze loting onder alle inzenders van de puzzeltocht
kwam Sjan Heesakkers uit de bus voor een extra prijs,
die bestaat uit een bierpakket.
 
Bezorging prijzen
Al deze prijzen worden bezorgd bij de prijswinnaars.

. . . . . . . . . . . . . .   G e w e l d i g   a c t i e f   h e t   j a a r   u i t   . . . . . . . . . . . . . .
De werkgroep "Actief het jaar uit" heeft de nodige tijd gestoken in een puzzelblad. Daarom is
het mooi dat wij hebben mogen constateren hoe hele families en complete sociale netwerken
werden ingeschakeld. Het was ook zichtbaar. Met de papieren van de fotopuzzeltocht in de
hand zagen we extra mensen naar buiten gaan; onze leden maakten de fotowandeling, vaak
vergezeld van kinderen en/of kleinkinderen. Velen hebben er plezier aan beleefd. Dat blijkt
onder andere uit de vele lovende reacties. Ook van mensen die normaliter niet puzzelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . .   B l i j f   o o k   i n   2 0 2 1   a c t i e f   . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waarom ook alweer?

Het bestuur was bezig met het organiseren van een
mooie actieve middag en avond in december, maar
helaas. Al geruime tijd beheerst corona een groot deel
van ons dagelijks welzijn.  Heel speciaal onze leden,
die nu als kwetsbaar bestempeld worden, hebben het
erg moeilijk of zijn eenzaam. Veel van het repeterend
vertier dat wij als KBO organiseren voor onze mensen
ligt stil. Om die reden hebben we u verblijd met een
puzzelboek met een fotozoektocht, met denksport en
algemene vragen. Om toch actief te zijn!

Actief aan de slag

De allereerste puzzelpagina 'Actief aan de slag' met de
twaalf vragen over KBO-Dinther kostte de meeste
hoofdbrekens. Hieronder de antwoorden:
14 mensen bezorgen het Maandblad en de Ons
48 procent van de leden liet mobieltje registreren
45 jaar leeftijdsverschil tussen jongste en oudste
18 jaar was Tinus Verhagen bestuurslid
47 Theo Jacobs is het 47ste bestuurslid
75 jaar is de gemiddelde leeftijd van de leden
21 keer staat naam Van Zutphen genoteerd
53 leden waren er bij de oprichting in 1959
74 vrijwilligers zijn in touw bij KBO-Dinther
77 procent van de leden heeft een e-mailadres
67 maandbladen verschenen t/m december 2020
23 leden waren aanwezig bij de ALV 21 oktober

3



Overleden

Louis van Zutphen, 84 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

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
Wij horen graag van jullie wat jullie zoal bezig houdt
en wat jullie met de andere KBO-leden willen delen.

Nieuw lid

Joop van de Wetering
Welkom bij KBO-Dinther

Verhalen schrijven

Misschien bent u op zoek naar een leuk verzetje in
deze tijd van één bezoeker per dag en een avondklok.
Natuurlijk kunt u iets schrijven voor ons Maandblad.
Maar wellicht is het nog veel aantrekkelijker iets te
schrijven over uw eigen leven voor uw familie. Het
mes snijdt dan aan twee kanten: uw familie raakt meer
geïnteresseerd in uw leven toen en u heeft zelf iets
leuks omhanden in uw leven nu.
We hebben hieronder een voorbeeld:
Toen oma klein was heette groep 3 van de basisschool
nog de 1ste klas van de lagere school. Tevoren gingen de
meeste kinderen twee jaar naar de bewaarschool. Oma
maar één jaar. Het best herinner ik me van die tijd het
papiervlechten met gekleurde papieren strookjes. Op de
bewaarschool leerden we toen zelfs onze eigen naam nog
niet schrijven.
In de 1ste klas leerden we voor het eerst lezen en schrijven.
In Vorstenbosch leerden we als eerste woordjes 'aap' en
'schoen' aan de hand van de volgende schoolplaat:

Door de jaren heen heeft oma aan heel veel mensen
gevraagd of zij deze schoolplaat ook kenden.
Dat was nooit het geval. Het lijkt erop dat echt iedereen
met de schoolplaat, die begon met de woordjes ‘aap - noot
- mies’, hun eerste woordjes geleerd heeft.

Rondje Vorstenbosch

Wandel je veel in coronatijd? Hier is een verrassend
mooie tip. Rondje Vorstenbosch! Van alles wat. Door
weilanden, langs de Leijgraaf, over Bedaf en door de
bossen en een nieuwe woonwijk.

In iets meer dan 6 km heb je dit gezien. Als je van
wandelen houdt is dit een aanrader. De start is op het
Meester Loeffenplein midden in Vorstenbosch.
Je kunt er je auto of fiets makkelijk parkeren. Daar is
het informatiebord. De route is met oranje pijlen goed
aangegeven. Doen!!


