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Gehoor aan oproep

Aan de oproep van de redactie om een artikeltje te
schrijven wil ik bij deze gehoor geven.
Puzzel
Allereerst over de leuke puzzel die een aantal mensen
ons hebben doen toekomen om de winterdagen door
te komen. We konden veel opzoeken en zelf hadden
we natuurlijk ook een hoop kennis (ahem) in huis,
dachten we, maar later bleek dit toch vies tegen te
vallen. We zaten  NIET bij de hoofdprijswinnaars.
We moesten er ook op uit om de foto's die op de
route gemaakt waren te zoeken. Sommige hadden we
meteen, maar naar een paar moest toch nog  flink
gezocht worden. Ook zag ik verschillende mensen bij
mij op het pleintje zoeken naar herkenbare punten die
gezocht moesten worden vanaf de foto's.
Soms wilde ik naar buiten gaan om mee te helpen en
aanwijzingen te geven waar ze wel moesten kijken om
het punt te vinden zoals bedoeld. Maar de drang om
in de prijzen te vallen won het toch elke keer weer.
En ik bleef dan ook binnen en besloot om niet te
helpen wat eigenlijk niet in mijn aard zit. Dat dit later
zijn vruchten mede afwierp werd duidelijk toen een
van de bestuursleden ons kwam verrassen met een
prijs en ons een fles wijn overhandigde. Daarvoor
dank. Zelf drinken wij geen van twee alcoholische
versnaperingen maar dat komt wel goed als er weer
visite over de dam mag komen. Dan komt ie wel leeg.
Wandelvoetbal
Ook het wandelvoetbal ligt al een hele tijd stil en ik
heb nog wel nieuwe voetbalschoenen aangeschaft, net
toen de tweede lockdown werd afgekondigd. Ze zijn
dus nog ongebruikt maar dat komt goed. Wel wil ik
mijn teamleden alvast waarschuwen dat ik met deze
schoenen, volgens de beschrijving althans, snelle
passeerbewegingen en passes kan maken, goed kan
laten aankomen enz.enz. Kortom als we weer mogen

beginnen en ik mijn conditie na een weekje of dertig
weer op peil hoop te hebben, zullen ze aan mij een
geduchte tegenstander hebben of een zeer gewiekste
medespeler erbij; en dat alles dankzij een paar kicksen
van 45 euro.
Duofietsen
Ook de paraplu die ik voor mijn vrijwilligerswerk -
met gasten erop uit met de duofiets - kreeg heb ik al
een paar keer ingezet. Het blijkt een waterdichte te
zijn, want het hield mij in elk geval droog. Jammer
genoeg is het duofietsen later ook weer afgezegd in
verband met de coronamaatregelen en daar zijn we
voorlopig nog niet vanaf mijns inziens.
Winter
Op dit moment van schrijven zitten we met een dik
pak sneeuw en heb mijn inrit en die van de buurtjes
weer zo goed als sneeuwvrij en ijsvrij, kortom begaan
baar gemaakt. Wel een mooi gezicht maar het is wel
opletten als je van huis moet.
Wie zou er gelukkig zijn
Ik zit net te bedenken dat er misschien wel iemand is
die met deze pandemie nog enigszins gelukkig zou
kunnen zijn en dat is ???? TADA, de penningmeester
van onze vereniging. Die ziet wel contributie binnen
komen maar heeft er weinig van kunnen uitgeven.
Maar ik neem aan dat ook hij liever heeft dat het
vandaag nog afgelopen is dan morgen.
Het ga jullie allen goed en tot ziens. Groetjes.
Erich Vermeulen

Bijna een jaar geen KBO-activiteiten meer door Covid 19
Wekelijks en af en toe ook dagelijks was ik bezig met KBO-activiteiten.
Op de dinsdagmorgen de ± 5 km wandeltochten en hierna het gezamenlijk koffiedrinken in ccServaes.
Iedere 2de woensdag en 1ste vrijdag van de maand de kaartbijeenkomsten.
Bijna elke dag wel een activiteit invoeren of wijzigen in de zalenplanner van ccServaes.
Ook mijn gilde-activiteiten liggen nu al een jaar stil. Onvoorstelbaar dat ik geen gildepak heb aangehad in
geheel 2020. Het enige dat wel doorgaat is maandelijks het oud papier ophalen.
Ondanks dit alles moet ik blij zijn dat het coronavirus mij tot heden bespaard is gebleven.
Velen in mijn omgeving werden getroffen en besmet met het coronavirus; enkelen zijn helaas overleden;
anderen hebben in het ziekenhuis op de ic gelegen en moesten beademd worden; weer anderen hebben het
thuis uit kunnen vieren, maar hebben nog steeds last van bijverschijnselen zoals spierpijn en moeheid.
Laten we hopen dat we over enkele maanden, als we allemaal gevaccineerd zijn, langzaam weer terugkeren
naar het normale leven en werken. En dat we vanuit de donkere coronatunnel kunnen kijken naar een stra
lende omgeving voor ons allen.
Fred van den Berg
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Tijd nuttig besteed

We hebben in januari niet kunnen genieten van een
klucht of blijspel van ons toneelgezelschap. Covid-19
gooide roet in het eten voor de 38e uitvoering van
De Oudere Garde. Ik zeg nu wel 38, maar ik weet het
niet helemaal zeker. Ik kan er naast zitten.
Ik ben namelijk bezig met het opschonen van het KBO-
archief. De pandemie heeft ook zo zijn voordelen.
Ik heb mijn tijd zogezegd nuttig besteed.  Zonder 
corona was ik niet zo vlug aan dit karwei begonnen.
We hebben veel informatie. Er is gelukkig veel moois
bewaard gebleven over 60 jaar KBO. Nogmaals de
complimenten voor mijn voorgangers Anna vd Boom,
Cuun vd Meijden, Tinus Verhagen, Tiny Oldebesten
en Anny vd Broek. Met Tiny en Anny is al afgesproken
dat we een keer wat zullen laten zien tijdens een
koffieochtend of themamiddag. Want, zo vinden wij,
we archiveren geen spullen om ze nooit meer met
iemand te delen.

Ongetwijfeld is er nog meer leuke informatie bij de
leden thuis. Wie wil mij helpen het archief verder
compleet te maken? Wie heeft er nog oude foto’s,
krantenartikelen of folders van de KBO-activiteiten?
Mogen we die gegevens scannen? Kom ik er met jullie
hulp achter hoeveel toneelvoorstellingen De Oudere
Garde precies heeft opgevoerd? Dat zou leuk zijn.   
Ik hoor graag. Bij voorbaat dank.
Kees Kuijpers

En ondertussen Hoe gaat het met ons?

Het was winter in Dinther. Er lag zoveel sneeuw dat
de kerk van Dinther dicht bleef.
Elke keer, na het sneeuwruimen met hulp van de
buren, kwam er weer meer sneeuw bij. De kippen
bleven op hun stok en wij hielden bij de kachel onze
winterslaap.
Na een paar dagen komt de zon door. Iedereen blij,
er wordt weer volop gewandeld en overal op straat
staan mensen op een afstand van anderhalve meter te
“buurten”. Er is zo te zien veel te bepraten. Het lijkt
er op dat dit met de telefoon niet echt gelukt is.
Het blijft niet bij één nachtvorstje. We krijgen zoveel
vorst, dat het ijs van de Klotbeek sterk genoeg is. Er
wordt enkele dagen volop geschaatst.
En weer een paar dagen verder. De wind draait,
sneeuw wordt regen en de temperatuur stijgt naar
het niveau van de lente. De krokussen laten zich zien,
de hazelaar staat in bloei en ik kijk waar ik dit jaar de
tuinbonen (flodderbonne) kan zaaien.
En, om bij alle zorgen die er zijn, de vraag te beant
woorden: als we blijven buurten, dan komt ‘t wel goed.
Harry van der Pas

Zingen in een bijzondere tijd

Coronatijd was en is nog steeds voor ons mannenkoor
erg vervelend. Van elke week op donderdagavond
repeteren en 3 zondagen per maand de mis zingen
ineens naar niks. Dit mis ik wel erg. Maar op zeker
ogenblik belde onze voorzitter Peter van Deursen me
met de vraag of ik samen met hem en Dan Loredan
een uitvaartdienst in de Abdijkerk wilde zingen. Ik was
er meteen voor natuurlijk, maar mijn handicap was
dat ik de basstem moest zingen, terwijl ik eigenlijk 2e
tenor ben. Dus dat was snel repeteren geblazen. Thuis
bij Peter en met hulp van Grad van Krieken.
Samen met Dan Loredan en Peter van Deursen zijn
we vanaf juli 2020 de mis gaan verzorgen met onze
zang. Het is nooit saai door de variatie in de muziek
en het blijft uitdagen juist met muziek die we nog nooit
hebben gezongen. Dan Loredan doet de baspartij met
mij mee. Dat is fijn want het geeft meer zelfvertrou
wen. We krijgen regelmatig complimenten voor de
uitvoering. Er zijn zelfs mensen in de kerk geweest die
dachten dat een heel koor aan het zingen was. Dit is
toch echt wel kicken, nietwaar? Ik vind deze invulling
voor de zondag super. Het is mooi om andere mensen
zo te kunnen plezieren in deze vervelende tijd. Ik hoop,
zolang de lockdown er is nog, zo met ons drieën door
te kunnen gaan. Ook al blijf ik onze repetitie op
donderdagavond missen, speciaal daarna gezellig met
iedereen aan tafel met een versnapering in cc Servaes.
Tiny van den Brand
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Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs, Kees Kuijpers
en Willy van der Steijn. Met rechtenvrije foto’s.

Nieuw lid

  Mari van den Boom
  Welkom bij KBO-Dinther

Overleden

  27-01-2021 Cor van Lamoen, 93 jaar
  31-01-2021 Piet van den Berg, 92 jaar
  02-02-2021 Pieter van Aarle, 78 jaar
  Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Gouden jubileum

  Ad en Mia Habraken-Timmers waren 50 jaar
  getrouwd op 18 februari.
  Wij wensen jullie van harte proficiat met deze 
  mooie mijlpaal.

Dank van een honderdjarige

Jet Terlingen vroeg ons om in ons Maandblad een
dankjewel voor het meeleven op te nemen.
Heel bijzonder is het wel dat zij dit verzoek deed via
e-mail. Wij geven graag gevolg aan dit verzoek.
Dankjewel
Ik wil jullie danken voor het meeleven met mijn 100
jaar en bedanken voor het cadootje.
Het heeft de feestvreugde verhoogd.
Ik heb zoveel kaarten gekregen.
Behalve ogen en benen maak ik het goed.
Heel hartelijke groet.
Maak het goed en wees gelukkig.
Jet Terlingen

Brief per post een cadeautje

Alweer een lege brievenbus op enkele zakelijke
brieven na. Veel contacten verlopen  tegenwoordig
vaak via e-mail of via WhatsApp. Dat is handig, maar
minder persoonlijk dan een brief per post. 
Handgeschreven brieven hebben net iets extra’s.
Is het misschien een goed idee zelf een brief naar een
familielid, je vroegere buren, een vriend(in) of een
goede kennis te sturen. Liefst met je eigen adres en
telefoonnummer erin, zeker als je verhuisd bent. Veel
kans dat er niet veel later ook een brief per post je
richting op komt. Een echt cadeautje!

Blijf bereikbaar

Statistieken wijzen uit dat 93% van de Nederlanders
in het bezit is van een mobieltje/smartphone. Velen
van hen hebben hun vaste nummer laten vervallen.
Van onze leden liet 48% het nummer registreren van
hun mobieltje. Dat kunnen er meer zijn. Voor de
bereikbaarheid zou het mooi zijn als iedereen, die een
mobieltje heeft dat even laat weten. Ook worden wij
graag geïnformeerd over vervallen vaste nummers.
Voor het doorgeven hiervan kunt u terecht bij onze
secretaris Kees Kuijpers telefoon 0413-296143 of
e-mail info@kbo-dinther.nl

Samen voor een eerlijk pensioen

Zeven belangenorganisaties, ook KBO-Brabant, gaan
‘Samen voor een eerlijk pensioen’. Dat is voor ieder
van ons en de generaties na ons van belang.
Via  https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl  kunt u
daarom een petitie tekenen.
De petities worden direct na de verkiezingen aan alle
politieke partijen en de (in)formateurs aangeboden.
Hopelijk kunnen we op deze manier helpen het verder
uithollen van het pensioenstelsel te stoppen.

Zo krijg je weer energie

Na een natte en vrij sombere januarimaand zonder
winterweer van grote betekenis zagen we in februari
toch echt sneeuw verschijnen. Prachtig om te zien. In
huis werd het lichter door het witte sneeuwdek. Je
kreeg er weer energie van. En het boodschappen doen
hebben we maar even aan de jeugd overgelaten.

Een pronkzitting zat er niet in dit jaar, maar toch
hebben ze in Snevelbokkenland niet stil gezeten.
Een speciale editie van de Snevelbokkenkrant huis aan
huis. De fruitmandjes voor de zieken.
Een uitzending door SnevelbokkenFM op zondag 14
februari met een vol uur specifiek voor de senioren. 
Geweldig toch!
Als u er nog iets van terug wilt zien kan dat - als u
facebook hebt - op www.facebook.com/snevelbokkenland


