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DANK AAN IEDER

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 juli jl. ben
ik teruggetreden als voorzitter en heeft de vergadering
met algemene stemmen Theo Jacobs gekozen als mijn
opvolger.
Het werd een gedenkwaardige dag. Voor mijzelf
omdat er na ruim 11 jaar lid van het bestuur waarvan
9 jaar voorzitter, een einde kwam aan een bijzondere
periode in mijn leven; voor de KBO omdat we in de
persoon van Theo Jacobs een bekwame voorzitter
hebben binnen gehaald, die op vele terreinen zijn
sporen al heeft verdiend.

In mijn afscheidswoord heb ik de - gelukkig weer -
volle zaal met leden kunnen vertellen met hoeveel
plezier ik terugkijk op mijn periode in het bestuur.
Samen met alle (ex-)bestuursleden en ook met alle
vrijwilligers die ons daarbij hielpen, hebben we van
KBO-Dinther een welvarende, actieve en veelzijdige
club gemaakt. We zijn uitgegroeid tot een moderne,
goed geleide belangenvereniging waarin alle senioren
vanaf 51 tot 100(!) jaar zich vertegenwoordigd en
welkom mogen weten.

Met veel verschillende activiteiten op allerlei terrein
en een eigentijdse communicatiestructuur, hebben we
heel veel te bieden aan de gemeenschap.
Het is vooral daarom dat inmiddels zo’n 630 senioren
lid zijn van deze mooie vereniging. Ik ben daar best
wel trots op en heb daarom ook met weemoed   
afscheid genomen als jullie voorzitter. Want ik doe
het nog steeds met veel plezier, maar de statuten van
de vereniging adviseren een maximale periode van   
9 jaar in het bestuur en daar ben ik het helemaal mee
eens. Nieuwe frisse ideeën zorgen voor nieuwe 
impulsen en daar is onze vereniging ook bij gebaat.

 
Na de bestuursoverdracht aan het einde van de     
vergadering werden Marijke en ik extra verrast door
de vele mooie woorden en cadeaus die we mochten

ontvangen. In de aanwezigheid van enkele van onze
kinderen en kleinkinderen, vond ik het fijn om te horen
van Ria van Hemmen namens ons bestuur, van Wilma
Schrover namens KBO-Brabant, van Ad Donkers
namens Kring KBO en van Rein van de Moorselaar
namens het gemeentebestuur,  dat mijn inzet zo is
gewaardeerd. Van KBO-Brabant ontving ik daarvoor
de zilveren speld met goud.
Maar de grootste waardering kreeg ik van onze eigen
leden. Ik mag me voortaan ere-voorzitter noemen van
KBO-Dinther. Met het grootste genoegen zal ik deze
eretitel dragen en de rol die daarbij hoort, namelijk
het belang van deze mooie vereniging uitdragen, zal ik
met verve vertolken.

Uiteraard heb ik in de vergadering alle sprekers 
hartelijk bedankt voor de vele mooie woorden.
Graag wil ik ook langs deze weg iedereen, binnen en
buiten KBO-Dinther, waar ik in mijn bestuursperiode
mee heb samengewerkt, hartelijk danken voor de fijne
wijze waarop ik mijn taak heb kunnen vervullen.
Het was een genoegen en een eer om jullie voorzitter
te mogen zijn!                              
Ik wens Theo Jacobs een net zo fijne periode toe!
Je zult mij en mijn vrouw Marijke nog vaak tegen
komen bij de diverse activiteiten.
 
Met vriendelijke groet,
WILLY VAN DER STEIJN, ex-voorzitter.
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Highlights ALV

Gelukkig konden we met 65 personen vergaderen in
cc Servaes. Aan de orde kwamen o.a. de volgende
punten.
 
Verkiezing nieuwe voorzitter
Na een voorzitterschap van ruim 9 jaar treedt Willy
van der Steijn terug als voorzitter. Hij omschrijft met
betrokkenheid en dankbaarheid zijn bestuursperiode. 
Het bestuur draagt Theo Jacobs voor als nieuwe
voorzitter. Na een schriftelijke stemming wordt hij
met algemene stemmen gekozen.
Theo dankt alle leden voor het in hem gestelde
vertrouwen en hoopt dit waar te maken.
Willy overhandigt de voorzittershamer aan Theo.

 
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Willy van der Steijn.
Aftredend en herkiesbaar zijn André Verstegen en
Corrie van der Heijden-van der Aa. 
Nieuw is Jos van Eerd (Torenstraat). Hij stelt zich
(wegens vakantie) digitaal voor.
Met algemene stemmen worden André, Corrie en Jos
gekozen. Dank voor ieders vertrouwen.
 
Vaststelling contributie
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord
met het voorstel van het bestuur de contributie voor
leden in 2021 vast te stellen op € 22,50 (€ 20,00 geïnd)
en in 2022 op € 25.

 
Nieuw logo
Theo Jacobs onthult samen met Willy van der Steijn
het nieuwe logo van KBO-Dinther door te klikken op
de laptop in de PP-presentatie. ‘Nieuwe periode vangt
aan!’ Ook zijn er nieuwe banners.
 
Erevoorzitter
Theo Jacobs richt als laatste het woordje tot Willy
van der Steijn en reikt hem een gouden voorzitters
hamer uit met inscriptie voor Willy als de eerste
erevoorzitter van KBO-Dinther.
 
Het volledige verslag komt op de website.

Vrijwilligersuitje naar Hoeve Strobol

KBO-Dinther heeft zo’n 630 leden. Behalve dat we de
belangen voor onze leden behartigen organiseren we
ook veel activiteiten. Daarvoor hebben we al onze
vrijwilligers heel hard nodig.
Als dank is er ook dit jaar een vrijwilligersuitje.
Met drie groepen fietsers en drie auto's zijn we naar
Museum Hoeve Strobol in Nijnsel geweest.

Wij zijn ontvangen door eigenaar Bert in de ruimte,
waar een unieke stoommachine staat. Bert vertelt met
verve over de restauratie hiervan.
Het Museum herbergt ook een enorme verzameling
van oude ambachten tot speelgoed en motoren. Met
inachtneming van de coronamaatregelen is er een gids
aanwezig om vragen te beantwoorden in plaats van de
gebruikelijke rondleiding in groepjes in het museum.
Dat alles wordt afgesloten met een lekker buffet.
Dit jaar stopt slechts één vrijwilliger. Na jarenlang
actief te zijn geweest met het uitzetten van fietstoch
ten stopt Jo van Helvoort. Wij laten Jo niet zomaar
gaan. Er zijn voor haar een woordje door Theo Jacobs,
een bos bloemen en een groot applaus.
Met een laatste dankjewel aan alle vrijwilligers
aanvaardt iedereen de weg naar huis.
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Jubileum

Walter en Mieke Wijnen-Gevers waren 50 jaar
getrouwd op 29 juli 2021
Van harte proficiat!

Overleden

10-03-2021 Ina de Raden-Gerritsen, 74 jaar
Helaas mochten wij dit niet eerder vernemen.
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

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.

Midzomeravond voor iedereen

Hopelijk kunnen onze kinderen en kleinkinderen na
alle coronabeperkingen op vakantie.
Voor veel senioren breekt opnieuw een rustige tijd
aan, soms zelfs te rustig. KBO-Dinther biedt daarom
ook dit jaar een leuke, gezellige zomerse feestelijke
avond aan voor iedereen die dit leuk vindt.
Hoe meer mensen, des te meer plezier. 
 
Op woensdag 11 augustus treden Lotte & Frenk vanaf
19.00 uur tot ongeveer 23.00 uur voor jullie op. Zij
zijn bekend van coverband Tilt. We kunnen een breed
repertoire met bekende meezingers van vroeger en
nu van dit tweetal verwachten. Lotte & Frenk maken
er zeker een feest van. Het enthousiasme van het
tweetal is aanstekelijk en ze zorgen altijd voor een
heel goede sfeer.
We gaan voor een mooie zwoele zomerse avond in
de Ontmoetingstuin achter cc Servaes. Hopelijk is het
mooi weer en loopt heel Heeswijk-Dinther uit om te
genieten van een optreden van Lotte & Frenk
Deze avond is gratis toegankelijk voor iedereen.
 
Kom je ook?
De gemeente hanteert een verplichte aanmelding.
Dat kan liefst via info@kbo-dinther.nl en KBO-leden
kunnen eventueel bellen met 0413-296143.
Meld snel; wij verwerken de opgaven op volgorde van
binnenkomst. Buiten zijn 150 personen toegestaan.
Bij slecht weer binnen in cc Servaes slechts 90.

Nieuwe leden

Els Brus
Jan van de Langenberg
Welkom bij KBO-Dinther!

Zorgen om coronabesmettingen

We zijn blij dat we weer iets mogen organiseren want
wat hebben we met z’n allen in isolement gezeten
vanwege corona. Maar we zijn er nog niet want de
deltavariant is besmettelijker dan de Engelse variant,
die al erger aanpakte dan het eerste virus.
Er zijn geluiden van leden die er niet gerust op zijn als
we iets organiseren. Daarom een dringende oproep
bij alle activiteiten steeds 1,5 meter afstand te bewaren
én liefst gevaccineerd, maar in ieder geval vrij van
coronaklachten te zijn. Draag mondkapjes in de auto.

Wat staat er binnenkort op de rol?

Kaarten en kienen in cc Servaes
4 aug. Kienen 14.00 uur (13.00 uur is de zaal open)
6 aug. Kaartavond 19.30 uur
11 aug. Kaartmiddag 13.30 uur

Fietsen op zondag 15 augustus
De fietstocht van 62 à 65 km gaat richting Liempde
via Schijndel naar 't Groene Woud in Kasteren. Dan
richting Landgoed Velder / de Mortelen en via Best
naar het Joe Mann paviljoen voor de lunch. Daarna
richting Son naar Sint Oedenrode met eventueel een
koffiestop bij camping Het Goeie Leven in Eerde. 
Via Wijboschbroek komen we terug in Dinther.  
 
Fietsen op donderdag 26 augustus
Om 9.30 uur vertrekken de deelnemers aan een lange
fietstocht van ca. 64 km naar het historische stadje
Megen met  bezienswaardigheden zoals het Clarissen
klooster, het Minderbroederklooster, de Gevangen
poort en de St. Bernarduskapel "t  Heilig Bruurke".
 
Koffieochtend op donderdag 26 augustus
Lian van den Hurk komt er ons alles over vertellen
over de waterbuffels van Jan en Lian.
Van 10.00 tot 11.30 uur in ccServaes. Gratis koffie.


