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Actief het jaar uit met puzzelen

Vorige week heeft u onze KBO-Dinther puzzel “Actief
het jaar uit” ontvangen. Een mooie kleurrijke puzzel
met voor elk wat wils. In eerste instantie lijkt het heel
veel. Maar er zijn ook pagina’s bij, waar op foto’s staan
met antwoorden, die u alleen nog bij de goede foto
dient te zetten.

Van garage naar Tiny's Atteljeeke

Al jaren schildert Tiny van der Aa. Veel mensen weten
dat. Na het overlijden van haar man blijkt het ook een
mooie tijdsbesteding te zijn.
En ze is productief. De ene na de andere slaapkamer
raakte vol met haar creaties. Jammer genoeg kon
niemand anders dan zijzelf ervan genieten. Het dragen
van schilderijen van boven naar beneden en weer terug
vormt een steeds groter risico op valpartijen.

Invullen belastingformulieren

In de eerste volle week van maart helpen we in cc
Servaes leden weer met het invullen van de belasting
formulieren . Ook geven we advies over de zorg- en
huurtoeslag. Tenminste, als het coronavirus dat toe
laat. Leden die vorig jaar hebben meegedaan weten al
dat ze persoonlijk worden uitgenodigd.
Wil jij ook gebruik maken van deze service, meld je
dan bij Kees Kuijpers 0413-296143.

Kerstattentie op Laverhof

En wat heeft Tiny nu gedaan? De leegstaande garage
heeft ze met hulp van haar nicht en enkele vaklui
omgetoverd tot een heuse expositieruimte die goed
toegankelijk is. En hier hebben de vele schilderijen een
mooi plekje gevonden. Deze ruimte is sinds november
haar eigen ‘Tiny’s Atteljeeke’ aan Bernhardstraat 17.
Binnen de mogelijkheden rond corona is iedereen van
harte welkom om op afspraak onder het genot van
een kopje koffie een kijkje te komen nemen.    
Wees welkom!

Natuurlijk mag u hulp vragen aan buren, vrienden of
familie. U kunt leuke prijzen winnen (zie laatste blad).
Daarvoor hoeft u niet per se alles ingevuld te hebben.
Voor de fotopuzzeltocht moet u wel de deur uit en
lekker actief de aangegeven route gaan lopen.
De antwoorden van de fotopuzzeltocht, de twee
bladzijden in het midden, tellen natuurlijk mee om
uiteindelijk een totaal-winnaar te bepalen.
Maar ….. onder alle inzenders van deze puzzeltocht
worden extra prijzen verloot. Dus altijd indienen vóór
10 januari bij een van de werkgroepsleden.
Een kleine opmerking: een huisnummer in de Kerkstraat
zoeken kan/hoeft niet.
De reacties over de puzzel op straat, via app, e-mail,   
telefonisch etc. zijn hartverwarmend en talrijk.
Het is fijn om te horen. Het doet de werkgroep goed.



Nieuwe leden

Annie van der Heijden-van Eerd
Luus de Visser-van Asseldonk
Welkom bij KBO-Dinther!

Gouden jubileum

Hans Lucius en Nellie Lucius-Rademaker waren op
donderdag 17 december 50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat! 

Bijzondere verjaardag

 
Gastlid Jet Terlingen werd geboren op 30 december
1920. Zij wordt nu dus 100 jaar. Een prachtige leeftijd.
Energiek en met een brede belangstelling.
Jet is een toonbeeld van meegaan met je tijd en is dan
ook goed vertrouwd met de e-mail.
Jet wij wensen je van harte een mooie verjaardag 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.

Wilt u een goed gesprek?

Als we ouder worden gaan we soms anders aankijken
tegen gebeurtenissen uit het verleden. We denken na
over thema’s in het leven. Soms verloopt het contact
met onze kinderen moeizaam en vragen we ons af wat
we verkeerd of minder goed hebben gedaan. Dit soort
thema’s zijn soms te groot om daar alleen over na te
denken. Daarom heeft KBO-Brabant in het project
Ons Gesprek, een aantal vertrouwelijke vrijwilligers
opgeleid die daar met u zinvol over kunnen en willen
praten. Want praten lucht op! Zeker als er iemand
zonder te oordelen naar u luistert.
Wilt u met zo’n vrijwilliger in gesprek? Neem dan
contact op met KBO-Brabant via 073-6444066 of per
mail info@kbo-brabant.nl onder vermelding van “Ons
Gesprek”. Rieke Mes of Martien van Duijnhoven
vragen dan wat u bezighoudt en zoeken daar dan een
geschikte vrijwilliger bij. Meer informatie is te vinden
op www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen 
en uiteraard is deelname aan dit project gratis.

Later

Kinderen kunnen soms wel heel erg mooi uit de hoek
komen. De Volkskrant portretteert iedere week een
kind in haar of zijn eigen thuisomgeving.
Ons oog viel op de uitspraak van een 9-jarig meisje.
Op de vraag wat zij later wil worden, zegt ze:
‘Ik wil bejaard worden.’
Dat zal Jet Terlingen ook wel gedacht hebben.

Sportakkoord Bernheze is gereed

KBO-Dinther heeft een scala aan sportieve activiteiten
in haar programma staan. Toen vanuit de gemeente
Bernheze gevraagd werd een bijdrage te leveren aan
het te ontwikkelen sportakkoord, was het dus logisch
dat te doen.
Het sportakkoord heeft als voornaamste doel zo veel
mogelijk inwoners - jong en oud - in de gemeente te
laten sporten en bewegen. Van belang is dat iedereen
mee doet en dat vitale verenigingen een belangrijke
bijdrage leveren.
Dit alles is vertaald in het Sportakkoord Bernheze
waarvoor KBO-Dinther en de andere deelnemende
organisaties recentelijk hebben getekend.


