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S P O R T I E V E   M E E R D A A G S E   A C T I V I T E I T E N   I N   2 0 2 2
Krijg je bij het zien van de fraaie uitnodigingen hieronder ook zin om er weer eens op uit te trekken? Treuzel
niet als je mee wilt en meld je zo snel mogelijk aan. Ga je mee, zorg dan niet alleen voor je identiteitsbewijs,
maar haal voor het buitenland zo nodig de boosterprik.
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Hoi KBO-leden en meelezers 1

Alweer bijna het einde van 2021.
Het jaar wat in ging met dat vervelende covid-virus.
Gelukkig konden we daarna weer een beetje vrijer
leven al bleef het opletten.
Als vrijwilliger bij het duofietsen heb ik in het begin
de boot toch nog afgehouden maar later ben ik toch
ook weer inzetbaar geworden.
De ploeg die de fietsen onderhoudt, bij mijn weten
Ad Verhagen en Bert van Hasselt, had de schermen
zo op de fietsen gezet dat we toch nog een beetje
afgeschermd waren van de passagier. Chapeau voor
die ploeg. Voor mij wel een extra handicap omdat
ik slecht hoor en dit toch weer een hoop geluid   
  tegenhoudt.
De medetrappers zullen dat ook wel gemerkt
hebben als ik weer eens niet reageerde op zijn/haar
verhaal of hunne klets. Of anders reageerde dan
eigenlijk de bedoeling was en niet in het verhaal
klopte maar ja tis nou eenmaal zo. Wel ben ik dit
jaar gevrijwaard van lekke banden, dat is in het
verleden wel eens voorgekomen, zie bijgaande foto
waar ik samen met Hans Hesselmans een band
verwissel. Dat is dan weer positief. Positief getest
ben ik gelukkig niet, niet met alcohol en/of drugs
maar gelukkig ook niet op dat covid-virus. Want dat
betekent vaak een hoop ellende.
Nou, ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en een
vooral gezond 2022. Blijf positief behalve met het
bedreigende virus. Tot ziens.
Groetjes Erich Vermeulen                     wordt vervolgd

Oudere Garde 'verhuist' pas in maart

Eerder schreven we in dit blad dat De Oudere Garde
enthousiast bezig is met de komedie ‘Een verhuizing
en andere ongemakken’. En jawel hoor, het eerste
‘ongemak’ heeft zich nu al aangekondigd. De verhuizing
kan in januari nog niet doorgaan. Corona is spelbreker.
Medewerkers van het verhuisbedrijf zitten thuis in
quarantaine. Het tijdstip komt te vroeg voor de
voorstellingen. Ook is het voor het toneelgezelschap
op dit moment erg lastig om te repeteren op 1½ meter
afstand met een mondkapje. Daar komt nog bij, over
een paar weken al, dat het niet goed voelt om veel
mensen bij elkaar te zien in de toneelzaal van cc
Servaes. De verwachting is dat de komedie tegen het
einde van de winter wel kan. Vrijdagmiddag 18 maart
en de avonden van de zaterdag en zondag daarna zijn
nu vastgelegd.

Seniorenjournaal is de moeite waard

KBO-Brabant attendeert ons op het seniorenjournaal.
Dit staat boordevol nieuws waar het senioren betreft.
Nieuws uit allerlei media in heel Nederland.
Schrijf je voor deze nieuwsbrief gratis in. Dat kan via
de website www.seniorenjournaal.nl.

Verschijning ‘Ons’ in 2022

In december geen Ons magazine.
Uitgave 1/2 (januari/februari) verschijnt eind januari.

Ook in 2021 actief het jaar uit

Met gepaste trots presenteert het bestuur bij dit
maandblad de bijlage 'Actief het jaar uit 2021' als een
alternatief voor de eindejaarsbijeenkomst. Wij dagen
u uit om thuis te puzzelen, vragen op te lossen, rond
te bellen of te mailen om zoveel mogelijk antwoorden
te vinden. Betrek er gerust buren, kinderen en ook
kleinkinderen bij. Beleef er samen plezier aan. 
Maar ga ook naar buiten en doe mee voor een extra
prijs. Die kunt u winnen door een mooie foto te maken
tijdens de puzzelwandeltocht. 
Stuur de foto nadien naar info@kbo-dinther.nl
Wij plaatsen  de winnende foto én de uitslag van de
quiz in het maandblad van februari.
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Bloemschikken in cc Servaes

Dinsdag 4 januari om 13.30 uur
Dinsdag 25 januari om 13.30 uur

Coronaproof kienen

Het kienen in cc Servaes op 5 januari gaat door.
Voortaan beginnen we wel om 13.30 uur (dus eerder)
en de zaal is open om 13.00 uur. Welkom!

Koffieochtend op 27 januari

Deze keer verzorgt Bart van Schijndel, bestuurslid van
Heemkundekring “De Wojstap” de koffieochtend.
In Heeswijk-Dinther zijn veel straatnamen waarvan je
denkt, waar komt die naam toch vandaan. Denk aan
Koffiestraat, H. Stokstraat, Fokkershoek, Galgenberg,
Zijlstraat en nog andere. Bart vertelt ons graag over
over de historie hiervan. Hij is ermee bekend.
27 januari 10.00-11.30 uur cc Servaes. Gratis koffie!

Nieuwe leden

Wilbert van de Moosdijk
Doortje Roefs-van Lieshout
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden leden

21-11-2021 Marietje van der Cammen-Vos, 89 jaar
30-11-2021 Jan van Zutphen (Gastenhuis), 84 jaar
06-12-2021 Rien van den Eertwegh, 76 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Teutoburgerwald 16 - 20 mei 2022

Een 5-daagse reis met de KBO’s van HDL. Dat is nu
bijna 3 jaar geleden, want corona is toch wel een echte
spelbreker geweest. We denken wel dat onze reis in
2022 kan doorgaan.
Paderborn,  Hermannsdenkmal, Externsteine, Bad
Salzuflen, Minden, Wezer, Hameln en Soest (D).
Misschien heeft u er al ooit van gehoord. Wellicht wilt
u er nader kennis mee maken.
We logeren vier nachten in Waldhotel Bärenstein in
Horn-Bad Meinberg. Dus weinig gesjouw met koffers.

Nu staan er na de eerdere reserveringen nog 23
personen ingeschreven. Daar kunt u zich bij aansluiten.
Uitgebreide informatie en een inschrijfformulier kunt
u opvragen bij riavanhemmen@gmail.com of via
0413-292462. Gelieve het volledig ingevulde formulier
in te leveren via riavanhemmen@gmail.com of op
Julianastraat 7, 5473 EJ Heeswijk-Dinther.
Inschrijven kan t/m 15 februari 2022.
Coronamaatregelen, ook in Duitsland, zijn van toepassing!

Invullen belastingformulieren

In maart helpen we leden weer met het invullen van
de belastingformulieren. Ook geven we advies over
de zorg- en huurtoeslag. De mensen die afgelopen jaar
hebben meegedaan weten al dat ze een persoonlijke
uitnodiging krijgen. Wil jij ook gebruik maken van deze
service, meld je dan bij K. Kuijpers 0413-296143.

Kluscafé Loosbroek

Bij KBO-Loosbroek kun je in 2022 weer elke derde
zaterdag van de maand terecht voor het repareren
van apparaten. Aanmelden hoeft niet, tussen 9.30 en
11.30 uur kun je gewoon binnenlopen bij Van Zoggel
aan de Achterdonksestraat 7. Geef uw apparaat een
tweede kans, weggooien kan altijd nog. Het Kluscafé
is voor de eerste keer geopend op 15 januari.

Senioren Expo verplaatst

De organisatie van de Senioren Expo heeft besloten
uit veiligheidsoverwegingen de beurs te verplaatsen
van januari 2022 naar 10 mei t/m 15 mei 2022.
Bezoekers van harte welkom! Kaartjes blijven geldig.


