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23 maart jaarvergadering
     
Na de koffie start de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van KBO-Dinther in cc Servaes om 14.30 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 7 juli 2021*
3. Presentatie Jaarverslag 2021
4. Presentatie Financieel verslag 2021
5. Verslag kascommissie 

door Gerard van Dijk en Geert van der Leest
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie

Gerard van Dijk is herkiesbaar.
7. Presentatie Begroting 2022
8. Vaststelling contributie 2023
9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is: Kees Kuijpers.
Niet herkiesbaar is:
Ria van Hemmen-van der Heijden.
Het bestuur draagt Thea van der Doelen-Zomers
voor als nieuw bestuurslid.
Eventuele andere kandidaten kan men met tien
handtekeningen van leden schriftelijk voordragen
tot 24 uur voor de vergadering bij de secretaris.

10. Programma 2022/2023
11. Huldiging zilveren jubilarissen
12. Mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting.

 
* Zie voor een kort verslag Maandblad augustus 2021.
Houders van een e-mailadres ontvangen via e-mail het
verslag van de jaarvergadering van 7 juli 2021 (dat ook
onder 'archief' op onze website staat).
In de zaal is de papieren versie beschikbaar. 

Uw komst zien we graag tegemoet. 
Welkom!

23 maart gedenken overleden leden
 
Wij nodigen u uit voor een speciale KBO-viering in
de St Servatiuskerk van Dinther.
Dit jaar is er op woensdag 23 maart samen met onze
leden en eventuele familieleden om 13.30 uur een
Woord- en Communieviering.
Pastor Isabel van Baal gaat voor en Seniorenkoor
Cantando luistert de dienst op.
Onze KBO-leden die ons na de herdenkingsdienst op
25 september 2021 zijn ontvallen willen wij gedenken
door het noemen van hun namen. Een mooi moment
om God te danken en om Zijn zegen te vragen.
Na de viering bent u van harte welkom in cc Servaes.
Wij ontvangen u met een kopje koffie/thee.

Huldiging jubilarissen 
 
Vanwege hun zilveren jubileum bij KBO-Dinther
werden op 25 september 2021 zeven leden gehul
digd. Op 23 maart a.s. huldigen wij 3 personen bij
gelegenheid van hun 25-jarig lidmaatschap.
 
Van harte feliciteren wij:
Frans Dortmans
Margo Dortmans-van den Brand
Gerda van Nistelrooij-Vos. 

Film ‘De Hel van '63’ in Heeswijk
 
KBO-Heeswijk draait binnenkort de film 'De Hel van
'63', die gaat over de barre Elfstedentocht van 1963.
Woensdag 9 maart om 14 en 19 uur.
Coronatoegangsbewijs is nodig.

Reizen of thuis blijven
 
Voor 40 leden van de KBO's van HDL is dat geen
vraag. Zij hebben zich aangemeld voor de 5-daagse
reis naar het Teutoburgerwald van 16 tot 20 mei 2022.
We hebben er allemaal heel veel zin in. 
En beste deelnemers: als je tijdig zorgt voor een geldige
internationale coronapas geeft dat de nodige rust bij de
voorbereidingen van de reis.
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Een verhuizing en andere ongemakken
 
Richard en Doris kopen een leegstaand herenhuis.
Volgens de overbuurvrouw heeft de vorige bewoner
zijn vrouw vermoord en gebeuren er sindsdien
vreemde, onverklaarbare dingen in het huis.
Een spiritistische seance o.l.v. een Medium-dame,
moet uitkomst bieden. Als dat maar goed gaat ...
Dit is kort samengevat de komedie die De Oudere
Garde in maart opvoert. In januari 2021 alsook in
januari jongstleden kon de voorstelling niet doorgaan
vanwege corona. Nu het weer kan heeft ons toneel
gezelschap de draad opnieuw opgepakt. Er wordt hard
gewerkt om op tijd klaar te zijn. De Oudere Garde
repeteert nu 2x per week. Het stuk ‘Een verhuizing
en andere ongemakken’ is geschreven door Carl
Slotboom en de regie is ook dit jaar in handen van
Ger Sanders. De spelers hebben er echt zin in om
iedereen in cc Servaes te vermaken.
Vanwege corona is gekozen voor vier opvoeringen.
Eentje meer dan andere jaren. Dit jaar niet in de
avonduren maar uitsluitend ’s-middags. De aanvang is
steeds 14.00 uur en de inloop is vanaf 13.00 uur.
Reserveren is verplicht.
Reserveren KBO-leden
Voor twee van vier voorstellingen kan dat bij Kees
Kuijpers via 0413-296143 of info@kbo-dinther.nl:

•   Donderdag 17 maart (€ 6 via aut. inc.)
•   Vrijdag 18 maart (€ 6 via aut. inc.)

Reserveren overig
Ben je niet in de gelegenheid om op donderdag of
vrijdag te gaan, dan heb je nog twee kansen.
Dan sluit je aan bij de niet-KBO-leden. Reserveren
voor deze voorstellingen doe je bij Tiny van den Brand
via 06-1975516:

•   Zaterdag 19 maart (€ 8 contant bij ingang)
•   Zondag 20 maart (€ 8 contant bij ingang)

Toegang wordt verschaft volgens de dan geldende
coronamaatregelen.
 

Zomertijd, eropuit
 
Zondag 27 maart start de zomertijd.
Traditioneel beginnen dan onze buitenactiviteiten
duofietsen, fietsen en Jeu de boules. De leden die
voorgaande jaren actief hebben meegedaan worden
wellicht nog persoonlijk benaderd.
We gaan er vanuit, dat de eerste fietstocht van ca
35 km op dinsdag 29 maart is. Om 13.30 uur ‘staan
de trappers hoog’ op het kerkplein.
Jeu de boules op het terrein van de gilde begint twee
dagen later. Op donderdag 31 maart is ook hier   
iedereen hartelijk welkom om 13.30 uur.
 
Wie wil er mee met de duofiets?
Het duofietsen start mogelijk nog eerder. Dat is wel
afhankelijk van het weer. Aan de vele vrijwilligers ligt
het niet. Die hebben er absoluut veel zin in. Ze willen
weer graag op pad en veel mensen een fijne middag
bezorgen. Dagelijks zijn vier fietsen beschikbaar voor
ouderen met een beperking, mensen die zelf graag
fietsen, maar dat niet meer kunnen. Schroom niet om
de telefoon te pakken om je aan te melden bij Anny
van den Broek (06-17002157).   

Koffieochtend 24 maart
 
Op donderdag 24 maart komen we van 10.00 tot 11.30
uur weer bij elkaar voor een koffieochtend in cc
Servaes. Tonny van der Ven komt daar vertellen over
wat er in cc Servaes gaat veranderen.
Vorig jaar hoorden wij al van plannen voor een   
opfrisbeurt van het interieur. Bedoeld om cc Servaes,
dat ook ook het huis is van KBO-Dinther, uitnodigend
te maken voor alle inwoners. Ook om het te maken
tot een plek die door een warme en huiselijke sfeer
uitnodigt om gewoon even binnen te lopen voor een
praatje, het nuttigen van een kopje koffie en het lezen
van de krant .
De plannen zijn inmiddels aardig concreet.
Benieuwd? Kom dan op de koffie. 
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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
Wij horen graag van jullie wat jullie zoal bezig houdt
en met de andere KBO-leden willen delen.

Nieuwe leden
 
Corine van der Heijden-Kroon
Thomas Netten
Angela Netten-Kusters
 
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden leden
 
28-01-22 Jan van Zutphen (Plein 1969), 87 jaar
08-02-22 Miep Schellekens-van Uden, 73 jaar
09-02-22 Martha Arts-Duighuisen, 94 jaar
 
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Enkele datums (in cc Servaes)
 
Kienen op 2 maart 13.30 uur
Kaarten op 4 maart 19.30 uur
Bloemschikken op 8 maart 13.30 uur
Kaarten op 9 maart 13.30 uur
Bloemschikken op 29 maart 13.30 uur

KBO-Klusdienst HDL
 
We hebben al een Kluscafé in Loosbroek. Voor het
repareren van kapotte apparaten. Dit Repair café
draait al jaren en is bekend in onze omgeving.
Hiernaast is er ook behoefte aan een Klusdienst. Er
komen vragen van leden voor klusjes in en om het huis.
Daarom zetten de samenwerkende KBO-afdelingen
van Heeswijk, Dinther en Loosbroek een dienst op. 
Voor het opknappen van eenvoudige, eenmalige
klusjes. Alle senioren in HDL mogen een beroep doen
op deze dienst.
 
Naast al bestaande hulpbieders, die mensen helpen bij
persoonlijke en of dagelijks terugkerende behoeftes
(mantelzorg), is er vaak ook behoefte aan technische
hulp. Als de fysieke gesteldheid achteruitgaat kan een
eenvoudige klus al te veel zijn. Bijvoorbeeld als er een
lamp vervangen moeten worden, een lekkende kraan
hersteld of een defect slot gerepareerd moet worden.
De professionele markt is daar niet meer op ingesteld.
Naast ellenlange wachttijden lopen de kosten vaak ook
nog eens torenhoog op. Onze KBO’s horen deze
geluiden steeds vaker. We willen onze ogen en oren
hiervoor niet sluiten en aan de zijlijn blijven toekijken.
Daarom vonden wij het hoog tijd om het probleem
aan te pakken en een Klusdienst op te zetten.
 
Vanuit de slogan ‘Senioren helpen Senioren’ zoeken
wij vrijwilligers, senioren met kennis en kunde op
verschillende vakgebieden. Voor het optuigen van de
werkgroep willen we een aantal handige mensen die
bereid zijn om op afspraak een eenmalige kleine klus
of reparatie uit te voeren. Op deze makkelijke en
toegankelijke manier zorgen we ervoor dat ouderen
langer zelfredzaam kunnen zijn. En bovendien is het
zonde als vakmanschap onbenut blijft na het werkzame
leven .
 
Wie doet er mee?
Gezamenlijk pakken we de handschoen op en gaan we
aan de slag voor een Klusdienst. Als vrijwilliger kost
het u alleen uw tijd, onkosten worden vergoed. Bent
u handig, heeft u wat tijd en wilt u anderen graag
helpen, meldt u dan aan. Bel of e-mail dan naar de
secretaris van uw KBO-afdeling.
 
Heeswijk 294555 kboheeswijk.secr@gmail.com
 
Dinther 296143 info@kbo-dinther.nl
 
Loosbroek 229692 kboloosbroek@hotmail.com


