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Geweldig alternatief potje voetbal
Voor oudere voetballiefhebbers is een potje voetbal
soms te intensief, of te gevaarlijk. Maar voor hen is er
een geweldig alternatief: Walking Football. Dat zegt
fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Shanty
Sterke. In Walking Football zit alles wat je volgens de
bewegingsrichtlijnen nodig hebt. Doordat je soms
langzaam wandelt en soms sneller, is dat een soort
van intervaltraining. Wil jij ook meedoen? Kom dan
kijken op maandagochtend op het kunstgrasveld van
voetbalvereniging Avesteyn. Tussen 10.00 uur en
11.30 uur voetballen daar de mannen van onze KBO.

Themamiddag 15 maart
Op onze vraag komt notaris Thierry Dielissen u in
formeren over notariële zaken, waar we allemaal mee
te maken krijgen en die het best op tijd worden
vastgelegd. Zaken als: levenstestament; schenkingen
en erfrecht. Prive aangelegenheden die belangrijk zijn
om goed vast te leggen en zo nabestaanden te ontlas
ten. Het is zeker voor ouderen van belang om duide
lijkheid te hebben over de nalatenschap.
Daarnaast is het erg belangrijk dat u, nu u nog vitaal
bent, vastlegt hoe er gehandeld moet worden mocht
u onverhoopt, vanwege ziekte of gebrek, de regie over
uw leven kwijt raken.
De themamiddag vindt plaats in cc Servaes en begint
om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). 
Koffie/thee wordt u aangeboden door de KBO's van
Heeswijk en Dinther. U komt toch ook?

Dank- en herdenkingsviering
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering is er
een speciale KBO-viering in de Sint Servatiuskerk. De
woord- en communieviering begint om 13.30 uur. We
gedenken dan onze overleden leden door hun namen
te noemen. Ook nabestaanden zijn hiervoor persoon
lijk uitgenodigd.
Pastor Isabel van Baal gaat voor en Seniorenkoor
Cantando luistert de dienst op.
Na de viering bent u van harte welkom in cc Servaes
voor een kopje koffie of thee.
 
Uitnodiging voor ALV 22 maart
 
Het bestuur nodigt alle leden van KBO-Dinther uit
voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) in cc
Servaes op woensdag 22 maart om 14.30 uur.
 
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 23 maart 2022 *
3. Presentatie Jaarverslag 2022
4. Presentatie Financieel verslag 2022
5. Verslag kascommissie door Gerard van Dijk en Jo
   van Hemmen.
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie, Jo van Hemmen
    is herkiesbaar.
7. Presentatie Begroting 2023.
8. Vaststelling contributie 2024.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn
   Theo Jacobs en Jos van Eerd. Aftredend en niet
    herkiesbaar is Margriet Beeftink. Het bestuur draagt
   Sjan Oosterhof-van den Dungen 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. PAUZE met foto’s van activiteiten van het
     afgelopen jaar.
11. Programma 2023/2024.
12. Huldiging zilveren jubilarissen.
13. Mededelingen.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
 
* Zie voor een kort verslag maandblad van april 2022.
Houders van een e-mailadres ontvangen via e-mail het
verslag van de jaarvergadering van 23 maart 2022 (dat
ook onder 'archief' op onze website staat).
In de zaal is de papieren versie beschikbaar.
 
Uw komst zien we graag tegemoet.

Jubilarissen 25 jaar lid
Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 maart
zetten we 8 leden in het zonnetje die 25 jaar lid zijn.
Dit zijn de jubilarissen:
Jet Barten-Herckenrath
Mari van den Brand
Tiny van den Brand-van den Hurk
Cokkie Juijn-de Rooij
Willie Meulenbroek
Gerrit Schaap
Jos Verkuijlen (Sint Servatiusstraat)
Cisca van Zoggel-Kuijpers
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Koffieochtend met glasfusing
Glasfusing is een techniek die in de glaskunst wordt
gebruikt waarbij stukjes of repen glas van dezelfde- of
verschillende kleuren samengevoegd worden door ze
te versmelten in een glasoven. Glasfusing biedt zo de
mogelijkheid om de verschillende kleuren van glasde
len met elkaar te laten vervloeien of te vermengen.
Zo, dat was een mondvol. Onze namen zijn Annet van
de Vorstenbosch en Rein van der Eerden. Beiden zijn
wij “behept” met het glasvirus en bedenken en pro
duceren wij hobbymatig allerlei werkstukken.
Hoe dat allemaal in z’n werk gaat gaan wij u vertellen
en laten zien tijdens onze presentatie. Ook tijdens
deze uiteenzetting gaan we u een aantal vragen stellen
waarbij leuke werkstukjes te verdienen zijn.
Tot 23 maart, groet Annet en Rein
Donderdag 23 maart, aanvang 10.00 uur, entree en
koffie/thee gratis.

Ontmoetingsmiddag in cc Servaes
Vindt u het ook leuker om sámen iets te doen met
anderen? Al langer bestaat de mogelijkheid voor
belangstellenden om elkaar te ontmoeten voor een
gesprekje, een spelletje of een andere activiteit.
Vanuit Laverhof is er deskundige leiding aanwezig.
Deze middag is niet speciaal bedoeld voor senioren.
Iedereen is welkom!
Op donderdag van 13.30 – 16.30 uur. Informatie/
aanmelding bij Tonny van der Ven, tel. 06-20216398

GRATIS energiebesparende maatregelen
met hulp van klusbus en energiecoach!
 
Voor wie?
De gemeente Bernheze wil woningeigenaren en
huurders helpen met advies én concrete maatrege
len om het energieverbruik te verminderen. Het is
bedoeld voor huishoudens met een lager inkomen
die door de flink gestegen energieprijzen te maken
hebben met een (te) hoge energierekening en/of
met een hoog energieverbruik (boven het prijspla
fond). Er is echter geen inkomensgrens vastgesteld
en er wordt ook geen inkomenstoets uitgevoerd.
Klusbus: Er wordt gekeken welke kleine maatre
gelen in de woning toegepast kunnen worden om
energie te besparen. De klusser van de Klusbus gaat
vervolgens gelijk aan de slag om de kleine energie
besparende maatregelen zoals radiatorfolie, ledlam
pen en tochtstrippen, in de woning te installeren.
De Klusbus komt één keer langs en wordt alleen in
2023 ingezet. Het advies, de werkzaamheden en de
materialen zijn gratis.
Energiecoaches met witgoedregeling: De
energiecoaches kijken naar het energieverbruik en
geven advies over (kleine) energiebesparende
maatregelen en gedragsaanpassingen. Ook kijken zij
naar het energieverbruik van witgoedapparaten
(koelkast, vriezer en wasmachine). Als een apparaat
zeer energie-onzuinig is (vaak omdat het oud is),
kan de energiecoach een aanbod doen voor het
vervangen van dit apparaat voor een energiezuinige
variant (maximaal één apparaat per huishouden).
Het advies en één witgoedapparaat zijn gratis.
De energiecoaches zijn vrijwilligers uit Bernheze,
die worden ingezet in samenwerking met energie
coöperatie BECO. De energiecoaches zijn bij vra
gen ook na het huisbezoek nog bereid te helpen.
U kunt zich aanmelden via www.bernheze.org/
energieverlaging  

Ommetje kasteel
De eerste donderdagmorgen van de maand gaan de
Nordic Walkers ‘buitenshuis’ wandelen, ze vertrek
ken dan niet zoals gebruikelijk vanaf cc Servaes. Eerst
een stukje met de auto. Afhankelijk van het weer kiest
men vlak voor vertrek de bestemming. Bij regenweer
wandel je liever niet op onverharde paden. Voor 2
maart staat een ommetje bij Kasteel Heeswijk op de
planning. Wil je ook mee? Zorg dan dat je uiterlijk om
8.45 uur op het kerkplein bent.
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Redactie Maandblad KBO-Dinther
Thea van der Doelen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
56zomers@gmail.com of Raadhuisstraat 12
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Overleden lid
18-02-2023 Joke de Laat-van Lanen, 94 jaar 
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Toon Schippers
Ine Schippers-van Asseldonk
Maria Janssen-Heesakkers
Adrie Janssen
Leni Vinckemöller-Gerritsen
Tonnie Lucius-Heesakkers
Martien Lucius
Ans van Middegaal-van Lieshout
Willy van Middegaal
Louis van der Vaart
Lenie de Laat-Teulings
Welkom bij KBO-Dinther!

Overige activiteiten
* Kienen op 1 maart om 13.30 uur
* Kaartavond op 3 maart om 19.30 uur
* Kaartmiddag op 8 maart om 13.30 uur
* Bloemschikken op 9 maart om 14.00 uur

Enkele mededelingen
* Zes leden hebben zich opgegeven voor het
   borduurproject Lichterbij voor Alle Zielen 2023.
   Nadere informatie volgt!
* Vanwege de grote belangstelling is er een extra
   fittestdag gepland op woensdag 21 juni. Ook
   hierover worden jullie nog nader geïnformeerd.

Film Titanic (uit 1997)
De 17-jarige rijke Rose wordt door haar familie ge
dwongen om te gaan trouwen. Tijdens de eerste tocht
over de Atlantische zee van de Titanic, een gigantisch
passagiersschip dat onzinkbaar wordt geacht, besluit
ze zelfmoord te plegen. Ze wordt gered door Jack
Dawson, een derdeklasse passagier. Ondanks hun
verschillende afkomst worden ze vrienden en al snel
groeit de liefde tussen hen allebei. Wanneer het schip
een ijsberg raakt, verandert de reis in een adembene
mende race om te overleven. Hoewel de hoofdper
sonages fictief zijn, zijn veel andere elementen in de
film niet verzonnen. Het schip is een waarheidsgetrou
we nabootsing en ook veel van de overige personages
en gebeurtenissen zijn gebaseerd op de werkelijkheid.
8 maart om 14.00 en 19.00 uur in Ons Thuis

Jeu de boules op het terrein van de gilde begint twee
dagen eerder. Op dinsdag 28 maart is ook hier ieder
een om 13.30 uur hartelijk welkom.
Wie wil er mee met de duofiets? 
Het duofietsen start mogelijk nog eerder. Dat is af
hankelijk van het weer. Aan de vele vrijwilligers ligt
het niet. Die hebben er weer 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 Jan van
Gerwen (06-17002157).   

Zomertijd, eropuit
Zondag 26 maart start de zomertijd. Traditioneel
beginnen dan de buitenactiviteiten jeu de boules en
fietsen. Pas op, de korte fietstochten zijn vanaf nu op
donderdagmiddag (was dinsdag) en jeu de boules op
dinsdagmiddag (was donderdag). We gaan er vanuit,
dat de eerste fietstocht van ca 35 km op donderdag
30 maart is. Om 13.30 uur ‘staan de trappers hoog’
op het kerkplein. 


