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KBO Belasting invullen HDL
 
In maart helpen we leden weer met het invullen van
de belastingformulieren. Ook geven we advies over
de zorg- en huurtoeslag. Als u lid bent van de KBO,
van welke afdeling ook, dan kunt u ook gebruik maken
van deze service.
Naast het lidmaatschap moet u nog wel aan een
aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag niet
hoger zijn dan het maximale verzamelinkomen voor
de Zorgtoeslag (in 2022  €40.994 voor gehuwd of
samenwonend en €31.998 voor een alleenstaande), u
mag geen buitenlands inkomen hebben en ook geen
bedrijf.
De mensen die afgelopen jaar hebben meegedaan
weten al dat ze persoonlijk worden uitgenodigd. Wil
jij ook gebruik maken van deze service, meld je dan
bij de secretaris via info@kbo-dinther.nl of
0413-296143

Komedie 'Samen Verder' van Theo Akkermans
 
Zoals al aangekondigd in het blad van december speelt
toneelvereniging 'De Oudere Garde' speciaal voor
KBO-leden op vrijdagmiddag 20 januari haar voorstel
ling 'Samen Verder' om 14.00 uur in cc Servaes.

Film Hemel op aarde
Drama uit 2013 met o.a. Huub Stapel; Jeroen van
Koningsbrugge en Lies Visschedijk. De film speelt zich
af in Limburg, eind jaren zeventig. De dertienjarige
Bart, zeer gelovig en consciëntieus, wordt verliefd op
de oudere, veel wereldwijzere Moniek, die net in zijn
dorp is komen wonen. Als blijkt dat ze ziek is, besluit
hij haar te gaan redden. 
Woensdag 11 januari om 14.00 en 19.00 uur in Ons Thuis

Een dagje uit naar de SeniorenExpo
Met ruim 150 stands op het gebied van wonen en
leven; reizen; gezondheid en beweging; hobby en
creativiteit en mode en beauty. Er zijn modeshows en
workshops. En met een hapje en drankje kun je ge
nieten van optredens van diverse bands en artiesten.
17 tot en met 22 januari - van 10.00 - 17.00 uur.
Centre Koningshof, Locht 117, Veldhoven. Op vertoon van
ledenpas KBO € 4,- korting op de entreeprijs van € 10,-
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Vijf dagen naar Engeland
Van 8 tot 12 mei 2023 gaan we voor een 5-daagse reis
met Brabant Expres per luxe touringcar naar Engeland;
naar de streek East Anglia:  Norfolk, Suffolk & Essex
ten noordoosten van Londen. Wegens corona drie
jaar later dan voorzien. Het is een mooi en gevarieerd
programma.
Dag 1 - ma 8 mei
Heenreis via Canterbury naar Norwich
We vertrekken vroeg in de morgen vanaf Plein 1969.
We maken de oversteek naar Engeland vanuit Calais.
Na een bezoek aan de historische stad Canterbury
rijden we naar Norwich waar we 4 nachten verblijven
in Holiday Inn Norwich Ipswich Road. In dit hotel
hebben we 4x een diner en 4x een ontbijtbuffet.
Dag 2 - di 9 mei
Bure Valley Railway & Broads National Park
Natuurschoon staat vandaag centraal. We gaan vanaf
Aylsham met een stoomtreintje over een smalspoor
naar Wroxham. Vandaar maken we een boottocht
van 1,5 uur door Nationaal park The Broads. Ook
maken we nader kennis met het plaatsje Wroxham.
Dag 3 - wo 10 mei
Cambridge & Bury St. Edmunds
Vandaag staat de universiteitsstad Cambridge op het
programma. Met een gids maken we een combinatie
van een bustour en een stadswandeling door deze
stad. Ook bezoeken we Kings College.
Vanaf Cambridge rijden we later naar de anglicaanse
kathedraal van Bury St. Edmunds om een bijzondere
Evensong bij te wonen.
Dag 4 - do 11 mei
Ipswich & Colchester
We beginnen onze dag in Ipswich. We bezoeken er
Christchurch Mansion, een landhuis in Tudor stijl met
een prachtige tuin. In het landhuis zien we historische
muziekinstrumenten, porselein en schilderijen.
We gaan ook naar de haven: Ipswich Waterfront.
We bezoeken Colchester Castle, een kasteel uit 1100
en daarna ook de historische stad Colchester.

Dag 5 - vr 12 mei 
Southend-on-sea, terugreis en afsluitend diner
De terugreis vangt aan met een bezoek aan Southend-
on-Sea. Daarna rijden we naar Dover/Folkestone voor
de oversteek naar Calais. We maken onderweg een
uitgebreide stop voor een afsluitend driegangendiner
om ‘s avonds weer op Plein 1969 te arriveren.
Nadere informatie 5-daagse reis
De reis is uitsluitend voor de KBO-leden van HDL.
Dat geldt ook voor partners. Een geldig paspoort is
verplicht. Inschrijving is alleen mogelijk met een
compleet ingevuld inschrijfformulier. Ben je goed ter
been en heb je zin om mee te gaan? Vraag dan eerst
een uitgebreid programma, de nadere voorwaarden
en een inschrijfformulier op bij Ria van Hemmen. Doe
dat in januari ruim voor de start van de inschrijving.
Eerstmogelijk inschrijfmoment:
dinsdag 17 januari 10.00 uur
uitsluitend bij Ria van Hemmen:
per mail of op het adres Julianastraat 7.
Inschrijven kan tot 15 februari.
Voor informatie e-mail riavanhemmen@gmail.com of
telefoon (0413)292462.
De reis is voor minimaal 30 personen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de kosten
€ 579,- tot € 499,- per persoon.
De eenpersoonskamertoeslag bedraagt € 145,-.

Ga jij weer met ons op stap in 2023?
Graag presenteren we als werkgroep ‘Samen Actief’
van de KBO’s van Heeswijk en Dinther, onze
plannen voor 2023. Elke twee maanden, te beginnen
in februari, word je via respectievelijk de nieuws
brief of het maandblad uitgenodigd om in te schrij
ven voor één van de hierna genoemde activiteiten.
Deze zijn als het enigszins kan op de vrijdagochtend
en we proberen de kosten zo laag mogelijk te
houden. Soms kunnen er maar een beperkt aantal
mensen mee en dan geldt de volgorde van inschrij
ven en vol is vol!
Onze plannen in willekeurige volgorde zijn:
1. Fietstocht, gevolgd door een warme/koude lunch
op het Fioretti College, Veghel. 2. Rondleiding Sint-
Janskathedraal en bouwloods, Den Bosch. 3. Rond
leiding Paardenmelkerij, Zeeland. 4. Rondleiding
Provinciehuis, Den Bosch (vanwege verkiezingen
Provinciale Staten). 5. Bezoek rechtbank Den Bosch
+ het bijwonen van een rechtszaak. 6. Rondleiding
museum 't Brabants Leven', Den Dungen.
Leuk om jullie bij EEN of MEERDERE activiteiten te
ontmoeten! Groeten van 'de werkgroep'.
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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 leden
28-11-2022 Jo Dortmans, 90 jaar
28-11-2022 Riek van den Boom-van den Tillaart,
80 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Trudy Flier-Knops
Carla van den Besselaar
Sjan van Asseldonk
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubilea
16-11-2022 Jos en Mieke van Schijndel-Voets,
60 jaar getrouwd 
22-12-2022 Peter en Corrie van der Heijden-van
der Aa, 50 jaar getrouwd 
Proficiat!

Feestje bij Cantando
Op 22 november kon koor Cantando gelukkig weer
het jaarlijks Ceciliafeest vieren. (Cecilia is de patrones
van de muzikanten).
Tijdens de leuke en gezellige middag werd stilgestaan
bij het 25 jarig lidmaatschap van An van Driel. Een
mooi moment voor een trouw lid. Proficiat!

Overige activiteiten
Kienen op 4 januari om 13.30 uur
Kaarten op 6 januari om 19.30 uur
Kaarten op 11 januari om 13.30 uur
Bloemschikken op 12 januari om 14.00 uur

Hein Cremers is 'verzamelingdeskundige'
Hein Kremers uit Berlicum neemt ons mee in de
wereld van 'verzamelen'. Hij is met pensioen en heeft
gewerkt voor diverse overheden. Heeft zelf diverse
verzamelingen of intussen weer opgeruimd onder het
motto: 'Het hebben van de zaak is het einde van het
vermaak'. Of het nu gaat om ruimtevaartbrieven,
postzegels van diverse koloniën, munten, ansichtkaar
ten, etc. Tevens is of was hij lid van diverse organisa
ties, doet taxaties en is bekend met diverse veilingen
en heeft regelmatig mee geholpen nalatenschappen
ergens netjes onder te brengen.

"Mannen verzamelen en vrouwen ruim op. Is het
rommel of een investering?" Beide kanten bespreekt
hij. Verzamelen kan leuk zijn. Met name aanleiding
voor contact met andere mensen. Maar het kan er
ook toe leiden dat verhuisdozen vol spullen jarenlang
op zolders blijven staan. ’t Is sund zeggen ze dan. Wat
doe je daar dan mee? Zijn er ook nog juridische en
fiscale voetangels en klemmen bij het achterlaten van
een nalatenschap? Graag wil hij wat voorbeelden
daarvan laten zien en met jullie bespreken.
Iedereen is van harte welkom bij de koffieochtend op
donderdag 26 januari om 10.00 uur in cc Servaes


