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Klus geklaard

De belastingformulieren van 135 KBO-leden uit HDL
zijn er dit jaar ingevuld. Dit ondanks alle beperkende
maatregelen wegens corona.
De belasting invulhulpen hebben de klus toch maar
weer mooi geklaard. Wij zijn hen echt dankbaar.

Senioren online

Uit een onderzoek van SeniorWeb en Leef Je Pensioen
blijkt dat we echt niet zo verbaasd hoeven te zijn dat
‘ouderen’ online actief zijn. De senioren van nu zijn
feitelijk de ware pioniers op digitaal vlak. Dat zij met
de tijd zijn meegegaan is eerder vanzelfsprekend dan
verwonderlijk. Zij zijn immers meegegroeid van de
Commodore 64 tot aan de IPhone. 
En  “Digitaal vaardig zijn vergroot je wereld, júist als
je ouder wordt”.
Meer dan 90% van de geënquêteerden gebruikt vrijwel
dagelijks de pc of de tablet.  
Ruim 95% van hen heeft een smartphone om te bellen
of te mailen én als navigatiemiddel.
Heel belangrijk voor de contacten!
Er zijn vast nog wel leden die hun mailadres en mobiel
nummer nog niet hebben doorgegeven aan onze
secretaris. Stuur dan a.u.b. even een berichtje per mail
naar info@kbo-dinther.nl

Algemene ledenvergadering

Zet de datum 7 juli alvast in de agenda.
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar zeker
plaats op woensdag 7 juli. Op welke manier en met
welke agenda bepalen we later. Heel erg belangrijk
zijn, om met de instemming van onze leden verder te
kunnen, in ieder geval de punten:
- Financieel verslag over 2020 en de begroting 2021
- Contributie voor 2021
- Bestuursverkiezing en benoeming nieuwe voorzitter
- Programma 2021 / 2022.
Wij hopen dat dan weer veel leden deze belangrijke
vergadering kunnen bijwonen.

Duofietsers genieten al

Er wordt weer volop gefietst. Lekker naar buiten, in
beweging en het voorkomt eenzaamheid. De Stichting
Samen Sterk heeft er in samenwerking met de KBO-
afdelingen voor gezorgd dat iedereen die dat wil in
HDL op stap kan met de duofiets, ook in deze tijd.
De fietsen zijn coronaproof gemaakt. Zodra het mooi
weer is worden de fietsen van stal gehaald.
In Dinther gebeurde dat al op maandag 29 maart.
Coördinator Anny van den Broek zorgt voor het
weekschema. Zij weet precies wie er op welke dag
beschikbaar zijn als begeleider. Anny kan putten uit
een lijst van maar liefst 25 vrijwilligers! Zij kent ook
de wensen van haar ‘klanten’. Gemiddeld worden zij
eens in de 1½ week week ’s-middags thuis opgehaald.
Doorgaans gaan er drie of vier duofietsen op pad. Ze
vertrekken gezamenlijk en samen bepalen zij waar er
gefietst wordt en waar de koffie gedronken wordt.

‘Ik dacht dat ik nog niet mee mocht’, zei Mien Aarts,
‘want ik kan nog auto rijden! Maar Anny vertelde me
gelukkig dat dit totaal geen probleem was!’ En zo is
het ook. Iedereen, die zich onzeker op de fiets voelt
én er toch graag op uit wil in de natuur, kan gebruik
maken van dit mooie project. Schroom niet en neem
in dat geval contact op met Anny van den Broek,
06-17002157 of 0413-296319.

Herdenkingsviering
Of de herdenkingsviering op dezelfde dag plaats kan
vinden is afhankelijk van toegestaan aantal mensen.
De viering willen we immers open stellen voor onze
leden én familieleden van de  overleden leden van de
afgelopen 2 jaar.
Wij houden u in de komende maandbladen hiervan
op de hoogte.
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Geen dagtocht in 2021

Heeft u de dagtochten van KBO-Dinther ook gemist?
Wij ook. Desondanks heeft het bestuur deze week
toch besloten in 2021 géén dagtocht te organiseren.

Als iemand verre reizen doet

En als we het dan toch over reizen hebben, komt de
herinnering aan een lied dat mijn vader altijd zong naar
boven. Kent u het liedje (geschreven rond 1800)
DE REIS VAN JURRIAAN ook? Het is een vermakelijk
verhalend lied, waarin Jurriaan in 14 coupletten zijn
wereldreis naar de Noordpool, Groenland, Amerika,
Mexico, Bremen, Azië, Mogol, China, Bengalen en
Afrika bezingt.
 
   Eerste couplet
Als iemand verre reizen doet,
Dan kan hij wat verhalen;
Daarom nam ik mijn stok en hoed
En ging terstond aan 't dwalen.
   Refrein
Daar heb je gansch niet kwalijk, gansch niet kwalijk, 
gansch niet kwalijk aan gedaan,
Vertel ons maar verder, Heer Jurriaan!
 
   Tweede couplet
De noordpool werd het eerst bezocht;
Daar mogt het winter heeten!
'k Was blijde dat ik op dien togt
Mijn pels niet had vergeten.
  Refrein etc.
Benieuwd naar de rest van de tekst? Google dan op “Heer
Jurriaan” en klik daarna op “43. De reis van Jurriaan”.

Hoe het allemaal gaat lopen is nog niet duidelijk. Als
alles weer een beetje normaal wordt hebben velen
van ons uitgestelde uitjes, feestjes, weekendjes of
vakanties in het verschiet. Dat is vrijwel zeker. Een
dagtocht later in het najaar is gezien de koudere en
nattere dagen niet echt wenselijk.
De reiscommissie stelt alles in het werk om in 2022
minimaal twee mooie uitstapjes te organiseren. 

De nieuwe datum is 16-20 mei 2022.
In ons Maandblad volgt op een later moment meer
informatie over deze reis, want ook nieuwe gasten
zijn van harte welkom.
Oorspronkelijke deelnemers met een corona-
voucher kunnen die gebruiken om in te schrijven
voor de nieuwe reis, maar zij kunnen ook vragen
om het bedrag uit te betalen. Dat is geen probleem.

Vijfdaagse reis verzet naar mei 2022

Dennis Sanders van Brabant Expres Reizen stuurde
een bericht aan hen die zich oorspronkelijk voor een
reis naar Engeland hadden ingeschreven en voor wie
de reis al was omgezet naar een mooie reis naar het
Teutoburgerwoud. Hij geeft aan dat de perspectieven
om weer op reis te gaan helaas nog onvoldoende
positief zijn om de reis in mei te laten doorgaan.
In overleg met de reiscommissie van de KBO’s van
HDL is daarom besloten de reis opnieuw te verzetten.
Daarbij is bewust gekozen voor volgend jaar.
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Nieuwe leden

Riek van der Aa-van de Mee
Hans Vos
Antoinette Vos-van Duijnhoven
Ton van Boxtel
Door van Boxtel-van Haandel
Welkom!

Overleden

25-03-2021 Ria Klerkx-van de Greef (72 jaar)
10-04-2021 Mien Verstegen-Gevers (71 jaar)
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

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.

Herstart activiteiten

Een balanceeract, zo noemde onze premier in de
laatste persconferentie het besluit om op 28 april een
voorzichtige start te maken met de versoepeling van
de coronamaatregelen.
Zo voelt het binnen het bestuur ook wel een beetje.
Het is wikken en wegen. Kunnen we onze geplande
activiteiten door laten gaan? Kunnen we voorzichtig
weer gaan denken aan herstart van onze activiteiten?
Of zelfs ook al gaan werken aan nieuwe plannen?

 
Grotere activiteiten
In mei en juni stonden drie grotere activiteiten op het
programma. Activiteiten, die in 2020 al moesten
worden doorgeschoven naar dit jaar.
Het gaat hierbij om de vijfdaagse reis naar Duitsland,
het bergwandelen in Oostenrijk en de fietsvierdaagse
in de Betuwe. Deze activiteiten zijn voor dit moment
afgeblazen. Maar van uitstel komt geen afstel.
De reis is al ingepland voor volgend jaar. Voor het
bergwandelen en de fietsvierdaagse is het nog even
afstemmen wanneer het weer opgepakt kan worden.
 
Blijven bewegen
Op eigen initiatief zijn veel van onze leden gelukkig
gaan fietsen en (Nordic) wandelen. Dat gebeurde juist
in de afgelopen tijd, een tijd waarin het sociaal leven
toch wel zo’n beetje stil kwam liggen.
Het zou geweldig zijn als dit op kortere termijn weer
als KBO-activiteit opgepakt kan worden.
En dan denken we natuurlijk ook aan jeu de boules en
walking football.
 
Starten zodra mogelijk
Als we dat willen doen, dan wilt u natuurlijk ook graag
weten ‘wanneer’. We wachten niet tot het verschijnen
van weer een volgend maandblad. Om het bekend te
maken sturen wij meteen een mailtje aan alle leden
met een mailadres, zetten wij het op onze website en
publiceren wij het in DeMooiBernhezekrant.
Houd deze media in de gaten.


