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Onrust bij ANBO

Verschillende leden vragen zich naar aanleiding van de
persberichten over de onrust bij de Algemene Neder
landse Bond van Ouderen af, of dit ook betrekking
heeft (kan hebben) op de KBO. Graag wil ik in het
kort proberen uit te leggen wat bij ANBO aan de hand
is en hoe dat zit bij onze KBO.
De ANBO wordt centraal bestuurd vanuit hun
hoofdbureau. Voor het organiseren van activiteiten
voor de leden zijn er lokale afdelingen. De contributie
van de leden gaat direct naar het hoofdbureau.
De besturen van de lokale afdelingen ontvangen van
daaruit een bijdrage per lid. Omdat het hoofdbureau
van mening is dat - in een aantal plaatsen - niet goed
met die bijdrage wordt om gegaan, is besloten om het
volledige kassaldo bij de lokale afdelingen weg te halen
en alle kosten door het hoofdbureau te laten betalen.
Dat zet kwaad bloed bij de lokale bestuurders en is
de reden van de grote onrust op dit moment.
Bij KBO-Brabant is het anders georganiseerd.
De afdelingen vormen het hart van de organisatie.
De leden zijn lid van de lokale afdeling, voor ons dus
KBO-Dinther, én automatisch ook van KBO-Brabant.
KBO-Dinther krijgt de contributie van de leden, maar
betaalt een deel daarvan aan KBO-Brabant.
Ons bestuur is wel volledig zelf verantwoordelijk voor
haar gelden. Dat is in de Statuten verankerd. Het is
daarom niet mogelijk dat KBO-Brabant beslag legt op
het kassaldo bij KBO-Dinther.
Hopelijk heb ik hiermee enigszins het, in dit verband
belangrijkste, verschil tussen ANBO en KBO duidelijk
gemaakt. Waartoe de onrust leidt, verneemt u verder
wel vanuit de pers.
Uw voorzitter.

Vrijwilligers

KBO-Dinther telt bijna 60 vrijwilligers en (inclusief het
bestuur) 16 werkgroepen. Naast de vrijwilligersmid
dag om deze mensen te bedanken (dit jaar op 15 juli)
is er eenmaal per jaar een overleg om te evalueren en
opnieuw afspraken te maken. Dit jaar op dinsdagavond
20 oktober in cc Servaes. Met 38 mensen!
Met een Power Point presentie bracht het bestuur
alle activiteiten in beeld. De vrijwilligers brachten de
volgende nuttige informatie in.
Voor Kaarten en Koersbal wil men liever geen zomer
stop meer houden in de zomervakantie.
De mensen van het Kienen denken daar nog over na.
Fietsen gaat misschien weer naar donderdagmiddag.
Jeu de boules wil in 2016 een competitie opzetten.
Nordic Walking, creatief handwerken en de lange fiets
tochten willen graag meer deelnemers.

De overgang van het Volksdansen van Vorstenbosch
naar KBO-Dinther is naar tevredenheid verlopen.
De wens voor een losse cd-speler werd nog tijdens
de vergadering vervuld; Eef Tonk is de gulle gever.
De digitale werkgroep denkt al weer na over een
nieuwe website.
Het nieuwe maandblad bleek een schot in de roos.
De reiscommissie is al bezig met de bestemming van de
meerdaagse reis in mei 2016. Noord-Duitsland of de
Franse Vogezen zijn mogelijkheden.
Voorzitter Willy van der Steijn noemde de bezorgers
van het maandblad de ‘Ogen en oren van de wijk’. Zij
melden potentiële nieuwe leden en geven door welke
leden ziek zijn en aandacht verdienen. Ziekenbezoek
ster Anny van Dijk is gemiddeld 1x per week op pad.
Willy bedankte de vrijwilligers tot slot voor hun inzet
en betrokkenheid. Nieuwe ideeën, van wie dan ook,
zijn altijd van harte welkom bij het bestuur.

Voor meer (actuele) informatie

www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl

Overleden september/oktober 2015 

Op 29 september Bert van de Ven (82 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Nieuwe leden

Antoon en Sjaan van Grinsven-Hanegraaf
Albertine van der Steijn-Hanegraaf
Riek van der Wijst-Hanegraaf
Welkom bij KBO-Dinther

Goed om aan te denken

21 november    KBO Cultureel
25 november    Themamiddag
16 december    KBO Kerstmiddag
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Maatschappelijke participatie

Het wordt steeds duidelijker dat de ( gemeentelijke )
overheid niet meer vanuit een zogenaamde ivoren
toren alles in de samenleving wil regelen.
Zij sluit aan bij allerlei initiatieven die vanuit de samen
leving ontstaan en zij werkt samen met partners en
organisaties die in de samenleving actief zijn.
Het kernwoord daarbij is Participatie.
De overheid stelt zich dan op als een instantie die
faciliterend optreedt, door bijv. financiële steun te
verlenen, door deskundigheid en kennis beschikbaar
te stellen of andere noodzakelijke voorzieningen te
treffen. In sommige gemeenten gaat het zelfs al zover
dat gemeentelijke begrotingen zo worden opgesteld.
Dat noemen ze dan een netwerkbegroting. Daarin is
het hele verhaal opgenomen, dus naast de financiële
consequenties voor de gemeente óók de samenwer
kende partners en organisaties en wat het uiteindelijk
op moet leveren voor het ‘welzijn’ van de samenleving.
KBO-Dinther wil hier als belangenorganisatie voor
senioren graag aan meewerken en  participeren in
deze maatschappelijke ontwikkelingen.
Voorbeelden daarvan zijn onze actieve KBO bijdragen
in de ontwikkeling van alle initiatieven op het gebied
van zorg en welzijn. De Coöperatie Welzijn en Zorg
gaat al deze initiatieven bundelen. Maar we willen óók
meedenken en een partner zijn in andere belangrijke
activiteiten in de gemeenschap van Dinther.
In het vorige Maandblad stond een oproep voor
vrijwilligers in het dierenparkje van Laverhof.
Deze keer doen we graag een oproep aan nieuwe
klaar-overs ter ondersteuning van de ouders en
leerkrachten in het basisonderwijs.
Op deze manier wil de KBO zich nadrukkelijk als een
participant in het totale maatschappelijke gebeuren
van ons dorp opstellen.

Brigadieren! Iets voor u? 

In de omgeving van basisschool ‘t Palet is het erg druk.
Vooral in de Torenstraat steken veel kinderen over
en rijden er veel auto’s en vrachtwagens. Er zijn maar
nét voldoende brigadiers; dus zoekt men versterking.
Het is fijn als ouderen uit het dorp kunnen helpen.
Klaar-over zijn is helemaal niet moeilijk. Voordat u als
brigadier begint, krijgt u een half uur video-instructie
van de politie en een aanstelling van de gemeente.
Belangstelling? Neem contact op met:
Carin van Griensven tel. 0413-294944
Mieke van den Broek tel. 0413-296339
Ingrid van den Boom tel. 06-57343736,
i.k.vandenboom@hetnet.nl

Zeer geslaagd jaarfeest

Vol goede verwachtingen togen bijna 200 leden van
KBO-Dinther op woensdag 21 oktober 2015 naar ‘De
Toren’ voor ons jaarfeest. Omdat we niet iedereen
tegelijkertijd konden ontvangen werd er een identiek
programma geboden op de middag en op de avond.
De voorzitter, Willy van der Steijn, opende met
enkele mededelingen de feestelijke bijeenkomst.
Vervolgens nodigde hij de gasten uit voor een
uitgebreid en gevarieerd broodbuffet met enkele
soorten brood en warm vlees.
Iedereen liet het zich goed smaken.
Lang wachten voor het buffet was niet nodig, want dit
jaar stond er op twee verschillende plaatsen in de zaal
een buffet klaar. Een goede verbetering, maar het
bestuur staat open voor suggesties die het misschien
nog prettiger maken.
Daarna was het tijd voor het optreden van het
Muzikaal Verteltheater uit Ysselsteyn.
Verteller Frans van de Pas en troubadour Henk Deters
verzorgden samen een verrassend optreden.
De met liedjes doorspekte verhalen over de Peel van
vroeger, over het zware werk, over de Romeinse helm
die in 1910 door turfsteker Gebbel Smolenaars in de
Peel bij Helenaveen is gevonden, maar ook over een
gezin met 10 kinderen en hun vrijgezelle tante Grada
spraken tot de verbeelding. We hoorden ook vele
mooie liedjes. Voor hen die er geweest zijn noemen
we nog even ‘Riestepap mit proeme’, ‘As ik een
liedje zo skrieve’ en het 'Zonnebloem lied'. ‘Lief
Margootje’ was ‘s middags het bijzondere liefdesliedje
van Frans Dortmans voor zijn Margot. Willy van der
Steijn kon niet achterblijven; we hoorden voor zijn
Marijke  ’s avonds ‘Lief Marijke’. Beide liedjes werden
theatraal vertolkt door Henk Deters.
Iedereen heeft genoten van een heel ontspannen en
onderhoudende middag/avond.
Fijn dat u er was!
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Themamiddag zorg en welzijn

KBO-Dinther organiseert op woensdagmiddag
25 november van 13.45 tot 16.15 uur in cc Servaes
een themamiddag  ‘Zorg en Welzijn’  speciaal voor
alle senioren uit Heeswijk en Dinther.
13.45 uur ontvangst met koffie, aangeboden door de
gemeente Bernheze.
14.00 uur Annie van der Ven (lid coöperatie i.o.), José
van der Heijden en Wilma Hendriks (allen vrijwilligers
van het Informatiepunt Welzijn) spreken over de
oprichting van een coöperatie voor welzijn en zorg.
14.50 uur Pauze.
15.15 uur Ben Beeftink laat zien hoe elke (toekomsti
ge) gebruiker van computer of tablet hierop de weg
kan vinden via ‘Ons Platform’.
15.45 uur Ad Habraken Toont foto’s over de ontwik
kelingen rond de N279 en de Aa.
Iedereen is van harte welkom!

Coöperatie Welzijn en Zorg
Het bestuur van de burgercoöperatie voor Heeswijk,
Dinther en Loosbroek i.o., dat bestaat uit Annie van
der Ven, Harrie Geboers en Yolanda Verstegen,
schrijft:
We leven en wonen met veel plezier in ons dorp.
Dat willen we graag met elkaar zo houden en zelfs
verbeteren. Ook nu de overheid een stap terug doet
en steeds meer kwetsbare mensen zelfstandig wonen.
Hoe helpen we elkaar bij kleine problemen of bij
eenzaamheid? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen er
echt bij hoort en zo lang mogelijk zelfstandig kan
wonen en zichzelf kan redden? Kort geleden is gestart
met de oprichting van een burgercoöperatie voor
welzijn en zorg in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Samen met de inwoners van Heeswijk, Dinther en
Loosbroek gaan we genoemde uitdagingen aanpakken.
Gelukkig zijn er dagelijks al veel vrijwilligers actief op
het gebied van welzijn en zorg zoals bijvoorbeeld bij
de dagopvang, en het Informatiepunt Welzijn.
Wilt u meer weten dan hetgeen op de themamiddag
van de KBO wordt geboden?
Het bestuur van de coöperatie i.o. organiseert brede
avondbijeenkomsten op:
dinsdag 10 november, cc Servaes Dinther
donderdag 12 november, De Wis Loosbroek
woensdag 18 november, Willibrordcentrum Heeswijk
Telkens om 19.30 uur.
 
Ons Platform
Ons Platform, aangeboden door KBO-Brabant, is een
digitaal bureaublad dat speciaal is ontwikkeld voor
senioren om het gebruik van internet op computer

of  tablet te vergemakkelijken. Zo kun je moeiteloos
allerlei informatie vinden. Je kunt zelf kiezen wat je
wilt gebruiken. Het is leuk en je blijft bij de tijd.
Ben Beeftink heeft Ons Platform ingevuld voor
Heeswijk en Dinther. Hij legt tijdens de themamiddag
uit wat Ons Platform voor je kan betekenen en hoe
de KBO daarbij kan helpen.

KBO Cultureel

Op zaterdag 21 november a.s. van 13.30 - 17.30 uur
vindt KBO Cultureel plaats in cc Servaes te Dinther.
Optredens van verschillende groepen en personen uit
HDL bieden dan een veelheid aan mogelijkheden, die
anderen kunnen inspireren op cultureel gebied actief
te zijn of te worden. Na de succesvolle voorgaande
edities zijn de verwachtingen voor dit jaar opnieuw
hooggespannen. Natuurlijk is de toegang gratis en

hopen wij weer op een volle zaal.
Het programma is als volgt:
13.30 uur  Welkom, opening
13.35 uur  Linedancegroep
13.55 uur  Ad van Schijndel/Toon Konings
14.15 uur  Koor Zang en Vriendschap
14.35 uur  Volksdansgroep Kujawiak
14.55 uur  Troubadours Henk en René Habraken
15.15 uur  Pauze.
15.30 uur  Gildekoor St. Barbara
15.50 uur  Toon Konings/Ad van Schijndel
16.10 uur  Seniorenkoor Cantando
16.30 uur  Bernhezer Senioren Orkest
17.15 uur  Sluiting
Iedereen is van harte welkom!

Marie Christien met ‘Over-winteren’

21 november 20.15 uur
Kloosterkapel Kerkstraat 8 Vorstenbosch
Met KBO-ledenpas € 6,00 p.p.
Aanmelden via 0413-274250.


