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Samen een dagje uit

Op 15 juni  hebben we met 51 personen de eerste
dagtocht van 2016 gemaakt. Om 9.15 zijn we opge
haald door Ton, onze ‘vaste’ chauffeur. Hij vertelt ons
allerlei wetenswaardigheden  op weg naar het familie
bedrijf De Tinnen Roos in Millingen aan de Rijn. Daar
worden we ontvangen door de eigenaar de heer
Ramon Jhaan met koffie/thee en cake. Tijdens het
nuttigen hiervan start hij een presentatie. Hij vertelt
heel levendig over de start van het nog jonge bedrijf,
dat niet alleen bestaat uit de tingieterij maar ook in
ternationaal opereert met de verkoop van gietmachi
nes e.a. Dan gaat hij in op het productieproces vroe
ger en nu, op de grondstoffen,  het materiaal waarmee
gewerkt wordt en de  ontwikkeling van nieuwe pro
ducten.Ook laat hij ons het gewicht raden van een
tinnen roos. Sjan van Kessel  zit er met haar keuze het
dichtst bij en krijgt de roos mee naar huis. Frans van
de Berg is goed voor een troostprijsje. Dan verkassen
we naar de werkruimte. Een van de medewerkers laat
zien hoe de vloeibare tin (smeltpunt 232°) in een sili
conen mal wordt gegoten en mosselbestek oplevert
in de vorm van een mosselschelp. In de winkel zijn
veel ambachtelijk gegoten tinnen producten te zien.
Niet ver van de tingieterij vandaan gebruiken wij een
lekkere lunch in Hotel Millings Centrum.
Daarna stapt iedereen weer in de bus voor een fraaie
tocht richting Berg en Dal en door het Reichswald.
De duidelijke en deskundige uitleg van de gids over
het gebied en de geschiedenis ervan boeit iedereen.
In Kleve aangekomen laat Ton al zijn kwaliteiten zien
bij het inparkeren van de bus. Vervolgens  gaan we de
stad in om te winkelen, om rond te kijken en om
lekker in het zonnetje een terrasje te pikken.
De gids staat weer voor ons klaar en vertelt nog veel
over het gebied tijdens de route door de Ooijpolder
weer terug naar Millingen waar ons een heerlijk diner
wordt aangeboden.
Om 20.30 uur zijn we weer thuis. We kunnen terug
kijken op een mooie dag.

Aandacht voor onze leden

Bij herhaling is in het bestuur gediscussieerd over het
ziekenbezoek. Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe pakken
we het aan, wie bezoeken we, hoe signaleren we
zieke/eenzame leden, vergeten we niemand, etc.  
Alvorens een plan te maken zijn we gaan praten met
de Zonnebloem. In Dinther is de Zonnebloem immers
voor iedereen en is de KBO voor eigen leden actief.

De bezoekjes
Vrijwilligers van de Zonnebloem hebben vaste adres
sen waar ze periodiek een bezoek brengen. Ook
zieke/eenzame KBO-leden. Partners van overledenen
worden eenmaal bezocht.
KBO-Dinther heeft nu maar één vrijwilliger die in
principe leden die in het ziekenhuis gelegen hebben
eenmaal thuis bezoekt. Dat is Annie van Dijk. We zijn
erg blij met haar.
KBO en Zonnebloem vinden het moeilijk precies te
omschrijven wie er nu wel of geen bezoek moet
krijgen. Soms hebben mensen die 'gewoon' thuis zijn
nog meer behoefte aan bezoek dan anderen.
Daarom wil KBO-Dinther bekijken op welke manier
we ook aandacht kunnen geven bij andere bijzondere
gebeurtenissen.

Kerstattentie
Met Kerstmis ontvangen alle zieke/eenzame mensen
een attentie van de Zonnebloem. Net voor Kerstmis
bezoeken de bestuursleden van KBO-Dinther de
leden, die niet meer in staat zijn de kerstmiddag te
komen bezoeken, met een attentie.
Voortaan trekken de Zonnebloem en KBO-Dinther
samen op bij het samenstellen van de kerstattenties
en bij het afstemmen van de bezoekjes.

Maatschappelijke initiatieven
Om isolement of eenzaamheid te voorkomen, zijn
mede op initiatief van de Zonnebloem en de KBO
diverse projecten gestart, zoals de Vervoersservice,
het UITbureau, de Dagbesteding en het Eetpunt. 
Misschien kent u iemand die hiervan gebruik zou
willen maken. Laat het ons weten.

En dan dit nog
- Het bestuur vraagt al onze leden attent te zijn op
elkaar en namen van zieke/eenzame mensen door te
geven aan Kees Kuijpers tel.296143.
- De Zonnebloem zoekt meer vrijwilligers.
Ben jij misschien de nieuwe vrijwilliger waarnaar de
Zonnebloem op zoek is? Meld je dan aan bij Marijke
Verhagen tel. 292392.
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KBO’s Heeswijk Dinther Samen sterk

De besturen van de afdelingen Heeswijk en Dinther van
de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) gaan elkaar
versterken in het belang van alle 950 aangesloten leden
in Heeswijk-Dinther. Deze samenwerking komt vooral tot
uiting in de belangenbehartiging van alle senioren, alsme
de in het openstellen en aanbieden van activiteiten voor
elkaars leden.
De kernen Heeswijk ( 425 leden ) en Dinther ( 525
leden ) zijn in de gelukkige omstandigheid dat zij be
schikken over twee zeer actieve en bloeiende KBO
afdelingen. Beide afdelingen hebben dezelfde doelstel
lingen, voornamelijk gericht op de inwoners van de
eigen kernen, namelijk:
- bevorderen en stimuleren van een sportieve, gezel
lige en zinvolle vrijetijdsbesteding;
- stimuleren en activeren van deelname aan de maat
schappelijke samenleving;
- vertegenwoordigen van de belangen van senioren bij
overheden en andere voor ouderenbeleid belangrijke
instanties;
- samenwerken met andere organisaties en instellin
gen met een gelijk of aanverwant doel.
Beide KBO afdelingen voldoen daarmee aan een so
ciale behoefte om ouderen elkaar zo veel mogelijk in
de eigen omgeving te laten ontmoeten en voor elkaar
te zorgen. Beide afdelingen blijven daarom dan ook
volledig zelfstandig opereren. Maar de inwoners van
Heeswijk en Dinther groeien steeds meer naar elkaar
toe in het dorp Heeswijk-Dinther, ook al omdat we
gebruikmaken van veelal dezelfde voorzieningen en
faciliteiten. Zo hebben we één marktterrein, één
winkelcentrum, één gemeentehuis, één verzorgings
huis, één woningbouwbeleid, enz. Daarmee worden
de belangen van de senioren in heel het dorp steeds
meer hetzelfde en worden de afstanden tussen elkaar
ook steeds kleiner. En juist op het gebied van belan
genbehartiging trekken de besturen van de beide
KBO’s al jaren samen eensgezind op. Het is dan ook
niet meer dan logisch dat we ook op andere gebieden
van elkaars mogelijkheden en activiteiten gebruik gaan
maken. Dat alles wel met behoud van ieders identiteit
en verworvenheden. Zo zal Heeswijk voor haar acti
viteiten uit blijven gaan van de KBO-ruimte in cc
Bernerode aan de Zijlstraat en zal Dinther cc Servaes
als haar home blijven beschouwen. Maar samen zullen
alle senioren in Heeswijk-Dinther méér activiteiten
en mogelijkheden krijgen aangeboden, dan ooit voor
mogelijk werd gehouden.
Zo trekken  we als twee zelfstandige afdelingen samen
op voor een herkenbare belangenorganisatie voor alle
senioren in ons dorp.

Film Philomenia

Woensdag 13 juli om 14.00 en 19.00 uur
cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.

Kom naar de Liederentafel

“Liederenhofke” uit Odiliapeel presenteert met de
muziekgroep “ut Bont gezelschap” op woensdag
3 augustus vanaf 19.30 uur een gezellige zomerse
avond met bekende liedjes van vroeger en nu.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook uit Heeswijk!
Bij goed weer in de Ontmoetingstuin en anders in cc
Servaes. Kosten € 3,00 per persoon.

KBO Creatief zaterdag 16 juli

De tweede editie van KBO Creatief is al weer een
stuk uitgebreider dan in 2015. Dit jaar hebben we liefst
17 deelnemers, die in de Ontmoetingstuin rondom
een gezellig terras willen laten zien, voelen en ook
uitproberen op welke manier zij hun creatieve hobby
uitoefenen. In een fleurige marktomgeving kunt u
genieten van beeldhouwen, schilderen, haken, breien,
borduren, glas en speksteen bewerken, kokerellen en
nog veel meer. Als ook de zon zich eindelijk van zijn
beste kant laat zien, wordt het weer een fijne middag
om elkaar te ontmoeten en te stimuleren om ook op
een creatieve manier bezig te zijn.
Zeker als je weet dat ook de muzikale inbreng niet
ontbreekt. Afwisselend treden op de muziekkapel La
Banda, het accordeonorkest Ricochet en onze eigen
accordeonist Wim Smits. De vrijwilligers van Servaes
zorgen daarbij voor een lekker drankje, de mensen
van de Ontmoetingstuin vertellen graag over de groei
van de gewassen in de moestuin en het IVN zet de
deuren van hun infocentrum wagenwijd open.
Ook de beroemde hagedissen in de oude kerkmuur
zullen zich met plezier laten zien.
Dat alles is uiteraard geheel gratis toegankelijk. Kom
daarom allen op zaterdag 16 juli naar de Ontmoetingstuin
achter cc Servaes tussen 13.30 en 17.00 uur.
Beleef samen een gezellige creatieve middag.

Samenwerking

De KBO besturen van Heeswijk en Dinther willen
elkaar versterken. Tijdens de jaarvergadering in
maart 2016 is er al over gesproken. Nu is het tijd
voor een gezamenlijk persbericht.  Je kunt het lezen
in de rechterkolom.
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Dagje Delft 

We gaan weer een dagje op pad. Per luxe touringcar
vertrekken wij op woensdag 24 augustus om uiterlijk
08.30 uur vanaf de Raadhuisstraat nabij de dorpspomp
en aansluitend op Plein 1969. We rijden via Rotterdam
en het Westland naar Delft.
Hier worden wij ontvangen met twee kopjes koffie of
thee met een goed stuk cake! Vervolgens
bezoeken wij op eigen gelegenheid het stadscentrum
van Delft met o.a. de Nieuwe Kerk.
De lunch, een koffietafel met een kroket, gebruiken
we even na twaalven bij Gasterij 't Karrewiel.
Daarna stappen we in voor een boottocht over de
mooie grachten van Delft met een bezoek aan de
aardewerkfabriek de Porceleyne Fles o.l.v. een gids.
Dit is de enig overgebleven Delftse aardewerkfabriek
uit de 17e eeuw. Hier wordt het wereldberoemde
Delfts blauwe aardewerk nog steeds volledig met de
hand beschilderd volgens eeuwenoude tradities.
Aansluitend is het vertrek naar Leerbroek voor een
goed drie-gangen diner. Daarna gaan we huiswaarts
en arriveren we rond 21.00 uur weer in Dinther.
Het is mogelijk met een rollator of een inklapbare
rolstoel mee op reis te gaan. Het is echter fijn als je
redelijk mobiel bent en als je (eventueel met enige
hulp) de bus kunt in- en uitstappen.
Het bestuur heeft er zin in. Jullie ook?
Meld je dan vóór 24 juli aan bij Ria van Hemmen.
Kosten € 69,50 per persoon.
Opgave van introducés is mogelijk.
Leden van KBO-Dinther hebben echter voorrang.

O P G A V E F O R M U L I E R    
D A G T O C H T  24 aug. 2016

Aanmelden vóór 24 juli door dit briefje
in te leveren bij Ria van Hemmen (Julianastraat 7)
of te mailen naar riavanhemmen@gmail.com
met opgave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht van u wordt € 69,50 p.p.
automatisch afgeschreven van uw rekening.

naam ………………...……...............................

telefoon ………………….…............................

adres ……………….…….….............................

e-mailadres ….…….…....................................

aantal personen …..……….............................

opstapplaats: Raadhuisstraat/Plein 1969*

met / zonder* inklapbare rolstoel

met / zonder* rollator

dieetwensen  of opmerkingen …………….....

………………………….……...………..............

(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

datum,                                handtekening,

Wil je het Maandblad niet kapot knippen?
Schrijf het formulier dan over en vul alles in!

Nieuwe leden

Jo Vermeulen-Schuurmans
Peter van Mierlo
Ria van Mierlo-van Lieshout
Welkom bij KBO-Dinther

Overleden

Op 28 mei 2016 Harrie van Kemenade (91 jaar)
Op 7 juni 2016 Cees van Herpen (73 jaar)
Op 17 juni Cor van Beekveld (87 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Pantein bij koffieochtend 

Aniek van Nuland  komt praten over Pantein, over al
het werk en de recente verhuizing naar de Abdijstraat.
Kom naar de koffieochtend op donderdag 28 juli van
10 tot 11.30 uur in cc Servaes. Iedereen is welkom!


