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Lezen en schrijven vanzelfsprekend?

Als bestuursleden laten wij ons regelmatig bijpraten
over interessante (nieuwe) zaken die van belang zijn
voor onze leden. Daardoor worden we op nieuwe
ideeën gebracht en soms ook verrast met feiten, die
heel gewoon zijn maar waar je nauwelijks bij stilstaat.
Zo bezochten Corry van der Heijden en Willy van der
Steijn een workshop van Zorgbelang Brabant over het
thema: Is lezen en schrijven vanzelfsprekend?
Enkele verrassende feiten die ze daar hoorden waren:
1,3 miljoen inwoners van Nederland van 16 tot 65 jaar
heeft moeite met lezen en schrijven; daarvan is 65%
geboren en naar school gegaan in Nederland. Voor de
mensen van 55 tot 65 jaar geldt dat voor 1 op de 5.
De oorzaken hiervan zijn heel verschillend en komen
voor in alle bevolkingsgroepen, maar de gevolgen
daarvan zijn groot voor zowel de persoon zelf als zijn
of haar gezin, voor werkgevers en de maatschappij.
Vooral omdat deze mensen daardoor in veel gevallen
verstoken blijven van informatie. De mensen die het
betreft zijn vaak echt enorm bedreven geraakt in het
verhullen van dit probleem, waardoor het anderen
nauwelijks opvalt. Tijdens de workshop waren ook
ervaringsdeskundigen aanwezig die zelf een groot
gedeelte van hun leven niet konden lezen en schrijven

Goed om aan te denken 

woensdag 16 maart 13.30 uur in de kerk
     viering voor onze overleden leden
woensdag 16 maart 14.30 uur in cc Servaes
     jaarlijkse algemene ledenvergadering
dinsdag 22 maart 13.30 uur in cc Servaes
     paasstukjes maken tijdens bloemschikken
donderdag 24 maart 10.00 uur in cc Servaes
     koffieochtend zonder speciale inleider
woensdag 20 april 14.00 uur in cc Servaes
     themamiddag veilig thuis ouder worden
maandag 9 mei – vrijdag 13 mei
     meerdaagse reis naar de Elzas
woensdag 15 juni en 24 augustus
     dagtochten van 2016

en zij vertelden over allerlei slimme trucjes die zij
zichzelf aangeleerd hadden, om hun probleem niet te
laten merken. Maar toen zij eenmaal besloten hadden
om er iets aan te doen, bleek het heel goed mogelijk
om alsnog te leren lezen en schrijven en ging er een
nieuwe wereld voor hen open.
Als we uitgaan van de landelijke gegevens en de cijfers
vertalen naar onze eigen KBO-leden, dan zou dat
betekenen dat er meer dan 50 mensen zijn die ook
met dit probleem te maken hebben. Voor die mensen
is het dan goed om te weten dat ze daarin niet alleen
staan, maar belangrijker nog: er zijn verschillende
mogelijkheden om er aan te werken dat lezen en
schrijven kan worden verbeterd. Bovendien is het
belangrijk om het aan je omgeving te laten weten, dan
kun je ook op andere manieren worden geholpen.
Waarschijnlijk zullen de mensen die dit betreft dit
artikel niet lezen, maar voor ons allen is het goed om
dit probleem bespreekbaar te maken. Daar hebben
we dan allemaal plezier van.

Jaarprogramma 2016/2017

Vorig jaar is er voor het eerst voor gekozen om de
jaarkalender ter wille van de actualiteit te publiceren
na de jaarvergadering. Dan is er duidelijkheid over de
nieuwe bestuurssamenstelling, de verdeling van de
taken en mogelijke wijzigingen en aanvullingen op al
onze activiteiten. De jaarkalender van april 2016/2017
komt dus mee met de ONS van april.

Welkom op 16 maart 2016

Eucharistie en jaarvergadering
In ons vorige maandblad heeft u al een uitgebreide
uitnodiging kunnen lezen.
Daarom een korte herinnering.
Welkom om 13.30 uur in de jaarlijkse Eucharistievie
ring, waarin we onze overleden leden herdenken.
Welkom ook om 14.30 uur voor de jaarvergadering
met de volgende agendapunten: notulen van 18 maart
2015, jaarverslag en financieel verslag 2015, begroting
en contributievaststelling 2016, verslag en nieuw lid
kascommissie, bestuursverkiezing, mededelingen en
foto's van de reizen van het afgelopen jaar.
Tijdens de vergadering zijn de notulen van de vorige
vergadering op papier beschikbaar.
Het bestuur hoopt u te ontmoeten.
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Voorlichting “Veilig Thuis”

Vooraankondiging themamiddag in april
Wij als ouderen blijven graag zo lang mogelijk thuis
wonen in onze eigen vertrouwde omgeving.
Een belangrijke zorg daarbij is echter hoe we onze
veiligheid beleven en hoe we die ook zouden kunnen
bewaken. Op onze volgende themabijeenkomst op
woensdag 20 april gaan we het daar over hebben.
KBO-Brabant ontwikkelde daarvoor een informatie
programma. Louis Hofman van KBO-Brabant komt
met ons praten over het thema: Veilig thuis ouder
worden. In zijn presentatie, inspelend op actualiteiten
in onze eigen omgeving, bespreekt hij onderwerpen
als: babbeltrucs, inbraakpreventie, de herkenning van
ouderenmishandeling en de financiële uitbuiting van
ouderen. Er is dan ook volop gelegenheid om uw eigen
ervaringen in te brengen.
Ook wordt de vertrouwenspersoon Veilig Thuis van
KBO-Brabant op deze middag bij u geïntroduceerd.
De informatiebijeenkomst is op woensdag 20 april
in cc Servaes van 14.00-16.30 uur.
U kunt daar nu al rekening mee houden.

Themamiddag vol humor

Op 17 februari hadden we een themamiddag met Rini
Kerstens, oudleraar van het Zwijsen College, in de rol
van verhalenverteller.
Heden en verleden bracht hij probleemloos bij elkaar,
getuige zijn eerste verhaal over een jonge ridder in de
middeleeuwen die baalde als een stekker omdat hij
tot de arme adel behoorde.
Dat was goed voor de eerste lachers.
Het zette de toon voor deze middag vol humor.
In uiteenlopende verhalen vertelde Rini Kerstens over
pogingen natuurverschijnselen  te verklaren.
Hij doorspekte zijn verhalen anekdotes van liefde,
jaloezie, macht, list, lust en andere driften, maar ook
(on)hebbelijkheden. Geloof en bijgeloof speelden
hierbij een grote rol: niet alleen heksen, elfjes en
duivels, maar ook oud-griekse goden en Maria.
Hij verklaarde smeuïg waarom de zomereik nooit
helemaal zonder bladeren is, gallen de toekomst
voorspellen en een klein bruin vogeltje koning is van
de winter. Ook verhaalde hij over de eerste spin,
ontstaan uit het meisje Arachne, dat mooiere kleden
weefde dan de jaloerse Pallas Athene, en over het
ontstaan van zomer en winter in relatie met de mooie
Persephone en Hades, de god van de onderwereld.
Wij hoorden hoe heksenbezem, heksenbraaksel,
heksensnot, heksenzalf, heksenboleet, heksenboter
en heksenkring aan hun naam kwamen. Er kwam nog
veel meer aan bod. Er was geen woord van gelogen!
Alle verhalen werden ondersteund door natuurfoto’s,
tekeningen en andere afbeeldingen.
Kortom een interessante middag vol humor.
Was u er niet? Dan heeft u zeker wat gemist.

Bloemschikken

Het eerstkomende bloemschikmiddagen zijn op
22 maart en 12 april om 13.30 uur in cc Servaes.
Op 22 maart kunt u paasstukjes maken.
Iedereen is welkom!
De deelnemers dienen wel even met Anne van Dijk
(tel. 292614) te overleggen over het te gebruiken
materiaal.

Activiteiten in de zomer

In de zomertijd liggen vrijwel alle activiteiten stil.
Niet bij KBO-Dinther. Het kaarten en het kienen
gaan ook in de zomermaanden door.
En op woensdag 3 augustus staat een aantrekkelijke
en amusante zomeractiviteit op het programma.

Lentetochten Laverhof

Laverhof organiseert op vrijwel alle werkdagen in
april lentetochten. Uitgebreide informatie treft u
samen met dit Maandblad aan als bijlage bij de ONS.
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Ontmoetingen in de tuin en aan tafel

Op Witte Donderdag 24 maart a.s. vinden er achter
en in cc Servaes bijzondere gebeurtenissen plaats,
waarbij het elkaar ontmoeten en het met elkaar van
de maaltijd genieten centraal staan. Iedereen die zich
daar betrokken bij voelt is van harte uitgenodigd.

De Ontmoetingstuin start nieuw seizoen
Om 16.00 uur wordt met een feestelijk tintje aandacht
besteed aan de opening van het nieuwe seizoen.
De vrijwilligers van de Ontmoetingstuin staan stil bij
alles wat groeit en bloeit en waar we zelf aan mee
kunnen helpen. De lente is al weer begonnen en de
tuin levert al snel weer haar eerste vruchten op.
Daarom nemen de vrijwilligers u mee de tuin in en
laten zij u ter plekke beleven op welke toegankelijke
manier eenieder daarbij betrokken kan zijn.
U krijgt informatie over alles wat de Ontmoetingstuin
u in het nieuwe seizoen te bieden heeft.
Deelnemen aan deze ontmoeting is vrij toegankelijk.

Eetpunt cc Servaes bestaat één jaar
Om 17.00 uur gaan mensen aan tafel om te genieten
van een heerlijke (3-gangen)maaltijd. Zoals iedere
donderdag eten mensen met elkaar in cc Servaes. Een
geweldig initiatief dat nu al een jaar aan de gang is.
Iedere donderdag… dus ook op Witte Donderdag.
Verandert er dan wat aan het samen eten? Samen eten
blijft samen eten. Maar op zo’n dag krijgt dit samen
eten toch een apart tintje. Want er is op die dag ook
eeuwen geleden een andere maaltijd geweest, een
Laatste Avondmaal, de avond waarop Jezus voor het
laatst met zijn vrienden aan tafel heeft gezeten. Dat is
ook de reden waarom Pastoor Jansen deelneemt aan
deze maaltijd.
Tijdens het eten met elkaar, staan we stil bij wat we
zelf willen delen met elkaar, mensen al wat ouder en
kwetsbaarder. En we staan stil bij de kwetsbaarheid
van een Man-met-Passie die voor velen een voorbeeld
is geworden omdat Hij zijn leven totaal gedeeld heeft
met anderen.
Extra gasten zijn bij deze maaltijd meer dan welkom.
Omdat de maaltijd vers wordt bereid door de keuken
van Laverhof, is het noodzakelijk om u vóór zondag
20 maart aan te melden bij eetpunthdl@ccservaes.nl
(06- 20216398). De kosten bedragen € 9,50 p.p.

Redactie Maandblad KBO-Dinther 

Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

Overleden

Op 28 januari 2016 Diny de Laat (81 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Nieuw lid

Piet van Helvoort
Welkom bij KBO-Dinther

Voor meer (actuele) informatie 

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

Belasting

Onze belastingadviseurs zijn druk bezig met het invul
len van de belastingformulieren.
Bijna 60 personen hebben zich hiervoor aangemeld.
Heeft u vergeten u aan te melden?
Neem dan snel contact op met Kees Kuijpers tel.
296143, want er is nog ruimte.

En ook dit nog

Soms zijn van activiteiten die elders georganiseerd
worden de gegevens nog niet binnen.
Wij noemen er twee:
1.De ledenvoordeel dag van KBO-Vorstenbosch.
2.De eerstvolgende film van KBO-Heeswijk.
Spreken deze activiteiten u aan?
Hun websites en de regionale pers gaan er zeker over
berichten.


