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Onze veiligheid

Voor meer (actuele) informatie

Woensdag 20 april blijkt een mooie zonnige dag. Toch
zijn er op onze themamiddag over veiligheid thuis 39
personen aanwezig. Louis Hofman van KBO-Brabant
begint zijn verhaal met de vraag bij wie er al ooit is
ingebroken. Bij verrassend veel aanwezigen bleek dat
het geval te zijn. Er valt dus alles voor te zeggen om
op deze middag ideeën op te doen om inbraak te
voorkomen. Juist omdat het meestal gaat om inbraken
die voor de gelegenheidsdieven ‘gemakkelijk’ zijn. De
spreker noemt een heleboel aandachtspunten, zoals
het gebruik van kierstandhouders i.p.v. kettinkjes of
van een dummy camera en de ‘bewoonde’ uitstraling
van het huis bij afwezigheid. Onze wijkagent, de heer
Loek Snijders, geeft tijdens deze presentatie tal van
anonieme voorbeelden uit de praktijk.
In Nederland zijn 15.000 huisbranden per jaar.
Veiligheid in huis betekent ook oog hebben voor
brandveiligheid. Hebt u brandmelders in huis? Nog
niet? Hoogste tijd om deze aan te (laten) brengen.
Na de pauze komt ouderenmishandeling aan de orde.
Een moeilijk onderwerp, dat nog in de taboesfeer zit.
Men schat de slachtoffers van ouderenmishandeling in
Nederland op ongeveer 200.000 per jaar. Er worden
filmpjes getoond over fysieke, psychische en materiële
mishandeling. Signalering kan door het constateren
van zichtbaar letsel, van overdreven schrikreacties en
onsamenhangende verklaringen en van toenemende
depressiviteit en teruggetrokken gedrag.
Louis Hofman en Loek Snijders zetten de veiligheid
goed op de kaart. Juist voor ouderen die steeds langer
zelfstandig blijven wonen.
Concluderend kunnen we zeggen dat het zaak is om
attent te blijven en je ogen en oren goed de kost te
geven. Wat betreft mishandeling: heb aandacht voor
de signalen van anderen. Maar als je er zelf mee te
maken hebt, praat er dan over met bijvoorbeeld je
familie, de huisarts, de cliëntondersteuner of meld het
bij de politie.
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Woonvisie voor senioren
De gemeente Bernheze is druk bezig met het opstel
len van een nieuwe Woonvisie voor de komende
jaren. Verschillende partijen en organisaties worden
uitgenodigd om hun visie, wensen en ideeën kenbaar
te maken. Ook het Ouderen Overleg Bernheze
(OOB) is gevraagd om haar visie te geven op het thema
“wonen voor ouderen”. Daarop heeft de OOB een
werkgroep samengesteld, waarin ook KBO Dinther
in de persoon van onze voorzitter participeerde. Deze
werkgroep heeft, vanuit de wensen en behoeften uit
alle kernen afzonderlijk, één gezamenlijke notitie op
gesteld voor alle ouderen in de hele gemeente. Deze
notitie is aangeboden aan het College van BenW, aan
alle raadsleden en aan Bureau Companen, dat de ge
meentelijke Woonvisie vorm moet geven.
Naast veel algemene speerpunten, die gelden voor de
hele gemeente, hebben we de volgende belangrijke
speerpunten voor de ouderen in de kern HeeswijkDinther in deze notitie opgenomen:
- grote behoefte aan (betaalbare) levensloopbesten
dige huur- en koopwoningen, zowel grondgebonden
woningen als appartementen;
- nieuwe woningen bouwen in de directe nabijheid
(loopafstand) van de sociaal-maatschappelijke
voorzieningen;
- extra aandacht van gemeente en coöperatie voor de
toewijzing van deze woningen aan de eigen inwoners
van onze kern;
- maximale ondersteuning bieden aan initiatieven voor
particuliere CPO-projecten, zowel in als buiten het
centrum (bijv. een hofke met eigen voorzieningen);
- maximale mogelijkheden voor woningeigenaren om
hun woning te kunnen splitsen, voor bijplaatsen van
mantelzorgwoningen en financieringsmogelijkheden
voor woningaanpassing;
- soepele houding voor bewoning van (voormalige)
bedrijfswoningen in het buitengebied;
- betaalbare woon/zorg woningen (appartementen) in
de omgeving van Laverhof creëren voor ouderen die
beschermd willen wonen.
Deze kernpunten hebben we ook toegelicht tijdens
een visiecafé op 20 april, waar vele maatschappelijke
en professionele partijen aanwezig waren.
Als KBO-Dinther hopen wij op deze manier er ook
toe bij te dragen dat de belangen van onze ouderen
zo zorgvuldig mogelijk worden behartigd.

KBO Creatief

Nieuwe leden

We zijn gestart met de organisatie van de tweede
editie van KBO Creatief. Op zaterdag 16 juli 2016, van
13.30 tot 17.00 uur, zal er opnieuw een gezellige open
creatieve middag plaatsvinden in de Ontmoetingstuin
achter cc Servaes. Dit als vervolg op de succesvolle
eerste editie in 2015. Bijna alle deelnemers van die dag
hebben weer hun medewerking toegezegd, maar er
zijn ook nieuwe deelnemers bij. We hebben nu al een
uitgebreid gezelschap van mensen en organisaties bij
elkaar, die met een creatieve hobby bezig zijn en dit
graag willen laten zien.
Zo hebben we al mensen die bezig zijn op gebied van:
houtbewerking, glaswerk maken, beeldhouwen,
speksteen bewerken, schilderen, tekenen, kaarten
maken, haken en breien, kokkerellen, mozaïeken,
sieraden ontwerpen. Bovendien zullen op deze middag
ook verschillende vormen van muziekbeoefening te
horen zijn en wordt er in de ontmoetingstuin uitleg
gegeven over tuinieren, enz.
Kortom: het belooft weer een erg aantrekkelijke
middag te worden.
Wilt u zich op deze middag ook te presenteren, dan
bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij
Henk Kuijpers, tel. 320317 of 06-51951793.

Gijs en Mieke van Laarhoven-van der Sangen
Welkom bij KBO-Dinther!

Jaarkalender 2016/2017
Vorige maand hebben jullie de nieuwe jaarkalender
ontvangen. Dank voor de lovende reacties!
Onze secretaris, Kees Kuijpers, heeft nog een hele
stapel extra beschikbaar. Misschien zijn er mensen
in je omgeving, die er belangstelling voor tonen en
juist hierdoor zelfs lid zouden willen worden van
KBO-Dinther. Leg de jaarkalender thuis zichtbaar
neer en vraag extra jaarfolders (tel. 296143).

Voorjaarsconcert B.S.O.
Op zondag 22 mei organiseert het Bernhezer Senioren
Orkest van 14.00 tot 16.30 een gratis toegankelijk
voorjaarsconcert samen met het koor Vivace en de
muzikale entertainmentgroep Blauwgras.
Het concert -met een ludieke onderbreking- vindt
plaats in de aula van gymnasium Bernrode.
Piet Jacobs, de voorzitter van het B.S.O., nodigt alle
muziekliefhebbers van de KBO van harte uit om deze
prachtige muzikale middag mee te maken.

Bloemschikmiddag
De volgende creatieve middag met bloemschikken
is op dinsdag 24 mei om 13.30 uur in cc Servaes.
Je kunt dan een krans maken. Iedereen is welkom!
Bel tevoren Anne van Dijk (tel. 292614).

Goed om aan te denken
dinsdagen in mei en juni: korte fietstocht
maandag 9 mei - vrijdag 13 mei: reis Elzas
zondag 22 mei: lange fietstocht / concert BSO
dinsdag 24 mei: Bloemschikmiddag
Reünie Avesteyn
donderdag 26 mei: Koffieochtend met foto’s
De Dintherse voetbalclub RKSV Avesteyn viert haar woensdag 15 juni: Dagtocht Kleve
75-jarig bestaan. Mét een reünie op vrijdag 27 mei zaterdag 16 juli: KBO Creatief
2016 vanaf 19.30 uur op het Avesteyn-terrein.
Avesteyn nodigt iedereen uit, die op een of andere Koffieochtend met foto’s
manier met Avesteyn verbonden is (geweest), om op
een gezellige manier dit jubileum mee te vieren en Corrie van der Heijden fotografeert voor De Ha
om terug te kijken naar een mooie historie. Er wordt deejer én voor KBO-Dinther. Zij kan u nog veel
een kleine vergoeding van € 5,- p.p. gevraagd voor meer mooie foto’s laten zien van gebeurtenissen en
koffie/thee met iets lekkers en 2 munten. Graag bezienswaardigheden in Heeswijk-Dinther, maar
vooraf betalen, via rekeningnr: NL44RABO303133090. ook daarbuiten. Kom naar de koffieochtend op
donderdag 26 mei van 10 tot 11.30 uur in cc Servaes.
Meld je aan via: reunie75jaar@avesteyn.nl
Geniet ervan! Iedereen is welkom.
Ook foto’s en voetbalverhalen zijn hier welkom.
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Dagtocht Kleve

OPGAVEFORMULIER
D A G T O C H T 15 juni 2016
Aanmelden vóór 15 mei 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 uwerzijds wordt
€ 48,00 p.p. automatisch afgeschreven
van uw rekening.
naam ………………...……...............................
telefoon ………………….…............................
adres ……………….…….….............................
e-mailadres ….…….…....................................
aantal personen …..……….............................
opstapplaats: Raadhuisstraat/Droevendaal*
met / zonder* inklapbare rolstoel
met / zonder* rollator
dieetwensen of opmerkingen …………….....
………………………….……...………..............
Ik ben wel / niet * bereid € 2,00 p.p. extra te
betalen bij 45-49 deelnemers.
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)
datum,

handtekening,

Lekker een dagje er tussenuit.
We maken op woensdag 15 juni 2016 een dagtocht
met de bus naar Millingen aan de Rijn, het Reichswald
en Kleve. We vertrekken vanuit twee opstapplaatsen.
Om uiterlijk 09.15 uur in de Raadhuisstraat nabij de
dorpspomp en aansluitend aan de Droevendaal ter
hoogte van de Mariuspoort.
Allereerst rijden we naar Tingieterij De Tinnen Roos.
Deze tingieterij is gevestigd in het monumentaal
voormalig stadhuis van Millingen aan de Rijn.
Daar is de ontvangst met 2 kopjes koffie of thee en
wat lekkers. Vervolgens krijgen we een interessante
presentatie en uitleg met grappige stukjes film.
Er volgt een spelletje met leuke kleine tinnen prijsjes.
Als hoogtepunt krijgen we een rondleiding met een
demonstratie tin gieten en bewerken.
Dan is het tijd voor een smakelijke koffietafel met een
kroket in Hotel Millings Centrum.
Na de lunch vertrekken we voor de rondrit door het
Duitse Reichswald. Onder leiding van de gids rijden
we door dit schitterend bosrijk natuurgebied langs de
Nederlandse grens in de regio Nederrijn.
Aansluitend verblijven we een uurtje in Kleve (Kleef).
Dit op een heuvel gebouwd stadje kunnen we op eigen
gelegenheid bezichtigen. Bezienswaardigheden daar
zijn hét oriëntatiepunt van de stad Kasteel Schwanen
burg, de na WO-II herbouwde Stiftskirche en het
Museum Kurhaus met oude en hedendaagse kunst.
Maar er zijn ook veel winkels, restaurants en terrasjes
te vinden.
Na dit stadsbezoek vertrekken we weer naar Millingen
aan de Rijn. In Hotel Millings Centrum genieten we
van een 3-gangen diner. We eindigen de dag met een
bustocht naar Dinther, waar we rond 20.30 uur weer
arriveren.
Opgeven voor deze dagtocht vóór 15 mei!
De prijs bedraagt € 48,00 per persoon.
Opgave van introducés is mogelijk.
Leden van KBO-Dinther hebben echter voorrang.
Het is een reis voor 50 personen.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan de reis niet door
gaan of wordt de reis duurder.
Wij reizen met FASSBENDER Touringcars.

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn.
Foto's beschikbaar gesteld door eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

