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Mooi Delft

Dankbaar vrijwilligersuitje
Op woensdagmiddag 3 augustus had het bestuur onze
vrijwilligers (liefst 64) uitgenodigd voor een gezellig
en sportief uitje. Omstreeks 13.30 uur meldden zich
50 van hen met de fiets bij cc Servaes, maar helaas
waren de buien te heftig om aan de uitgezette KBODinther-Fiets-Puzzel-Tocht te beginnen. Daarom
besloten we in afwachting van beter weer rechtstreeks
naar de geplande rustplaats te fietsen en dat was
verrassend Jetje’s Theetuin aan de Heilarensestraat
58. Dat bleek een schot in de roos. Niet alleen is de
prachtige tuin een bezoek meer dan waard, maar ook
de gastvrijheid die we ondervonden was geweldig.
Jet en Hennie van Zandbeek, de eigenaren van de
theetuin, hadden in verband met het slechte weer zelfs
een aparte tent op een gezellige manier ingericht. De
ontvangst was dan ook geweldig, met een lekker kopje
koffie/thee en een groot stuk appeltaart met slagroom.
Het weer werd er niet beter op, maar we zaten daar
zo knus met elkaar dat al gauw de kaarten op tafel
kwamen of gezellig werd gebuurt, zodat we de geplan
de fietstocht maar tot het volgende jaar uitstelden.
Tussen de buien door konden we ook nog genieten
van de tuin zelf.
Om ongeveer half vijf waren we weer terug in Servaes,
waar we na een aperitiefje en een toelichting door de
kok en Carmen van den Boom van Ons Welzijn,
konden kennismaken en genieten van een buffet dat
werd verzorgd door de Maaltijdservice van Stichting
Ons Welzijn. Dit buffet bestond uit een combinatie
van mogelijkheden die thuismaaltijden bieden. Daar
was iedereen erg tevreden over.
’s-Avonds konden we aansluiten bij de Liederentafel
die, ook al vanwege het weer, was verplaatst naar de
grote zaal van Servaes.
Aan het einde van de dag was iedereen tevreden en
dankbaar. Alle vrijwilligers hebben genoten van een
verrassend gezellige dag en het bestuur slaagde erin
om haar dankbaarheid te tonen aan de vrijwilligers die
door het jaar heen onze KBO zo levendig houden.
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Het is 24 augustus 2016 en het belooft een mooie
zonnige dag te worden. We vertrekken rond half
negen met 60 personen naar Delft. Chauffeur Stanny
rijdt via Rotterdam en het Westland naar Delft.
Hij attendeert ons al rijdend op de N279 op de
bouwwerken en werkzaamheden die vanuit de bus
veel beter te zien zijn dan vanuit een auto. Onderweg
wijst hij ons ook op verschillende bezienswaardige en
interessante plaatsen. Aangekomen in Delft worden
wij in ontvangen in Gasterij ’t Karrewiel met twee
kopjes koffie of thee en een stukje cake. Daarna
wandelen wij - zoveel mogelijk in de schaduw - met
Stanny naar de Nieuwe Kerk. Deze kerk is zo genoemd
omdat het in de 14e eeuw de tweede kerk van Delft
was. De kerk is vooral bekend van de Oranjes.
We bekijken nog een stukje van het centrum en
wandelen daarna langs de met groene kroos bedekte
grachten weer terug naar Gasterij ’t Karrewiel, waar
we een goede lunch gebruiken.
En dan wandelen we naar de twee rondvaartboten
waarmee we een boottocht over de mooie grachten
maken met onderhoudende uitleg van de schipper.
Wij stappen uit voor bezoek aan de Porceleyne Fles.
Dit is de enig overgebleven Delftse aardewerkfabriek
uit de 17e eeuw. Onder leiding van een gids zien we
hoe men hier het wereldberoemde Delfts blauwe
aardewerk bakt en met de hand beschildert.
Echt interessant!
Dan is het al weer tijd om Delft vaarwel te zeggen en
in Restaurant Onder de Pannen in Leerbroek, midden
in de polder van de Vijfheerenlanden te genieten van
een drie-gangen diner.
Moe en voldaan komen we ’s avonds om half tien weer
in Dinther terug.

Bont Gezelschap

Overleden

Op woensdag 3 augustus stond de midzomeractiviteit
voor thuisblijvers gepland. Daarbij denk je aan een
buitengebeuren. Het bestuur ook, maar gezien het
slechte weer werd het een binnenactiviteit. Zo’n 100
bezoekers uit HDL kwamen voor de liederentafel naar
cc Servaes. De stemming zat er meteen goed in. Dat
was met name te danken aan “ut Bont Gezelschap”
uit Odiliapeel. Deze muziekgroep presenteerde deze
avond met verve. Het plezier dat de groep uitstraalde
enthousiasmeerde de aanwezigen. Zij zongen volop
mee met bekende liedjes van vroeger en hedendaagse
liedjes. Het werd een genoeglijke avond.
De KBO is blij deze bijzondere activiteit midden in de
zomerse vakantietijd te hebben kunnen organiseren.
Temeer omdat wij hoorden dat mensen die vaker naar
een liederentafel gaan, dat juist in de zomer blijken te
missen. Volgend jaar wellicht weer!

Op 25 juli 2016 Frans Dohmen (77 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Drukke zomer
We hebben een zomer gehad met verschillende
weertypes. Zon en regen, koude dagen en warme
dagen. Het is ook de tijd geweest waarin kinderen,
familieleden en vrienden er regelmatig op uit trokken
naar andere oorden.
KBO-Dinther heeft veel activiteiten georganiseerd om
voor haar leden juist in deze periode mogelijkheden
te bieden samen iets te ondernemen of gewoon elkaar
te ontmoeten. Wellicht heb je mee gekiend, gefietst,
gedanst, gewandeld, gekaart, jeu de boules of koersbal
gespeeld. Misschien ben je naar de koffieochtenden
geweest, heb je je laten inspireren door KBO Creatief,
heb je uitbundig meegezongen bij de liederentafel, ben
je gezellig mee geweest naar Delft of ben je als
KBO-vrijwilliger op de vrijwilligersmiddag present
geweest. Kortom een scala van activiteiten, waarvoor
het bestuur vele positieve reacties mocht ontvangen.
Dus redenen te over voor het bestuur om ook volgend
jaar toe te werken naar een actieve zomer.

Koffieochtend 22 september
Op donderdag 22 september is er van 10 – 11.30 uur
in cc Servaes een koffieochtend voor senioren. Ont
vangst met een gratis kopje koffie.
Deze keer komt er iemand van de bibliotheek om
meer te vertellen over de mogelijkheden van de bibli
otheek om juist aan senioren extra service te bieden,
zoals grootletterboeken en het bezorgen van boeken
aan huis.
Gezellig en informatief. Aanmelden is niet nodig. Ie
dereen is van harte welkom.

Derde duo-fiets
Het duo-fietsen van en door onze KBO-leden is een
groot succes. Vooral dankzij het grote aantal vrijwil
ligers zijn we in staat om veel KBO-ers regelmatig een
plezierige middag te bezorgen. Maar dit succes brengt
ook (luxe) zorgen met zich mee. Goed onderhoud
van deze fietsen is erg belangrijk. Gelukkig worden we
daarbij goed geholpen door sponsors en technische
mensen. Maar door het intensieve gebruik van de twee
fietsen en de draagbelasting neemt ook de slijtage toe.
Zodanig zelfs dat we binnen afzienbare tijd toe zullen
zijn aan een kostbare vervanging. Daarvoor hebben
we het project “duo-fietsen” opgezet in het kader van
de Rabobank Clubkascampagne. In ons volgend
maandblad komen we hier uitgebreid op terug. Want
elk KBO-lid die lid is van de Rabobank kan ons dan
helpen.
Ondertussen proberen wij als KBO-bestuur alles in
het werk te stellen om onze huidige fietsen aan het
werk te houden. In dat kader hoorden wij ervan dat
Cunera/De Bongerd een nieuwe duo-fiets krijgt aan
geboden van de Vrienden van Laverhof. In de deal met
de leverancier was voorzien in een verrekening van
de inruil van de “oude” fiets. Maar deze fiets is onlangs
nog volledig gereviseerd. Dankzij de welwillende
medewerking van de afdeling Welzijn van Laverhof,
werd de KBO in de gelegenheid gesteld om deze fiets
tegen een zeer aannemelijk bedrag over te nemen.
Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, want
onze duo-fiets-commissie heeft de fiets beoordeeld
en is er erg tevreden mee. Dat biedt ons bovendien
meer mogelijkheden voor onderhoud en tevens extra
inzetbaarheid. Door deze transactie hebben we nu
dus de beschikking over 3 fietsen.
Allemaal in het belang van onze leden!
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Open Klotbeek toernooi
Maak (opnieuw) kennis met bridgen. Op zaterdag
24 september is het "Open Klotbeek Toernooi" van
Bridgeclub De Klotbeek voor leden en niet-leden.
Ook de KBO-leden van Dinther zijn welkom.
Binnenkomst vanaf 12.30 uur en start om 13.00 uur.
Inlichtingen op de website van de club, tel.
0413-294456 of bcklotbeek@gmail.com.
Meld U tijdig doch uiterlijk zaterdag 17 september
aan, want vol is vol.

Speciaal uitstapje
Op donderdag 4 augustus heeft de reiscommissie van
KBO-Dinther met enkele senioren gesproken over
een speciale reis voor KBO-leden die geen gebruik
meer maken van de “gewone” KBO-dagreizen.
Daarin werden velerlei wensen en ideeën geopperd.
Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En het is gelukt
om een reisje te organiseren, dat voldoet aan de
wensen.
Op zaterdag 15 oktober staat een vaartocht van Den
Bosch naar Heusden op het programma met een
bezoek aan het vestingstadje.
Voor het vervoer van en naar Den Bosch maken we
gebruik van het busje van Laverhof. We halen de
mensen die niet naar Laverhof kunnen komen thuis
op. We gaan in Den Bosch aan de Zuid-Willemsvaart
aan boord van de rolstoeltoegankelijke boot voor een
vaartocht over de Dieze en de Maas naar Heusden.
Aan boord kunnen we genieten van koffie en Bossche
bol. Dat alles met uitleg over de bezienswaardigheden
door de schipper. In Heusden kunnen we de vismarkt,
de haven en de kerk bezoeken en op eigen kosten een
lunch gebruiken of een terrasje pikken.
Na de terugtocht per boot sluiten we de dag in Den
Bosch af met een drie-gangendiner.
De belangstellenden voor deze speciale seniorenreis
zijn persoonlijk aangeschreven en kunnen zich nog tot
1 oktober definitief aanmelden.

Film Deux jours, une nuit
Woensdag september 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.
De film vertelt het verhaal van de Waalse Sandra,
die in een zonnepanelenbedrijf werkt en ontslagen
wordt na een stemming onder haar collega's.

Themamiddag vluchtelingenwerk
Op woensdag 28 september, van 13.30 tot ongeveer
16.00 uur, houden we in cc Servaes een informatie
middag over het thema “Vluchtelingen in Bernheze”.
Een thema dat de laatste tijd bijzonder hoog in de
belangstelling staat. Soms zo negatief dat het lijkt of
heel Nederland tegen de komst van vluchtelingen is.
Helaas is het echter realiteit in de wereld dat veel
mensen door oorlogsgeweld, haat en armoe worden
verdreven uit hun eigen woonomgeving en elders een
nieuw bestaan moeten opbouwen. Zij zoeken veilig
heid en toekomst in een voor hen volkomen vreemde
wereld en komen dan o.a. in Bernheze en zelfs in
Heeswijk-Dinther terecht. Wij kunnen en willen onze
ogen daar niet voor sluiten. Gelukkig kunnen daardoor
veel van deze mensen worden opgevangen en zijn wij
Nederlanders ook bereid om hieraan mee te werken.
Dit is de positieve kant van het verhaal, maar daarover
wordt weinig ophef gemaakt. Zo gebeurt de huisves
ting van 14 statushouders in de appartementen van de
Abdij van Berne in het volste begrip en met de
meeste zorg omgeven, zonder dat dit tot problemen
aanleiding geeft.
Dat laatste is dan voor een groot deel te danken aan
VluchtelingenWerk Bernheze. Deze organisatie spant
zich met behulp van vele vrijwilligers dagelijks in om
vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze maat
schappij wegwijs te maken en te helpen om hier een
nieuw leven op te bouwen. Veel van wat deze hulp
verleners doen en waarvoor zij beschikbaar zijn is nog
onbekend. Daarom heeft het bestuur van de KBO
deze organisatie uitgenodigd om te komen vertellen
over het werk dat zij doen. Annemieke Kuijpers en
Sjanet Adank , de coördinatoren voor Bernheze,
zullen een presentatie verzorgen.
Zij zullen o.a. vertellen over:
- Begrippen als asielzoeker, vluchteling, statushouder;
- De eisen en plichten waaraan deze mensen moeten
voldoen;
- De taak van de politiek;
- Wanneer Vluchtelingenwerk in beeld komt en wat
haar taak is;
- Wie de 14 statushouders in de Abdij van Berne zijn
en wat we mogen verwachten;
- Wat gezinshereniging betekent en wie daarvoor in
aanmerking komen;
- De bijdrage die wij kunnen leveren enz. enz.
Ook zal er veel gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Deze bijeenkomst is voor iedere belangstellende uit
Heeswijk en Dinther bedoeld, in het bijzonder voor
de leden van de KBO. Zoals gebruikelijk wordt de
koffie aangeboden door de gemeente Bernheze.

