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Mooie reis SeniorenExtra

KBO-Brabant Bridgekampioenschap

Iedereen keek uit naar deze speciale reis voor onze
minder mobiele leden op 4 juli. Tien KBO-leden reden
in twee busjes van Laverhof en Van Lieshout vanaf
Laverhof naar het Klok & Peel Museum in Asten. Daar
volgde een gastvrije ontvangst met koffie/thee en vlaai.
Toen was het tijd voor een rondleiding door het
Peelmuseum. De gids vertelde begrijpelijk en duidelijk
over De Peel van nu en natuurlijk ook over de hele
geschiedenis. Iedereen volgde het met interesse.
Vanaf het Museum vertrokken we voor een lekker
Astens plenkske naar Restaurant Jan van Hoek in
Asten. We kwamen echt niets tekort.

Veel van onze leden bridgen regelmatig. KBO-Brabant
organiseert daarom het Bridgekampioenschap 2017.
Met de BridgeBond is afgesproken dat het vooral een
gezellig toernooi wordt, waaraan elk lid dat kan
bridgen mee kan doen.
Voor de voorrondes hoef je nooit ver weg. Er is er
bijvoorbeeld eentje op woensdagmiddag 18 oktober
in Den Dungen. En dan ga je gewoon ’s-avonds naar
ons eigen jaarfeest.
De slotronde voor de wisselbeker wordt op dinsdag
14 november in Den Durpsherd in Berlicum gespeeld.
Via www.bridge.nl/kbo-brabant/kampioenschap kunt
u zich aanmelden. Meer informatie staat in de ONS
van augustus 2017 en op de website van KBO-Brabant.

Jouw stem is straks geld waard!

Al snel was het tijd voor een mooie interessante tocht
langs de karakteristieke Peeldorpen Griendtsveen,
Helenaveen, Heusden en Meijel. We arriveerden in
Ospeldijk bij Buitencentrum de Pelen aan de rand van
Nationaal Park de Groote Peel. We nuttigden een
drankje in het bezoekerscentrum. En dan, moe van de
indrukken van de dag stapten we weer in en reden we
terug naar Heeswijk-Dinther.
We arriveerden rond 17.45 uur bij Laverhof.
Daar hadden we een uitstekend 4-gangen-diner.
Allen hebben volop genoten van deze fijne dag.
Onze speciale dank gaat uit naar onze chauffeurs:
Jan van Zutphen en Willy van der Steijn!
Gaan we volgend jaar weer op pad?
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In 2016 ontving KBO-Dinther €1205 van de Rabobank
Clubkascampagne. In oktober is het weer mogelijk bij
de nieuwe campagne geld bijeen te brengen voor onze
duo-fietsen.
Wij zien graag dat het aantal stemmen in 2017 nog
hoger wordt dan vorig jaar. Dat kan als meer mensen
lid zijn van Rabobank OssBernheze.
Heb je een bankrekening bij Rabobank OssBernheze,
maar ben je nog geen lid?
Je kunt lid worden door te bellen naar 0412-457777,
door het Rabobank-kantoor in Heeswijk-Dinther
binnen te lopen of door aan te melden via de website
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden.
Het is kosteloos. Laat je stem niet verloren gaan!

Succesvol KBO Creatief
De coproductie van de KBO’s van Heeswijk-Dinther
op 8 juli 2017 is heel succesvol gebleken.
Het gezamenlijk organiseren van KBO Creatief is een
duidelijk voorbeeld waar samenwerking zoal toe kan
leiden. Er waren deelnemers en gasten uit Heeswijk
en Dinther in de Ontmoetingstuin.
Dat alles op een lekker warme zaterdagmiddag.
In een fleurige marktomgeving genoten ongeveer 400
mensen van tal van creatieve activiteiten: schilderen,
haken, breien, borduren, keramieken, viltslingers
maken, kokerellen, de beleef-tv van Laverhof en meer.
De optredens van de muziekkapel La Banda, van het
accordeonorkest Ricochet, het accordeonspel van
Wim Smits en het fraaie optreden van de veteranensporters verlevendigden de middag.
Kortom, alle ingrediënten voor een gezellige en
creatieve middag waren aanwezig.
De organisatie heeft al weer plannen voor 2018.

Ouderenbeleid 2017-2021
Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering op
6 juli, kreeg de werkgroep Ouderenbeleid van het
OuderenOverlegBernheze (waarin ook uw voorzitter
is vertegenwoordigd) de gelegenheid om aan het
College van B&W en de raadsleden zowel de speeren actiepunten ouderenbeleid 2017-2021 alsook de
resultaten van het Woonwensenonderzoek 50+ te
presenteren.
Als een voorbeeld van moderne Burgerparticipatie
heeft de OOB hiermee aan de politici in de gemeente
Bernheze duidelijk en tijdig kenbaar gemaakt waar de
prioriteiten voor de ouderen in de komende jaren
dienen te liggen. Dit alles samengevat in een handzaam
presentatiedocument.
Voor alle politieke partijen is het een handige leidraad
voor de samenstelling van de verkiezingsprogramma’s
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Het geeft de politici uitgebreid inzicht in de wensen
en behoeften van ouderen.
Dit document is echter niet alleen voor de politici.
Het is ook aan alle op gebied van ouderenbelangen
actieve organisaties aangeboden om er kennis van te
kunnen nemen.
Verder kan iedereen die geïnteresseerd is in ouderen
belangen in het bezit komen van dit document.
Neem daarvoor contact op met Willy van der Steijn,
06-49650798.

Terugblik Midzomeractiviteit
Met 80 personen was de zaal van Cultureel Centrum
Servaes goed gevuld voor onze Midzomeractiviteit, de
Liederentafel.
Onder de enthousiaste aansturing van de muziekgroep
“Ut Bont Gezelschap” uit Odiliapeel zongen alle
aanwezigen uit volle borst mee met alle bekende en
minder-bekende liedjes en wijsjes uit vroeger tijden.
De temperatuur in de zaal liep bij al dat zingen op tot
zomerse waarden.
Hoewel de dansvloer over het algemeen weinig werd
benut, was de polonaise aan het einde van de avond
bij een groot aantal mensen erg populair.
Maar het waren niet alleen de meezingers die voor
veel gezelligheid zorgden, ook gevoelige liedjes van
Anneke Van Lankveld-Dobbelsteen en Jo Deckers
mochten rekenen op veel aandacht en waardering.
Zowel de leden van de muziekgroep als de aanwezige
KBO-leden hebben weer genoten van een plezierige
avond midden in de zomervakantie.
Iedereen was ervan overtuigd dat deze activiteit ook
komend jaar voor herhaling vatbaar is. We zullen zien!

Terugblik Vrijwilligersdag
Op woensdagmiddag 26 juli, 14.30 uur, verzamelden
zich 49 KBO-vrijwilligers in en rond het Gildehuis.
Onder een stralende zon sprak voorzitter Willy van
der Steijn hen toe en bedankte hen hartelijk voor hun
inzet in het afgelopen jaar. Dat gold natuurlijk ook
voor de vrijwilligers die zich (meestal wegens vakantie)
hadden afgemeld. Hij memoreerde dat de KBO in
Dinther dankzij al deze mensen aan alle 535 leden
zoveel verschillende activiteiten kan aanbieden.
Daarbij werd Luus van der Ven nog eens extra bedankt
omdat zij na vele jaren actief te zijn geweest, is gestopt
als coördinator van de Kienmiddagen.
Vervolgens gingen alle deelnemers enthousiast aan de
slag met de verschillende spelen die door de leden van
Sint-Barbara voortreffelijk werden begeleid. Daar
bleek dat velen onvermoede talenten hadden voor
jeu-de-boule, beugelen, bierpulschuiven en schieten.
Maar ook als dat niet het geval was beleefde iedereen
een heel geslaagde middag. Toen er rond 18 uur ook
nog een smakelijk buffet werd gepresenteerd, was de
middag helemaal geslaagd.
Vervolgens toog iedereen naar Cultureel Centrum
Servaes om zich aan te sluiten bij de andere bezoekers
aan de Liederentafel. Aan het einde van de dag was
iedereen moe en voldaan en weer klaar om zich ook
in het nieuwe jaar volop in te zetten voor onze KBO.
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Goed om aan te denken

Deelname dagtochten

• Koffieochtend over de oorlog met Govert Juijn op
donderdag 24 augustus vanaf 10 uur in cc Servaes.
• Lange fietstocht op donderdag 31 augustus.
Vertrek vanaf cc Servaes om 9.30 uur.
• 5e elektrische fiets infodag van de gemeente op
vrijdag 6 oktober voor maximaal 40 deelnemers
uit Bernheze. Aanmelden kan nu al met het
aanmeldingsformulier op www.e-biketraining.nl
Meer informatie in het Maandblad van september.

Het kan u niet ontgaan zijn: drie soorten reizen.
1. de meerdaagse reis naar de Hanzesteden
2. de dagtochten naar Rotterdam en Friesland
3. de SeniorenExtra-reis naar De Peel.
De meerdaagse reis en de twee reguliere dagtochten
zijn voor hen die aardig mobiel zijn.
Als iemand niet meer zo mobiel is en daarom niet aan
de reguliere dagtocht kan deelnemen wil dat niet
zeggen dat men niet een dagje van huis wil.
De SeniorenExtra-reis is juist voor deze mensen in
het leven geroepen. Zo’n tocht kost extra zorg en
voorbereiding en dat doet het bestuur graag.
Echter ... nu blijkt dat er mensen gebruik maken van
de SeniorenExtra-reis en ook inschrijven voor de
dagtocht naar Friesland. Dat is dus niet de bedoeling.
Het kan immers niet zo zijn dat andere leden daardoor
thuis moeten blijven. De dagtocht naar Friesland is
overigens zonder bedoelde SeniorenExtra-reizigers al
volgeboekt.

Biljarten voor KBO-ers
Een groot aantal KBO-ers vult hun vrije tijd in met het
spelen van een spelletje biljart. Sommigen hebben
daarvoor thuis een aparte biljartkamer, anderen
maken gebruik van een biljart in een gemeenschapshuis
of in een café. Veel KBO-afdelingen hebben juist voor
die liefhebbers een aparte biljartafdeling opgericht.
In Dinther doen we dat anders. Hier hebben we in cc
Servaes een bloeiende biljartclub voor senioren, DIO,
waar veel van onze KBO-leden al bij aangesloten zijn.
Dat gaat prima. Het bestuur van de KBO werkt
daarom liever goed samen met DIO dan daarnaast
ook een eigen biljartafdeling op te richten.
Maar omdat niet iedereen lid wil worden van DIO
(lidmaatschap kost € 15,00 per jaar) hebben wij met
cc Servaes afgesproken dat onze KBO-leden op elke
dinsdag- en donderdagmiddag vrij kunnen biljarten.
Dan is elk lid van de KBO van harte welkom om een
partijtje te spelen. Op dinsdagmiddag zijn echter alleen
de twee kleinere biljarts beschikbaar, want het grote
biljart is dan gereserveerd voor leden van DIO die
vanaf het najaar daarop een driebandencompetitie
houden. Daar kunnen ook KBO-leden aan mee doen,
maar dan moet je lid worden van DIO en je z.s.m.
aanmelden bij Toon van Schijndel, tel. 0413-292433.
Op donderdagmiddag is óók het grote biljart vrij te
bespelen door KBO-leden. Wij hopen dat we hiermee
zowel onze eigen leden als DIO een plezier doen.

Overleden
28 juli Harrie van der Zanden 82 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Nieuw lid
Ben Cranen
Welkom!

Gaat u over op glasvezel?
Dan is het goed te weten, dat bij het afsluiten van
Ziggo, uw e-mailadres en uw gegevens verloren gaan.
Om dat te voorkomen kunt u hulp krijgen van 20
mensen in Bernheze voor een nieuw e-mailadres.
Meer informatie: https://ccservaes.nl
of https://heeswijkdinther.bewonersplein.nl.

Film Pranzo di Ferragosto
Woensdag 9 augustus om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Pranzo di Ferragosto (2008) is een Italiaanse speelfilm
van de regisseur en acteur Gianni Di Gregorio, die
zelf ook de hoofdrol in de film speelt. De film was een
groot succes en won verschillende prijzen. In de film
krijgt Gianni, een vijftiger die nog thuis woont, niet
alleen de zorg voor zijn moeder op zich, maar ook
nog eens de zorg voor drie andere bejaarde dames.
Deze geschiedenis speelt zich af tijdens de nationale
feestdag Ferragosto.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
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