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En… fijne vakantie gehad? 

Dat is wat je hoort, als je weer thuis bent van de
meerdaagse reis naar de Hanzesteden in Noord-
Duitsland. Ja, is daarop het antwoord.
De 37 deelnemers hebben volop genoten. Dat alles
per bus (met de voortreffelijke chauffeur Olaf), te
voet, in een rondvaartboot of op de fluisterboot;
of het nu regende of onder een stralende zon bij 29º.
Achtereenvolgens hebben we kennis gemaakt met
Osnabrück, Lübeck, Wismar, Rostock, Warnemünde,

Hamburg, Stade en Bielefeld. Plaatsen met ieder hun
eigen karakter, maar allemaal meer dan de moeite
waard! Na het avondeten was er tijd voor buurten,
kaarten, muziek en een drankje in een van de cafés
van Lübeck. Gezelligheid voerde deze dagen steeds
de boventoon. Dat laat zich het best weergeven door
de uitspraak van een deelnemer die voor het eerst
meeging op zo’n reis: "schrijf me alvast maar in voor
volgend jaar; het is zo gezellig, dat het niet uitmaakt
waar we dan naar toe gaan."
Foto’s en uitgebreid verslag komen op de website.

Resultaten Woonwensenonderzoek 

Aan het Woonwensenonderzoek 50+ in Bernheze
hebben maar liefst 648 ouderen meegewerkt. De
belangrijkste uitkomsten per kern heeft u al in de Mooi
Bernheze Krant van 24 mei kunnen lezen.
De volledige uitkomst van deze enquête (na te lezen
op www.tipmooibernheze.nl) is aangeboden aan het
gemeentebestuur ter aanvulling op de gemeentelijke
woonvisie. Enkele  voor ons opvallende uitkomsten:
- Bijna driekwart van onze ouderen geeft de voorkeur
aan wonen in een (liefst grondgebonden ) woning met
een tuin of patio;
- Meer dan de helft van onze ouderen vindt hun
huidige woning niet toekomstbestendig;
- De meeste ouderen zijn redelijk honkvast en hechten
veel waarde aan hun vertrouwde woonomgeving en 
zij denken pas aan verhuizen als ze echt afhankelijk
worden van de zorg;
- Zij willen hun eigen woning aanpassen om er zo lang
mogelijk te kunnen blijven wonen;
- Bijna driekwart van de geënquêteerden is ook bereid
om in de eigen woningaanpassing te investeren, met
hulp van financieringsregelingen. Bijna een kwart heeft
daarvoor echter geen eigen middelen;
- Als verhuizing aan de orde is dan wil bijna de helft
naar een (kleinere) toekomstbestendige woning,
zowel een grondgebonden woning als een apparte

ment. Een kleine minderheid wil van een koopwoning
naar een huurwoning.
In het OuderenOverlegBernheze zal hier met de
wethouder verder over gesproken worden.
Maar ook in onze eigen kern willen wij samen met
KBO Heeswijk, Actief Burgerschap en de vereniging
Samen Sterk, bekijken op welke manier wij als KBO
Dinther mee kunnen werken om aan de wensen van
u tegemoet te komen. Daarvoor hebben we inmiddels
een werkgroep Seniorenbelangen HD opgestart.
In ieder geval danken wij allen hartelijk die op deze
manier hun wensen kenbaar hebben gemaakt. Het
geeft ons een goed beeld van wat u vindt.

Bridgen

KBO-Brabant peilde onlangs de belangstelling voor
een bridgekampioenschap in KBO-verband. Wij
hebben aangegeven dat veel leden van KBO-Dinther
lid zijn van bridgeclub De Klotbeek. Daarom maakt
KBO-Dinther geen plannen tot het vormen van een
eigen bridgeclub, maar wil zij BC De Klotbeek van
harte ondersteunen. Nu melden wij dus dat er bij
BC De Klotbeek in cc Servaes op iedere maandag
avond in de periode van 26 juni t/m 28 augustus
door iedereen deel genomen kan worden aan vrij
bridgen. Aanmelden: of bcklotbeek@gmail.com of
0413-294456. Meer informatie vindt u op onze
website en ons informatiebord in cc Servaes.
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Goed om aan te denken 

• Film The Story of the Weeping Camel
   Woensdag 14 juni om 14.00 en 19.00 uur in
   cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
   Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
• Creatief Café dinsdag 20 juni 13.30 uur cc Servaes.
• Dagtocht Rotterdam op woensdag 21 juni is
    volgeboekt. Deelnemers hebben bericht gehad.
• Koffieochtend met Gerda Geene op donderdag
   22 juni vanaf 10 uur in cc Servaes. Over speksteen.
• Lange fietstocht van ± 60 km op zondag 25 juni
  om 9.30 bij cc Servaes. Waarheen is een verrassing.
• Naar Friesland: 23 augustus. Meer in julinummer.
• Verslag ledenvergadering van 15 maart j.l. staat
   op de website. Wenst u deze op papier? Dat kan bij
   Kees Kuijpers tel. 296143 of info@kbo-dinther.nl.

Meterkastkaart

Het is van belang dat belangrijke gegevens voor het
geval er hulp nodig is eenvoudig beschikbaar zijn.
Daarom bijgaand een meterkastkaart die u na invulling
in de meterkast kunt ophangen.
Dat zou standaard moeten zijn in iedere woning.

Prijzenfestival KBO-Brabant

In het kader van twee jaar Ons Ledenvoordeel kun je
een van de 285 prijzen met een totale waarde van
ruim 11.000 euro winnen. Schrijf dus vóór 30 juni
gratis in op www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
om kans op een prijs te maken. Het is heel eenvoudig.

Ria pauselijk onderscheiden

Op Moederdag zondag 14 mei werd Ria van Hemmen
na afloop van de H. Mis compleet verrast. Zij ontving,
in het bijzijn van Jo, haar kinderen en kleinkinderen,
de hoge pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et
Pontifice”. Namens Paus Franciscus mocht pastor
Joost Jansen de gouden medaille opspelden. Hij sprak
haar met veel lovende woorden toe, vooral voor het
vele werk dat Ria voor de parochie en de kerk heeft
gedaan. Daaruit bleek hoe zeer Ria deze eervolle
waardering heeft verdiend. Terecht stond na afloop
van de mis dan ook de  bijna complete harmonie
St-Servaes aangetreden om haar een klinkende sere
nade te brengen. Vervolgens hadden de kinderen bij
haar thuis gezorgd voor een feestelijke ontvangst waar
familie, kennissen en vrienden haar kwamen felicite
ren. Uiteraard waren wij als KBO-bestuur ook daarbij
en kreeg ik de gelegenheid om Ria ook namens bestuur
en alle leden geluk te wensen. Ik mocht haar vertellen
dat zij deze hoge onderscheiding niet alleen verdiend
heeft voor haar parochiewerk, maar zeker óók voor
haar betekenis in de “gewone” Dintherse samenleving.
En dan met name voor haar bekwame en ijverige inzet
voor onze KBO, waarbij ik vele voorbeelden kon
aanhalen, zoals de redactie van dit Maandblad en de
voortreffelijke organisatie van onze reizen.
Zij mag deze onderscheiding dan ook gerust zien als
waardering van de hele gemeenschap. Uit het applaus
bleek wel dat iedereen het daarmee eens was. Het
feestje duurde vervolgens nog de hele dag!
Willy van der Steijn, voorzitter.

KBO Creatief op zaterdag 8 juli

KBO-Dinther organiseerde twee succesvolle edities
van 'KBO Creatief'. Dit jaar is het een coproductie
van de KBO’s van Dinther en Heeswijk. Zij promoten
creatieve activiteiten van en door hun leden.
In een fleurige marktomgeving kunnen de bezoekers
genieten van tal van creatieve activiteiten: schilderen,
beeldhouwen, haken, breien, borduren, keramieken,
kokerellen en meer.
Ook zijn er optredens van muziekkapel La Banda, het
accordeonorkest Ricochet, accordeonist Wim Smits
en de veteranengymclub.
Misschien wordt u wel enthousiast om zelf creatief
bezig te gaan zijn, bijvoorbeeld in het Creatief Café
op dinsdagmiddag om de drie weken.
Kom daarom op zaterdag 8 juli naar de Ontmoetings
tuin achter cc Servaes en beleef samen een gezellige
en creatieve middag. Het wordt zeker leuk.
De entree is gratis. Iedereen, van jong tot oud, is
welkom van 13.30 tot 17.00 uur.
 

Nieuw lid

Annie van Santvoort-Ploegmakers
Welkom!
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Dagreis naar de Peel

Op dinsdag 4 juli gaan we een dag op pad met onze
leden die niet meer zo goed kunnen wandelen en/of
gebruikmaken van een rollator of aangewezen zijn op
een rolstoel. Omdat deze mensen niet (goed) meer
mee kunnen met onze dagreizen, organiseren we deze
reis speciaal voor hen. We maken daarom gebruik van
de rolstoelbus van het Senioren Uitbureau.
We gaan op deze dag op verkenning in de Peel. Het
belooft een actieve, maar rustige en ontspannen dag
te worden, waar u na afloop moe maar voldaan op
terug zult kijken.
De definitieve reis kunnen we echter pas vaststellen
als we weten hoeveel mensen mee zullen gaan.
De definitieve kosten zijn dan ook pas daarna bekend,
maar we gaan uit van een bedrag van ongeveer € 55,--
per persoon.
We vertrekken en eindigen bij Laverhof, maar de
mensen die daar moeilijk zelf kunnen komen, zullen
we thuis ophalen en terug brengen.

09.00 - 09.30 uur   deelnemers die dat hebben
gevraagd worden thuis opgehaald

09.30 uur   vertrek vanaf Laverhof

10.30 uur  koffie en gebak in Peel- en
Klokkenmuseum Asten 

11.00 uur   rondleiding met gids in Peelmuseum

12.30 uur   lunch in museumrestaurant

Hoe ziet de dag er uit:    

 

O P G A V E F O R M U L I E R    
D A G T O C H T  4 juli 2017

Aanmelden vóór 18 juni door dit briefje met de
gevraagde gegevens in de brievenbus in het portaal
van cc Servaes of op Julianastraat 7 te deponeren
of via een mail naar riavanhemmen@gmail.com  
U stemt toe dat + € 55,00 p.p. automatisch wordt
afgeschreven van uw rekening.

naam  ___________________________________

telefoon  _________________________________

adres  ___________________________________

ik ga alleen mee / ik ga mee met een begeleider*
ik stap op bij Laverhof / ophalen gewenst*
 
ik ga mee met / zonder* inklapbare rolstoel

ik ga mee met / zonder* rollator

dieetwensen of opmerkingen

_________________________________________
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

datum,                                handtekening,

 

13.30 uur vrije tijd, met eventueel zelfstan
dige rondgang door Klokkenmuseum

14.00 uur  bustoer door peeldorpen als
Griendtsveen, Helenaveen, Meijel
en Ospel

15.00 - 16.00  uur bezoek aan Buitencentrum De
Pelen, met gelegenheid voor een
drankje en vrijblijvend een korte
wandeling door het peelgebied

16.30 uur  vervolg bustoer via peeldorpen als
Heusden, Deurne en Neerkant
naar Laverhof 

17.30 uur driegangen diner bij Laverhof

19.00 - 19.30 uur  deelnemers die dat hebben
gevraagd worden thuis gebracht.

Als u graag wilt dat u tijdens deze reis een eigen
begeleider mee kunt nemen, dan is dat mogelijk. Wilt
u dat dan nadrukkelijk aangeven bij uw aanmelding.
Wij kunnen de reis pas definitief regelen als wij precies
weten hoeveel deelnemers we mogen verwelkomen.
Daarom is het nodig dat u zich uiterlijk 18 juni a.s.
heeft aangemeld zoals hiernaast staat aangegeven.
Wij zien uit naar een prachtige dag!

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl


