Dinther

Actief en veelzijdig

Maandblad
maart 2017

Belasting invullen
In de week van 6 tot en met 10 maart laten 108 leden
van Heeswijk en Dinther hun belastingformulieren
invullen door onze adviseurs Gerrit van den Berg,
Gerard van Dijk en Gerrit Oosterhof. Ook zaken als
zorg- en huurtoeslag worden dan nagekeken. Met de
goede medewerking van de vrijwilligers van cc Servaes
is het geweldig dat dit weer gebeurt. Mocht het zo
zijn dat u nog gebruik wilt maken van deze service,
meldt dit dan zo snel mogelijk bij onze secretaris Kees
Kuijpers (0413-296143).

De wereld van paralympische sport
Woensdagmiddag 15 februari was de KBO in Dinther
gastheer voor twee paralympische sporters afkomstig
uit Heeswijk-Dinther, t.w. Kenny van Weeghel en Joep
van Lankveld. Beide sporters presenteerden uiterst
professioneel hun zeer interessante levensverhalen.
Vooral de inspanningen die zij leveren om in hun
sporten, wheelen en geweerschieten, tot prestaties
op wereldniveau te komen, maakten heel veel indruk
bij de veertig toehoorders. Herhaaldelijk werden zij
daarvoor met een hartelijk applaus beloond.
Na de pauze trad het accordeonorkest Gruppo Dal
Segno op. Zij brachten een uur lang prachtige en
aangenaam klinkende luisterliedjes ten gehore.

Coördinator Vervoerservice
Vervoerservice HDL verzorgt bijna 4 jaar het ver
voer van ouderen, voor wie eigen vervoer niet meer
mogelijk is. De 12 vrijwillige chauffeurs met hun
eigen auto zorgen dat deze mensen geholpen
worden om tegen een kleine vergoeding van A naar
B vervoerd te worden. Samen met o.a. Ons Welzijn,
KBO-Dinther, KBO-Heeswijk en de Zonnebloem
is deze club op zoek naar een coördinator, om de
organisatie in goede banen te leiden.
Voor opgave of nadere informatie: de huidige en
scheidende coördinator Albert van den Boom
0413-291785 of boomalbert3@gmail.com

Natuurbegraafplaats Maashorst
KBO kring Bernheze is het samenwerkingsverband
van de zes KBO afdelingen in de gemeente Bernheze.
Op woensdag 22 maart organiseert de kring een
excursie naar Natuurbegraafplaats Maashorst aan de
Franse Baan 2 te Schaijk. De leden van de zes KBO
afdelingen worden daarvoor van harte uitgenodigd.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en is er uitleg over
begraven in de natuur en de begraafplaats. Daarna
volgt er een korte rondleiding over het terrein.
Aanmelden kan tot 15 maart bij Kees Kuijpers per
e-mail kuijpersc@home.nl of telefonisch 296143.
Het vervoer naar de begraafplaats vindt plaats op eigen
gelegenheid. Deelname aan de excursie is gratis.

Film Turist
Woensdag 8 maart om 14.00 en 19.00 uur in
cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Film over een Zweedse familie op skivakantie in de
Franse Alpen. Alles verloopt naar wens totdat een
lawine alles verandert. Het gezin brengt het er goed
vanaf, maar krijgt door het voorval te maken met
onderlinge wrijvingen.
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Enquete Wonen voor ouderen

Koffieochtend 23 maart

De Woonvisie 2016 - 2021 in de gemeente Bernheze
is vorig jaar verschenen. Daarbij is gebruik gemaakt
van onderzoekgegevens uitgevoerd door Bureau
Companen en er is geluisterd naar de inbreng van
verschillende maatschappelijke groeperingen. Ook de
OOB (OuderenOverlegBernheze) , waarin de KBO’s
zijn vertegenwoordigd, heeft daaraan een bijdrage
geleverd wat betreft wonen voor ouderen. Maar de
OOB heeft er bij de gemeente op aangedrongen om
per kern de specifieke woonwensen en woonbehoef
ten van ouderen nog beter in beeld te krijgen. Samen
met de gemeente heeft de werkgroep “wonen voor
ouderen” van de OOB daarom het Bureau TOP de
opdracht gegeven om alle ouderen in de gemeente
Bernheze de gelegenheid te geven om zich uit te
spreken over hun specifieke woonwensen. Daarmee
proberen we per kern heel gericht de mogelijkheden
en beperkingen voor ouderen in beeld te krijgen.
Daarvoor is een enquête opgezet die via de Mooi
Bernheze Krant verspreid wordt en dan via internet
ingevuld kan worden. We hopen op deze manier van
zeker 1000 ouderen een duidelijk antwoord te krijgen
op hun wensen en mogelijkheden.

Op donderdag 23 maart van 10:00 tot 11:30 uur is er
in cc Servaes weer een koffieochtend.
Deze keer komt op veler verzoek Corrie van der
Heijden weer met een fraaie fotopresentatie.
Natuurlijk heel anders dan de vorige keer.
Alle senioren zijn van harte welkom.
Aanmelding is niet nodig.
En....zoals gebruikelijk met koffie van de gemeente.

KBO Cultureel
Na vijf keer KBO Cultureel in cc Servaes hebben de
KBO’s van Heeswijk en Dinther de handen ineen
geslagen om dit evenement voor Heeswijk-Dinther
nog meer allure te geven. Ter wille van de ruimte is
besloten om het in 2017 te organiseren in de aula van
Gymnasium Bernrode, op zaterdag 18 november.
Deelnemers tot nu toe zijn actief als verteller, dichter,
zanger, danser, muzikant, toneelspeler en cabaretier
voor een groeiend publiek en met goede ervaringen.
Kent u meer personen en verenigingen uit HDL, die
op cultureel gebied actief zijn en dit voor een breed
publiek willen presenteren?
Tip mogelijke belangstellende deelnemers zich liefst
vóór 15 maart a.s. aan te melden bij Willy van der
Steijn, tel. 292478..

De Mooi Bernheze Krant zal in maart publiciteit geven
aan deze woonenquête, die dan vervolgens in de
maand april digitaal via de website van deze krant kan
worden ingevuld. Het bestuur van de KBO hecht veel
belang aan dit onderzoek en daarom willen wij er alles
aan doen om de mening van de ouderen in Dinther
duidelijk in beeld te krijgen. Wanneer de enquête
verschijnt zullen wij de ouderen die minder handig zijn
met de computer ondersteunen bij het invullen van
de enquête. Houdt daarover de berichtgeving in de
gaten. Want ook Uw mening is belangrijk.
Gebruik ook internet

Veiligheid en cc Servaes
Voor KBO-Dinther is cc Servaes dé plaats waar veel
activiteiten plaats vinden en waar onze leden dus re
gelmatig samenkomen. De veiligheid van onze leden
en ook van de vele andere bezoekers blijft voor het
bestuur van cc Servaes een punt van aandacht.
Zij vroegen het bestuur van KBO-Dinther bij hun
leden te inventariseren of er misschien mensen zijn
die een diploma BHV of AED in hun bezit hebben.
Heeft u een diploma BHV of AED?
Laat het dan even weten aan onze secretaris Kees
Kuijpers per e-mail kuijpersc@home.nl of telefonisch
296143. Graag vóór 20 maart 2017.
Veiligheid is immers belangrijk.

KBO-Brabant biedt gratis Ons Platform / Cubigo aan.
Dat is ontwikkeld om het gebruik van internet te
vergemakkelijken. Men kan het zelfs gebruiken als men
geen ervaring heeft met internet.
Op het gebied van ontmoeting, (lokaal) nieuws, zorg
en recreatie kun je er van alles vinden.
Om er een beetje vertrouwd mee te raken heeft de
KBO de Digitale OntmoetingsPlaats (DOP) gevraagd
om in plm. 2 uur (indien wenselijk 4 uur) uitleg te
geven en hulp te bieden bij het installeren op uw eigen
PC, laptop, iPad of tablet. De kosten hiervoor zijn
€ 10,--, incl. een handleiding en koffie in de pauze.
U kunt zich aanmelden bij Kees Kuijpers (secretaris
KBO-Dinther), tel. 291643 of bij Ben Beeftink,
(Coördinator DOP), tel. 291924 of 065131609.
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Ook goed om aan te denken

Op reis
Als we het zo bekijken is de KBO een reislustige
vereniging.
Allereerst is er onze meerdaagse reis van 15 tot en met
19 mei naar de Hanzesteden.
We hadden eerst nog niet echt veel aanmeldingen.
Na verlenging van de inschrijftermijn met drie weken
neemt het aantal reizigers gestaag toe. Nu we dit
schrijven hebben zich al 37 personen aangemeld.
Wat dat betekent voor de reissom: daar komen we
op een later moment op terug.
En dan de dagtochten. De data staan vast.
Op woensdag 21 juni bezoeken we Rotterdam.
Tijdens de speciale seniorenreis toeren we op dinsdag
4 juli door De Peel.
En op woensdag 23 augustus gaan we naar Friesland.

Overleden leden
31 jan Wim van de Laar 74 jaar
01 feb Pieta Driessen-van den Berg 92 jaar
13 feb Jaantje de Leest-Verhagen 92 jaar
14 feb Henk Habraken 72 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Onder dit kopje staan data van activiteiten die niet nader
besproken zijn in dit maandblad of niet tot de regulier
terugkerende activiteiten behoren. Raadpleeg dus ook
de jaarkalender en de website.
28 maart 13:30 (di) Creatief Café
30 maart 14:00 (do) in het Willibrordcentrum te
Heeswijk. Phyllis den Brok bespreekt hoe je Lekker
Leuk Lang Thuis kunt wonen. Organisatie is in
handen van Samen Sterk (www.samensterkhdl.nl)
De zomertijd komt eraan.
Daarom beginnen de zomeractiviteiten weer:
30 maart 13:30 (do) Start Jeu de Boules seizoen,
iedere week op de banen van het Gilde .
4 april 13:30 (di) Start fietsseizoen met wekelijkse
korte tochten; de normale fietsen bepalen het
tempo – dus niet de e-bikes (lengte ± 30 km).

Kom ook op 15 maart 2017
Wij brengen u ter herinnering de eucharistieviering
en de jaarvergadering op 15 maart onder de aandacht.
U bent welkom om 13.30 uur in de Eucharistieviering,
waarin we onze overleden leden herdenken.
Pastoor Joost Jansen gaat voor en Koor Cantando
luistert de viering op.
Welkom ook om 14.30 uur voor de jaarvergadering.
Speciale aandacht voor de bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Sonja van den Berg
Bresser en Willy van der Steijn.
Henk Kuijpers treedt af. Het bestuur draagt Margriet
Beeftink-van Asselt voor als algemeen bestuurslid .
Ook penningmeester Harry van de Ven treedt af. Het
bestuur draagt in zijn plaats André Verstegen voor.
Tijdens de pauze laten wij een dvd zien met Schotse
muziek en dansen om te peilen of er belangstellende
leden zijn voor de Music Show Scotland, een avond
programma in Ahoy Rotterdam
Het bestuur hoopt u te ontmoeten.

Nieuwe leden
Mari Langenhuizen
Ad de Visser
Ans de Visser-Schakenraad
Jan van Herpen
Lies van Herpen-van Venrooij
Welkom bij KBO-Dinther

Redactie Maandblad KBO-Dinther
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Foto’s zijn door eigen leden beschikbaar gesteld.
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