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Themamiddag ouderenbeleid

Ongeveer 40 personen bezochten deze bijzonder
interessante middag op woensdag 27 september.
Vanuit het OuderenOverlegBernheze (OOB) sprak
Henk Verschuur over de speer- en actiepunten voor
het ouderenbeleid in 2017-2020, eerder aangeboden
aan de gemeenteraadsleden.
Willy van der Steijn kristalliseerde daar een aantal
speerpunten uit die juist voor de ouderen in Heeswijk-
Dinther van belang zijn:
- woonruimte voor ouderen
- niet op ouderen berekende openbare ruimte
- onafhankelijk vervoer  voor ouderen
- eigen regie over zorg en ondersteuning.
Punten die op dit moment verder uitgewerkt worden
in de Werkgroep Ouderenbeleid met o.a. KBO en
Actief Burgerschap.
Na deze presentaties leverden de aanwezigen een
enthousiaste bijdrage door zaken te verwoorden die
hen speciaal bezig houden. Geweldig!
Zo kan de inbreng van de ouderen van invloed zijn.

Mooi jaarfeest

Woensdag 18 oktober hebben  ruim 200 personen
mogen genieten van ons jaarfeest. Onze voorzitter
verwelkomde hen en kondigde met enige trots aan
dat er nu 555 leden zijn. We gaan nu dus op naar de
600 bij het 60-jarig bestaan in 2019.
Op de middag stond er een heerlijke broodmaaltijd
op tafel en ’s avonds was er een 'lopend' broodbuffet.
‘De Toren’ had het goed voor elkaar.
En dan het optreden van Noud Bongers uit Lith. Onze
voorzitter had het bij het rechte eind hem aan te
kondigen als dé Brabantse troubadour. Noud zong
voor ons zowel ’s middags als ’s avonds liedjes met
een lach en een traan. Liedjes zoals  Aachterum is’t
kermis, Boks, Hond Kliko, Ut bruurke van Megen en
Gemengde grond. Kortom… een mooi jaarfeest.

Kloosterdorp Steyl

KBO Kring Bernheze organiseerde op woensdag
25 oktober een excursie naar Steyl. Vanuit Dinther
namen hieraan maar liefst 16 leden deel. Heeschenaar
Winfried Timmers leidde er de deelnemers rond.
Alleszins de moeite waard.

25 jaar Servaes

CC Servaes vierde op 15 oktober haar 25-jarig bestaan
met medewerking van de gebruikers.
Onze KBO presenteerde zich met verve dankzij de
enthousiaste medewerking van vele vrijwilligers.
Bij aankomst waren de duo-fietsen een blikvanger en
men kon er ook een ritje op maken.
De leden van Volksdansgroep Kujawiak en de Line
Dancegroep dansten dat het een lieve lust was.
Met de presentatie van een grote frisse kraam, foto’s
en een power point trokken wij veel belangstelling.
Veel mensen maakten kennis met de activiteiten van
de KBO. We mochten veel nieuwe leden inschrijven.

Rabobank Clubkascampagne

Ongetwijfeld heeft u uw stem uitgebracht voor onze
duo-fietsen. Op het moment dat wij dit schrijven
- eind oktober - is de uitslag nog niet bekend.
Heel hartelijk dank voor uw stem!
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Goed om aan te denken 

Zaterdag 18 november 14:00 uur
De Verenigde Spelers uit Loosbroek spelen het stuk
“Ongewenst onstoffelijk” in de Wis. Reserveren bij
Carla Raaijmakers, tel. 0623957423. De entree is €8,-
inclusief een kopje koffie/thee en wat lekkers.

Donderdag 23 november 10.00 - 11.30 uur cc Servaes
Samen zingen met Wim Smits tijdens de koffieochtend.

Woensdag 13 december 
Kerstviering met een middag en een avondprogram
ma. Aanmelden kan met het formulier dat staat in het
komende Maandblad.

Zaterdag 6 januari Met een eigen bus vertrekken wij
om 15.15 uur vanaf Plein 1969 richting Ziggodome
voor een voorstelling van André Rieu. 

Mantelzorg en WMO Themamiddag

Mantelzorg en WMO: we krijgen er allemaal direct of
indirect wel mee te maken. Moeilijk? Zoek dan naar
oplossingen en probeer uitleg te krijgen!
Daarvoor is Carlien de Witte aanwezig. Zij is de
coördinator ouderenadviseurs van ONS welzijn.
Ook is er Margo van den Berg, mantelzorgmakelaar
van de gemeente Bernheze.
Zij vertellen over hun werk en wat zij voor ons
kunnen betekenen. Hoe meer je weet, des te beter.
Je zou wel gek zijn als je deze kans voorbij laat gaan.
Wij nodigen de senioren van Heeswijk-Dinther uit
gebruik te maken van de mogelijkheid meer hierover
te horen én om vragen te stellen.
Zet één middag alles aan de kant. Je bent echt welkom.
De toegang en de koffie zijn gratis.
Woensdag 22 november 14.00 uur cc Servaes

Voorbeschouwing 60-jarig bestaan

Tijdens het jaarfeest heb ik het al voorzichtig aange
kondigd: onze KBO hoopt in 2019 het 60-jarig bestaan
te gedenken en te vieren. Na het uitbundige feest van
het gouden jubileum in 2009 in De Zaert, hebben we
ook nu weer volop redenen om er een feest van te
maken. Het gaat immers goed met onze vereniging.
Steeds meer senioren voelen zich bij ons thuis (we
zijn op weg naar de 600) en nemen vaak deel aan de
verschillende activiteiten die wij bieden. Voor de
voorbereiding en de organisatie van dit feest willen
we graag een comité samenstellen, waarin een 4-tal
leden samen met enige bestuursleden een programma
maken, waarin al onze leden zich kunnen herkennen.
Een programma met een eigentijdse, actieve en ook
veelzijdige uitstraling. Dit programma willen we dan
presenteren tijdens onze jaarvergadering in maart
2018. Ik roep hierbij leden op die willen deelnemen
in dit feestcomité, om zich bij mij aan te melden.
Dat kan per telefoon op 06-49650798 of per mail
wilvdsteijn12@gmail.com. Ik kijk uit naar uw reacties.
Uw voorzitter.            

Hebben Hebben Hebben

De Oudere Garde is al druk bezig met de repetities
voor hun toneeluitvoering in januari.
Tante Mientje is overleden. De familie komt samen
om het verdriet te verwerken en....om de erfenis te
verdelen. Men plakt al ijverig stickertjes, maar dan
komt de notaris met het testament. Is het dan wel
hebben hebben hebben? Regisseur is Ger Sanders.

Markt ‘Veilig Wonen Bernheze’

Heb je interesse in veilig vertrouwd zelfstandig wonen?
Ga dan naar de markt ‘Veilig Wonen Bernheze’ in
Gymnasium Bernrode met de themapleinen Techniek,
Eerste hulp én Hulp(middelen). En … discussie in twee
panels, eerst de ervaringsdeskundigen en dan de
professionals. Samen Sterk en IPG organiseren dit op
zondag 12 november van 11.00 tot 16.00 uur. 

Opgevallen

Wat veel mensen niet weten, is dat je bij het gebruik
van een parkeerschijf het tijdstip van aankomst mag
afronden naar het eerstvolgende hele of halve uur.
Voorbeeld: Kom je om tien over drie aan, dan mag je
dus als aankomsttijd half vier instellen.
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6 december Museum Plus Bus 

Zin om eens een keer een museum te bezoeken?
Dat kan, want we zijn ingeloot om op woensdag
6 december met de Museum Plus Bus het Museum
Boijmans van Beuningen in Rotterdam te bezoeken.
Ben je 70-plusser of ben je iets jonger maar slecht ter
been dan bestaat de mogelijkheid mee te gaan.
De reis is bedoeld voor in totaal 45 personen inclusief
maximaal 7 personen begeleiding.
Start- en eindpunt is Plein 1969. Instappen tussen 9.15
en 9.45 uur en terugkomst  om 16.45 uur.
Programma: koffie, rondleiding, Boijmans Plusbus
lunch à €11.00 pp  om 13.15 uur en een half uurtje
zelfstandig rondkijken. Gratis deelname m.u.v. lunch.
Er is ruimte voor maximaal 2 vaste rolstoelen en ook
voor maximaal 16 rollators of opvouwbare rolstoelen.
Meld je aan vóór 15 november!

O P G A V E F O R M U L I E R    
MuseumPlusBus 6 december 2017

Aanmelden vóór 15 november kan aldus:
- deponeer het formulier in de KBO-brievenbus in
het portaal van cc Servaes
- of mail onze secretaris info@kbo-dinther.nl met
opgave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht uwerzijds wordt max.
€ 11,00 pp automatisch afgeschreven
van uw rekening.

naam ---------------------------------------------------

telefoon ------------------------------------------------

adres ----------------------------------------------------

e-mailadres ---------------------------------------------

aantal personen ---------------------------------------

o met vaste rolstoel *
o met inklapbare rolstoel *
o met rollator *
 
Dieetwensen of opmerkingen

-------------------------------------------------------------.

(*aankruisen wat van toepassing is)

datum,                                handtekening,
 

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

Nieuwe leden

Maja Pennings-van Noord
Willeke Romijn-Hageman
Jet van Liempd-van de Oetelaar
Peter van den Nieuwenhuijzen
Annemie Couwenberg
Harry en Gemma van Kaathoven-Broeke
Frans en Henny Dortmans-van Esch
Jan en Annelies Bouwman-Kloeg
Wim en Els Ketelaars-van der Heijden
Wil en Diny Deckers-Dortmans
Welkom!

KBO Cultureel in Bernrode

Zoals we vorig jaar al vaststelden: KBO Cultureel is
een groeibriljant. Zeker nu de KBO’s van Dinther en
Heeswijk de handen ineen slaan en gezamenlijk voor
de organisatie tekenen. Dit jaar voor het eerst in de
aula van gymnasium Bernrode in Heeswijk.
Zaterdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur bent
u allen weer van harte welkom om te genieten van
cultuur van eigen bodem.
Helaas kunnen we dit jaar niet meer rekenen op de
prachtige bijdrage van Koor Zang en Vriendschap. Zij
hebben moeten besluiten om er mee op te houden.
Wij betreuren dat enorm want dit prachtige koor was
vele jaren een culturele vereniging van formaat.
Ook zal dit jaar Ad van Schijndel ontbreken, maar dat
komt vooral omdat we een keuze hebben moeten
maken tussen de deelnemers. Deze keer hebben we
gekozen voor een nieuw gezicht: de dichter Hans
Manders.
U kunt dit jaar achtereenvolgens genieten van de
optredens van Seniorenkoor Cantando, Volksdans-
groep Shaloom/Lovoka, de dichter Hans Manders,
Accordeonclub Gruppo dal segno, Volksdansgroep
Kujawiak,  Accordeonclub Ricochet,  Gildekoor
St. Barbara en het Bernhezer Senioren Orkest.
Een vol programma.
Met ruim 130 “artiesten” op het podium belooft het
weer een bijzondere - gratis toegankelijke - middag te
worden. We hopen weer op veel belangstelling van
KBO-leden en andere senioren.


