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Ons clubhuis bestaat 25 jaar

In het weekend van 14 en 15 oktober a.s. viert de
Stichting Cultureel Centrum Servaes het  25-jarig
bestaan van  het gemeenschapshuis. Een heuglijk feit,
waar we in Dinther al jaren veel profijt van hebben.
In al die jaren is het ook het eigen honk geweest van
KBO-Dinther. We voelen ons daar ook thuis.

Wat dat betreft heeft het bestuur van de toenmalige
Ouderenbond een vooruitziende blik gehad, door
mede het initiatief te nemen om van het oude
parochiehuis en de bibliotheek een gemeenschapshuis
te maken waar zich, naast de Ouderenbond, vele
andere verenigingen en organisaties thuis kunnen
voelen. En elkaar ook kunnen ontmoeten.

Het hakken, breken en sjouwen van onze vroegere
KBO-leden en het in eerste instantie beheren van het
gebouw, is dus niet voor niets geweest.

Met genoegen tonen wij dan ook de foto van de
werkgroep van weleer en het krantenverslag bij die
gelegenheid. Wij zijn er trots op dat het toenmalige
bestuur zo’n verstandige beslissing heeft genomen.
Wij willen daar nog decennia lang met veel plezier
dankbaar gebruik van maken. 
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Film De gelukkige huisvrouw

Woensdag 13 september om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
De gelukkige huisvrouw is een film uit 2010 gebaseerd
op de gelijknamige roman van Heleen van Royen.
Het boek is deels autobiografisch. De vader van Lea
Meyer heeft zich net als Van Royens vader verdronken
in de Sloterplas. Ook werd Van Royen jaren nadien
opgenomen vanwege deze traumatische ervaring.

Goed om aan te denken

• Koffieochtend met de nieuwe wijkagent op
   donderdag 28 september vanaf 10 uur.
• Open Klotbeek Toernooi op 30 september
   vanaf 13.00 uur.
• Vrijwilligersoverleg op dinsdag 31 oktober
   om 20.00 uur.
Alles in cc Servaes.

De paden op, de lanen in!

Het is steeds gemakkelijker met de fiets op pad te
gaan, nu de e-bike steeds meer zijn intrede doet.
Daar komt echter wel wat bij kijken.
Daarom organiseert de gemeente Bernheze op vrijdag
6 oktober van 9.45 tot 15.30 uur een gezellige en
leerzame elektrische fietsinformatiedag.
Kom die dag met de fiets naar Nistelrode naar de
brandweerkazerne / gemeentewerf.
Aanmelden kan via de website www.e-biketraining.nl 
‘naar aanmelding’ en ‘Bernheze’
of bij Kees Kuijpers tel. 296143.

Fryslân

De reiscommissie heeft geaarzeld of een dagtocht met
een totale afstand van zo’n 450 km bij onze leden goed
in de smaak zou vallen. We hebben het erop gewaagd.
Voor de dagtocht naar Friesland meldden zich al snel
meer dan voldoende leden voor een volle bus. De
23ste augustus was een prachtige zomerse dag. Een
mooie dag dus om op reis te gaan. Rond kwart voor
negen vertrok de bus met 61 leden vanuit Dinther.
Onderweg naar Friesland nuttigden we een kopje
koffie met een lekker stukje appelgebak in restaurant
Kriebelz in Terwolde. Vervolgens ging de tocht naar
Woudsend voor een extra lange boottocht van 2½
uur naar Lemmer. Aan boord genoten we van een
heerlijke lunch. Het mooiste was echter het uitzicht
over de weidse meren met hun in de zon glinsterende
golven en het panorama van het vlakke Friese land.

Opgevallen

In de ONS van augustus 2017 staat een leuk artikel
over onze Senioren Plus Reis in juli op de pagina’s
24 en 25. Met mooie foto's!

Vanuit Lemmer vervolgden we met de bus onze tocht
naar het mooie stadje Workum voor een bezoek aan
Museum Jopie Huisman. De schilderijen van Jopie
Huisman - of het nu gaat om de mensen of om hun
spullen - vormen een eerbetoon aan het eenvoudige
Friese boerenleven, het landschap en de cultuur.
Mooi om te zien!
Toen was het de hoogste tijd voor de terugreis.
Onderweg hadden we in Terwolde een heerlijk diner.
Tegen tienen arriveerden we in Dinther. Iedereen was
content over de reis, het gezelschap, het buurten, het
eten en de kennismaking met het mooie Friesland.  
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Jubileum

50 jaar getrouwd op 1 september
Arie en Luus van de Ven-van den Berg
Proficiat!

Nieuwe leden

Paula Hooijmans-van Boxtel
Henk van den Broek
Welkom!

Speerpunten Ouderenbeleid op de
themamiddag van 27 september

In augustus hebben wij u er al over geïnformeerd dat
het OuderenOverlegBernheze (OOB) aan alle
gemeenteraadsleden de speer- en actiepunten voor
het ouderenbeleid in 2017-2020 heeft aangeboden.
Dat omvat ook de woonwensen.
Wij vinden het erg belangrijk dat alle ouderen in
Heeswijk en Dinther daarvan op de hoogte zijn.
Sterker nog, de besturen van de KBO’s willen alle
ouderen de kans geven om daar zelf ook hun zegje
over te doen. Juist daarom houden we op woensdag
27 september 2017 voor alle ouderen in Heeswijk-
Dinther een speciale informatiemiddag waarin wij u
willen bijpraten over alle onderwerpen die naar de
mening van het OOB van belang zijn voor de gehele
gemeente Bernheze.
Maar vooral willen wij aangeven welke prioriteiten er
in Heeswijk-Dinther gelegd moeten worden en
willen we van onze eigen ouderen weten of zij dat ook
vinden en of er nog meer acties noodzakelijk zijn.
Zo kunnen we de politieke partijen voeden voor het
samenstellen van hun partijprogramma’s.
Daarna kunnen wij die partijen volgen of ze ook naar
de belangen van ouderen willen luisteren. Het is van
het grootste belang dat zoveel mogelijk ouderen
aanwezig zijn, horen wat er speelt en aangeven hoe
zij over bepaalde zaken denken.
Kom daarom allen op woensdagmiddag 27 september
naar cc Servaes. We beginnen om 14.00 uur, maar de
zaal is open vanaf 13.30 uur.

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

Jaarfeest 18 oktober

De vakantie is nauwelijks voorbij of we zijn al weer
volop bezig met onze activiteiten en bijeenkomsten in
het najaar. Eén van die (belangrijkste) bijeenkomsten
voor onze KBO in Dinther is het jaarfeest, waar we
steeds met meer dan 200 mensen van willen genieten.
We zijn nog bezig om hier weer een leuke invulling
aan te geven, maar we gaan er van uit dat u alvast de
datum woensdag 18 oktober dik en duidelijk in uw
agenda zet. Zoals gebruikelijk houden we dit feest
weer in Zaal De Toren en u kunt ook dit jaar kiezen
voor een middag- of avondprogramma. Beide keren
hebben we de Lithse troubadour (singer-songwriter
zeggen ze tegenwoordig) Noud Bongers uitgenodigd,
zodat we gezellig mee kunnen zingen met zijn mooie
Brabantse liedjes. U treft in het komende Maandblad
het aanmeldformulier aan, waarmee u zich dan kunt
aanmelden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Speer- en actiepunten voor ouderen op het gebied
  van Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verkeer
  en vervoer, veiligheid, werk en inkomen,
  gemeentelijke organisatie en wonen.
- Conclusies en aanbevelingen uit het Woonwensen
  onderzoek 50+.
- Prioriteiten ouderenbelangen voor de kern
  Heeswijk-Dinther.
- Wat leeft er onder ouderen in Heeswijk-Dinther
  nog meer dat van belang is voor een gezonde
  leefomgeving.
Zet één middag alles aan de kant voor deze belangrij
ke onderwerpen. U bent van harte welkom. De koffie
wordt u aangeboden door de gemeente Bernheze.


