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Laverhof on Ice

Van 10 tot en met 21 december heeft tegenover de
Abdij van Berne een nieuw bijzonder evenement
plaats: Laverhof on Ice. Een evenement waar iedereen
in Heeswijk-Dinther - jong en oud - blij van wordt en
aan kan deelnemen. Allen zijn van harte welkom op
en rondom de schaatsbaan, waar van alles te doen is.
Op woensdag 12 december staat van 10.00 tot 13.00
uur fluitketelschuiven op het programma voor leden
van de KBO en bewoners van Laverhof. Een variant
op het Olympische Curling. Deze ochtend staat
vooral in het teken van samen plezier beleven, óók als
kijker. Natuurlijk is de vraag: wie wordt er kampioen
fluitketelschuiven en wie gaat met de wisseltrofee naar
huis? Kom dus op deze ochtend naar het schaatspaleis
en laat die fluitketels schuiven!

Film Wind River

Op woensdag 12 december draait om 14.00 en 19.00
uur de film ‘Wind River’ bij KBO-Heeswijk in cc
Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Het is een film over een wildjager die een beginnend
FBI agente helpt bij het oplossen van een mysterieuze
moord in het indianenreservaat Wind River.

Ik ben blij dè ge me gebeld het

KBO Cultureel geslaagd
Zaterdagmiddag 17 november presenteerden de
KBO's van Heeswijk en Dinther in de volle aula van
Gymnasium Bernrode in Heeswijk ‘KBO Cultureel’.
Op het programma stonden Seniorenkoor Cantando,
Volksdansgroep Shaloom/Lovoka, Accordeonclub
Gruppo dal Segno, Zangtrio GeRiTo, Volksdansgroep
Kujawiak, Bernhezer Senioren Orkest en als afsluiting
Smartlappenkoor De Borrelnoten.
Het was een mooie afwisseling van zang, dans en
muziek. Nieuwe deelnemers en “ouwe getrouwen”
lieten zien wat ze in hun mars hebben.
Fietsend langs twee dames die in de auto wilden
stappen om na afloop van ‘KBO Cultureel’ naar huis
te gaan hoorden we zeggen  “Ik ben blij dè ge me
gebeld het.” Dat is tekenend voor het enthousiasme
van het publiek en de goede sfeer.
Alle reden om het volgend jaar weer te organiseren.

Om trots op te zijn

Verslag vrijwilligersbijeenkomst
Op dinsdag 30 oktober waren bestuur en vrijwilligers
bijeen in cc Servaes. Van de 73 vrijwilligers waren er
40 aanwezig. In deze bijeenkomst kwamen de 23
werkgroepen goed aan bod. De nieuwe activiteiten
bergwandelen, fietsvierdaagse, walking football en
KBO-Dinther 60 jaar zorgden ervoor dat het er vier
meer zijn dan vorig jaar. Hieruit blijkt dat wij niet voor
niets de slogan ‘actief en veelzijdig’ hanteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG en de goede vrijwilligersverzekering van KBO
Brabant kwamen ook aan bod. Elkaar informeren,
elkaar versterken en het kenbaar maken van wensen
maakten de avond tot een goede bijeenkomst.
Samenvattend is KBO-Dinther echt een vereniging om
trots op te zijn.

Praten over de dood

Themamiddag met Rieke Mes
Praten over de dood blijkt op 21 november inderdaad
doodgewoon. Sterven is immers een deel van het
leven. Ongeveer 70 mensen uit Heeswijk-Dinther,
maar ook van elders, kwamen naar de themamiddag
in cc Servaes.
Voor een zeer geïnteresseerd publiek hield Rieke Mes
een lezing over het levenseinde en beantwoordde vele
vragen. Op een heel toegankelijke manier sprak zij
over zaken als het ‘gewone’ sterven, de medische zorg,
palliatieve sedatie, euthanasie, in gesprek gaan met je
partner en naasten, wat je wel of niet vast wilt leggen,
de uitvaart en bewust afscheid nemen.
Zij benadrukte vooral: praat er bijtijds over.
Het is teveel om het in het Maandblad te publiceren.
Daarom verschijnt er binnenkort op onze website een
heel uitgebreid verslag.
Ga daarvoor naar www.kbo-dinther.nl

Meerdaagse activiteiten in 2019

05, 11 en 12 mei KBO-Dinther 60 jaar
20 t/m 24 mei Meerdaagse reis
04 t/m 07 juni Fietsvierdaagse
22 t/m 29 juni Bergwandelen
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Nieuwe VOA

Goed nieuws. Sinds 15 november heeft KBO-Dinther
er een VOA bij. Rian Kuijpers heeft met goed gevolg
de opleiding voor Vrijwillige Ouderen Adviseur van
KBO-Brabant afgelegd. Proficiat!
Als alles volgens plan verloopt hebben we in het
voorjaar van 2019 vier VOA’s. Naast Harry van de
Ven en Rian Kuijpers hopen na de volgende cursus
ook Jos van Eerd (Torenstraat) en Bea van der Togt
ons team van Vrijwillige Ouderen Adviseurs te komen
versterken.

Engels spreken?

Heeft u ook (klein)kinderen in het buitenland waar u
mee wilt praten, skypen of video-appen? Wilt u op
vakantie ook een beetje meer dan yes en no kunnen
zeggen? Wilt u op TV ook een beetje Engels verstaan?
Dan helpt de KBO u graag om dat op een eenvoudige
manier te leren! Oók als u de Engelse taal al een
beetje kent, maar nog wat ondersteuning wilt bij o.a.
het volgen van lessen via de computer, willen wij u
verder helpen. Alles heel praktisch gericht.
Lerares Engels Dini Verkuijlen is graag bereid om u te
leren korte gesprekjes te voeren in het Engels of om
u te helpen bij uw lesmateriaal. Voordat we daarover
afspraken maken willen we wel graag weten of hier in
Heeswijk-Dinther voldoende belangstelling voor is.
Als zich 5 deelnemers aanmelden is dat al genoeg.
Hoe ziet het aanbod eruit?
- Maandag- of woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur
- Docente Dini Verkuijlen
- Locatie cc Servaes
- De lessen zijn gratis; kopieën tegen kleine vergoeding
- Start in voorjaar 2019.
Heeft u hiervoor belangstelling laat het dan even weten
bij de secretaris van KBO-Dinther Kees Kuijpers,
info@kbo-dinther.nl of tel. 296143. In januari nemen
wij dan contact met u op om meer afspraken te maken.

Peiling voor Super Seniorenreis

Heeft u er belangstelling voor?
De reiscommissie HDL is al weer druk doende om
ook voor 2019 mooie reizen te organiseren. Zo weten
we al dat de meerdaagse reis zeer waarschijnlijk van
20 t/m 24 mei zal plaatsvinden en de bestemming in
de buurt van Luxemburg zal zijn. Oók willen we een
speciale dagtrip organiseren voor onze KBO-leden die
minder goed en/of minder snel ter been zijn. Die reis
noemen we daarom de Super Seniorenreis. We
denken dan vooral aan de mensen die gebruik maken
van een rollator, (elektrische) rolstoel of scootmobiel,
maar óók aan mensen die door een andere handicap
anders niet meer op stap kunnen. Vooral voor deze
mensen - en voor hun begeleiders - willen we in de
maand juli in 2019 toch weer een aangepaste trip met
diner organiseren, daarvoor een aparte rolstoelbus
inzetten en de prijs toch betaalbaar houden op circa
€ 75,00. Ook in 2018 hadden we zo’n reis op de rol
staan, maar helaas waren er maar 10 aanmeldingen en
kon die niet doorgaan. Om zo’n reis betaalbaar te
houden zijn er echt minstens 15 deelnemers nodig.
Graag willen we daarom vóóraf weten of dat aantal
haalbaar is. Laat daarom aan ons weten of je hier
belangstelling voor hebt. Dat kan voor de KBO-leden
in Dinther bij Ria van Hemmen, tel. (0413)292462.

Kerstconcert in Oss

Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch verzorgt op
zaterdag 22 december 2018 vanaf 14.00 uur een
kerstconcert in de H. Hartkerk aan Kromstraat 107
in Oss. Dit concert is voor KBO-leden en niet-leden.
De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
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Kerstmiddag in cc Servaes

Op  woensdag 19 december houden we weer onze
jaarlijkse kerstviering in Cultureel Centrum Servaes.
Maar niet meer zoals u gewend was met een middag-
en een avondprogramma, maar we houden het dit
keer bij alleen de middag. Het is ons namelijk gebleken
dat er wel veel belangstelling is voor de middag, maar
steeds minder voor een avondviering. En als de zaal
maar voor de helft gevuld is dan komt dat de sfeer
niet ten goede.
Wij vinden het daarom beter om te kiezen voor één
middagprogramma met een groot aantal bezoekers
en alleen daarom al een fijne kerstsfeer. Daarvoor
richten we de grootste ruimte van Servaes in, te weten
de combinatie van barzaal met de Pastoriezicht-zalen.
Dan kunnen we zo’n 150 bezoekers ontvangen. We
hebben dit jaar een heel bijzondere gast uitgenodigd,
de conservator van het Museum voor Religieuze kunst
MRK Uden, de heer Wouter Prins. Hij verzorgt een
erg interessante inleiding over ‘Kerst in de kunst’. Om
de kerstsfeer te verhogen wordt deze presentatie
natuurlijk omlijst met de gebruikelijke onderdelen.
Helaas kunnen we niet genieten van een kerstspel
door onze leden. Er worden tegenwoordig nauwelijks
nieuwe en eigentijdse toneelstukken geschreven die
interessant genoeg zijn.
Natuurlijk is ons eigen seniorenkoor Cantando wel
van de partij. Dit prachtige koor is onlangs weer met
een aantal leden uitgebreid. Onder de bezielende
leiding van Peter van Raak is een mooi afwisselend
repertoire voorbereid, waarbij u naar hartenlust mee
kunt zingen. Uiteraard horen bij deze gezelligheid ook
de nodige versnaperingen. Kortom het belooft weer
een sfeervolle bijeenkomst te worden, waarvoor wij
u heel graag uitnodigen. De kosten bedragen slechts
€ 5,00 voor leden en € 10,00 voor gasten. Wel is er
aan het aantal bezoekers een maximum verbonden;
dus hoe eerder u zich aanmeldt des te kleiner de kans
dat er geen plaats meer is.
 
De middag begint om 13.30 uur: ( zaal open 13.00 uur)
13.30 uur    Koffie/thee met kerstbrood
13.40 uur    Welkomstwoord door voorzitter
13.45 uur     Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen
14.00 uur    Kerstgedicht
14.10 uur    Muzikaal intermezzo met kerstliedjes
14.30 uur    ‘Kerst in de kunst’ door Wouter Prins
15.30 uur    Pauze ( extra consumptie )
15.45 uur    Seniorenkoor Cantando
16.25 uur    Koffie/thee met worstenbrood
16.45 uur    Afsluiting door voorzitter
Voor aanmelden zie formulier links.  

Jubileum

60 jaar getrouwd op 10 november
Will en Annie Oosterholt-van den Brand
Proficiat!

Nieuwe leden

Ank Verschraagen
Frans Langenhuijsen
Marijke Langenhuijsen-Broeren
Welkom bij KBO-Dinther!

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd 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

A A N M E L D I N G kerstmiddag 

Woensdag 19 december 2018.
Aanmelden vóór 12 december via de brievenbus
van KBO-Dinther in portaal cc Servaes,
via tel. 0413-296143 of mail info@kbo-dinther.nl

Naam:

Adres:

Telefoon:

Aantal personen:

Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 5,00 per persoon (niet-leden € 10,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.

Handtekening:
 


