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Drie dagtochten met Brabant Expres in het verschiet

dag datum bestemming vertrektijd maximaal

woensdag 27 juni Yakult en Urk 8.00 uur € 71,00

woensdag 18 juli Struisvogels en orgels 9.00 uur € 74,00

zaterdag 8 september Wereldhavendagen 9.00 uur € 69,00

Naast de meerdaagse reis naar België van 14 t/m 18 mei, de fietsvierdaagse van 12 t/m 15 juni en het berg
wandelen van 16 t/m 23 juni stellen we voor onze leden de inschrijving open voor drie dagtochten.

 
* De dagtocht van 18 juli is een superseniorenreis allereerst bedoeld voor hen die minder mobiel zijn.
* In tegenstelling tot voorheen hebben we voortaan één opstapplaats: Plein 1969.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagtocht naar Yakult in Almere en Urk
Op woensdag 27 juni vertrekken we vanaf Plein 1969 voor een bijzonder dagje uit richting Almere.
Aangekomen bij de Yakult fabriek is er een hartelijke ontvangst met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Na
een beeldpresentatie geven medewerkers een rondleiding door de fabriek, waar de productie van de gefer
menteerde zuiveldrank met probiotica plaats vindt. We komen van alles te weten over de fascinerende ge
schiedenis en we passeren de verschillende onderdelen van het productieproces. We zien bijvoorbeeld hoe
de flesjes in een razend tempo afgevuld en gedopt worden. Natuurlijk kunnen we de Yakult ook proeven. 
En tot slot krijgen we een goedgevulde goodiebag (tas met attenties)!
Na onze tour bij Yakult genieten we vlakbij Urk van een heerlijke koffietafel met een kopje soep.
.................................................................................................   Dan is het tijd voor een bezoek aan het voormalige
.................................................................................................   eiland Urk. Daar starten we met een Ginkiestocht door
.................................................................................................   een wirwar van straatjes en steegjes (ginkies) in het
.................................................................................................   pittoreske centrum met verrassende doorkijkjes,
.................................................................................................   knusse pleintjes, karakteristieke gevels en de sierlijke 
.................................................................................................   decoraties met ankers en scheepjes onder leiding van
.................................................................................................   enthousiaste gidsen. Zij nemen ons ook mee naar de
.................................................................................................   befaamde Visafslag, die nog steeds in gebruik is door
de IJsselmeervissers. Tijdens het bezoek krijgen we vooraf uitleg over de visserij en een filmpje met beelden
van de visserij. Bij het interactieve veilingspel kunnen we ons even als een echte vishandelaar wanen en
meedingen naar een leuke prijs voor de beste handelaar. 
Het bezoek aan de visafslag sluiten we af met het proeven van een heerlijk vers gebakken scholfiletje.
Ter afsluiting rijden we naar een restaurant voor een 3-gangendiner diner met schnitzel.
We verwachten rond 20.15 uur weer thuis te zijn.

Dagtocht naar de Wereldhavendagen in Rotterdam
De Wereldhavendagen Rotterdam vormen het grootste jaarlijkse maritieme evenement in Nederland.
Dat gaan we op zaterdag 8 september meemaken.
We vertrekken om 09.00 uur naar Spijkenisse waar
we aan boord gaan van partyschip "Marlina".
Vandaar vertrekken we richting Rotterdam.
Met ons schip komen we terecht midden in het hart
van de activiteiten. We beleven op een fascinerende
wijze wat de Rotterdamse haven te bieden heeft.
Er zijn demonstraties aan de wal en op het water
zoals het keren van P&0 Ferry ter hoogte van de
Erasmusbrug. We varen via de Oude Maas naar de Botlek. Hier draaien we de Nieuwe Maas op langs
Vlaardingen, Pernis, Schiedam, de Waalhaven, de Maashaven, s.s. Rotterdam, de Rijnhaven, Hotel New Vork,
de Erasmusbrug, de Nieuwe Willemsbrug tot het Feijenoord Stadion. Hier keren we om en varen we via de
Nieuwe Maas terug naar Spijkenisse. Tijdens deze bijzondere vaartocht genieten we van een hartelijke ontvangst
met koffie en gebak, Live Muziek en Entertainment. Er worden een soepje, een zeer uitgebreid koud- en warm
buffet en een dessert geserveerd én alle drankjes (excl.buitenlands gedestilleerd) zijn gewoon inbegrepen.
Vanuit Spijkenisse rijden we terug naar Heeswijk-Dinther waar we rond 17.30 uur weer aankomen.
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Dagtocht naar struisvogelfarm en Museum Dansant = Orgelmuseum
We vertrekken op woensdag 18 juli om 09.00 uur naar Hulten voor een bezoek aan de struisvogelfarm van
de familie van de Staak. De struisvogels hebben hier alle ruimte om binnen of buiten rond te scharrelen.
De farm is zeer ruim van opzet en is volledig rolstoeltoegankelijk. Hier krijgen we een rondleiding en starten
we de ochtend met een kopje koffie met een struisvogeleierkoek!
Rond het middaguur gaan we naar Museum Dansant (het Orgelmuseum) in Hilvarenbeek. Alles ademt de
sfeer van een danspaleis uit 1900, met veel Jugendstil elementen. Een beleving van kristal en geslepen spiegels
uit de tijd dat gezelligheid nog heel gewoon was. We worden hartelijk ontvangen en gaan we aan tafel voor
een luxe lunch: broodje kroket, broodje ham, broodje kaas, krentenbol met roomboter, onbeperkt koffie,
thee, jus d'orange, appelsap, water, karnemelk en melk. Na de lunch genieten we van een presentatie en
demonstratie in een cabaretachtige sfeer.
Daarna rijden we naar een gezellig restaurant voor een 3-gangendiner ter afsluiting.
Rond 18.45 uur verwachten we weer thuis te zijn. Einde van deze gezellige dag!
Deze dagtocht is een superseniorenreis. Iedereen mag erop inschrijven, maar de deelname is met voorrang
bestemd voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Begeleiding van duwrolstoelers is gewenst.
Scootmobielen worden vanwege de veiligheid uitsluitend in het bagageruim van de touringcar vervoerd. Wilt u graag
met een scootmobiel deelnemen aan deze dagtocht dan kunt u het beste contact opnemen met Ria van Hemmen
(292462) om de mogelijkheden te bespreken.Graag doorgeven en of uw rolstoel inklapbaar of elektrisch is.
De rolstoel/scootmobiel mag ingeklapt niet hoger zijn dan 85 cm en een maximaal gewicht van 20 kilo hebben.

Senioren Belangen HD zoekt hulp

De werkgroep Senioren Belangen HD timmert flink
aan de weg en werkt druk aan een aantal speerpunten:
wonen voor ouderen, infrastructuur en openbaar
groen, mobiliteit, zelfredzaamheid en dementie-
vriendelijk dorp.
Om nieuwe speerpunten te kunnen omzetten in
daadkracht is er dringend behoefte aan vrijwilligers
die ook een bijdrage willen leveren. De problemen
waar ouderen mee worden geconfronteerd vragen
onze volledige aandacht en een gedegen aanpak.
Een actueel item is de specifieke vraag hoe
ouderen op verantwoorde wijze zelfstandig
kunnen blijven wonen. Voor deze groep zijn we
op zoek naar mensen die hier voeling mee hebben of
over professionele kennis beschikken. Het kan niet
alleen worden overgelaten aan onze gemeente.
De werkgroep ziet perspectieven die verder moeten
worden uitgewerkt in een plan met visie. Dit werkstuk
zal bij de Gemeente worden ingebracht. En het zal
ondersteuning bieden aan de behoeftes en wensen die
er leven onder alle oudere bewoners.

Kortom het is echt een geweldige uitdaging om mee
te denken en te werken aan de ontwikkeling van onze
gemeenschap en speciaal die van ouderen.
Bent u geraakt door de boodschap en hebt u wat tijd
en inspiratie om een bijdrage te leveren neem dan
contact op met een van de leden van de werkgroep:
Willy van der Steijn 06 49 65 07 98 of Cor van Gemert
06 53 97 10 20.
Laat uw stem horen, sluit aan en doe mee!!  

Deelname werkgroep dementie

In de gemeente Bernheze is door Ons Welzijn een
werkgroep dementie samengesteld. Hierin is Hees
wijk-Dinther nog niet vertegenwoordigd.
De werkgroep vergadert elke laatste maandagmiddag
van de maand. Wie wil ons dorp in deze werkgroep
vertegenwoordigen? Aanmelden kan bij Samen Sterk,
Annie van der Ven, tel. 291574.

Nieuwe leden

Cor van den Akker
Maria van den Akker-Smits
Marij Deckers-Heesakkers
Mariet Langens-van Grinsven
Welkom!

Protestant in Dinther

Op donderdag 24 mei is er om 10 uur in cc Servaes
weer een koffieochtend.  Nu met een heel speciaal
onderwerp : hoe is en was het om als protestant te
leven in het echt katholieke dorp Dinther? Wie
beter dan Govert Juijn kan ons dat schetsen.
Vanuit zijn eigen belevingswereld kan hij heel dui
delijk vertellen hoe dat is. Luister of ga met Govert
in gesprek. Het wordt zeker een boeiende ochtend.
Interessant voor mensen uit Heeswijk-Dinther.
Kom dus en geniet daarbij van een kopje koffie dat
door de gemeente betaald wordt.
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O P G A V E F O R M U L I E R    
D A G T O C H T E N   2 0 1 8

Meld je aan vóór 1 juni door
- het formulier in de KBO-brievenbus in het
  portaal van cc Servaes te deponeren
- of naar riavanhemmen@gmail.com te mailen 
  met opgave van alle onderstaande gegevens.

Zonder tegenbericht uwerzijds worden de
kosten per dagtocht automatisch van uw
rekening afgeschreven.

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

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

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

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

aantal personen 27 juni ------------------------------

aantal personen 18 juli -------------------------------
 
aantal personen 8 september ----------------------
 
O  met annuleringsverzekering (± €3 per dag)

O  met rollator

O  met inklapbare rolstoel (alleen 18 juli)

O  met elektrische rolstoel (alleen 18 juli)
 
O  met scootmobiel (alleen 18 juli)

maat/type rolstoel
 

-------------------------------------------------------------
dieetwensen of andere opmerkingen
 

-------------------------------------------------------------

Neem bij vragen contact op met Ria van Hemmen
tel. 292462 of e-mail riavanhemmen@gmail.com

datum,                                handtekening,
 
 

Beweegtuin bij Laverhof

Bij de hoofdingang van Laverhof staat een Beweegtuin
met als doel ouderen te stimuleren om in beweging
en actief te blijven.  Deze Beweegtuin heeft diverse
toestellen die geschikt zijn voor mensen met en
zonder een lichamelijke beperking. Ouderen die
hiervan gebruik maken voelen zich vitaler, blijven
langer gezond en krijgen een algeheel fitheidsgevoel.
Deze Beweegtuin staat open voor alle ouderen in
Heeswijk-Dinther. Sjanny van Lee, medewerkster van
Laverhof, begeleidt hen en zorgt ervoor dat naast
bewegen, gezelligheid en plezier voorop staan.
Zij is beschikbaar om groepen van circa 6 personen
te begeleiden. In overleg met haar kan men kiezen
voor een tijdstip gedurende de dag of in de vooravond.
De kosten bedragen 1 strip per keer ( circa € 1,30 ).
Als je hiervoor belangstelling hebt dan kun je je aan
melden bij Willy van der Steijn, 06-49650798. Hij
brengt je in contact met Sjanny voor nadere afspraken.

Koninklijke Onderscheiding

Piet Jacobs
Ria Verkuijlen-van Laanen
Harrie van Zutphen
Van harte proficiat!

Onze duo-fietsen in campagne ANWB

Op zaterdag 9 juni zijn onze duo-fietsen aanwezig bij
een promotiecampagne van ANWB en KBO-Brabant
bij Kasteel Heeswijk. Vanuit de Brabantse Natuur
poorten, zoals Kasteel Heeswijk,  worden in de toe
komst wandel- en fietstochten georganiseerd die ook
toegankelijk zijn voor mensen met een mobiliteits- 
beperking. Dit betreft een proef voor onze provincie.
Het verzoek komt van KBO-Brabant.
Onze vrijwilligers werken hier graag aan mee.

Overleden

21 april Mien Gevers-van der Sangen 83 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Redactie Maandblad 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


