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Jaarfeest op 23 oktober

10.000 punten Jeu de boules

De interesse voor het jaarfeest van KBO-Dinther was
dit jaar nog weer groter dan vorig jaar. In ‘De Toren’
was het zowel ’s-middags als ’s-avonds volle bak.
Willy van der Steijn sprak in zijn welkomstwoord over
enkele in het oog springende activiteiten zoals de
Engelse les, die zeker van pas komt bij de komende
5-daagse reis naar Engeland, de dorpstaxi, het project
met ouderen op ‘t Palet en de prachtige website.
Hij memoreerde het geweldige feest rond het 60-jarig
bestaan van KBO-Dinther en bood iedereen de kans
het fotoboek van dat feest te bekijken.
Daarna werden een lekker soepje, een uitgebreide
broodmaaltijd en een toetje uitgeserveerd.
Na deze maaltijd was het tijd voor het optreden van
de vier mannen van Volksmeziekgroep Dikke Mik uit
Nuenen. Zij bezongen lief en leed van alledag; soms
ingetogen, soms humoristisch en soms ook iets over
het randje. Kortom voor ieder wat wils.

Zomertijd voorbij. Ook de zesde jaargang KBO Jeu
de boules op de banen van gilde Sint Barbara zit er
op. Wederom een zeer geslaagd jaar. Tijdens de 26
donderdagmiddagen kwamen gemiddeld 15 leden. In
de 509 gespeelde potjes werden iets meer dat 10.000
punten gegooid! Bestuurslid Sonja v/d Berg reikte op
24 oktober de prijzen uit. Netty Key was met een
gemiddelde van 12,30 winnaar. Haar man Dirk werd
tweede (11,94). Beide speelden 50 keer. Mari v/d
Brand behaalde dit seizoen met 705 de meeste punten
(11.75) en Tineke v/d Hoogen speelde met 66 potjes
het vaakst (10,19). Met lekker eten van de Chinees
werd het seizoen gezellig afgesloten. KBO bedankt
het gilde voor alle goede zorgen. Geweldig hoe de
gildebroeders dat dit jaar weer opgepakt hebben.
De 37 deelnemers kijken al weer graag uit naar de
zomer van 2020.

Uitslag Rabobank Club Support
Liefst 287 mensen hebben gestemd op KBO-Dinther
tijdens de campagne Club Support van de Rabobank.
Daar zijn wij enorm blij mee. Dat heeft ons € 1.377,60
opgebracht. Daarvoor hartelijk dank!

Een dankbare geste!
Naar de film ‘Edie’
Op woensdag 6 november draait om 14.00 uur en om
19.00 uur bij KBO-Heeswijk in cc Bernrode de film
Edie (It's never too late).
Film over de tachtigjarige Edie die haar leven na de
dood van haar dominante man uiteindelijk met verve
oppikt. Volgens de pers is de film een 'must'.
Ook voor onze leden. Met gratis toegang.
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Als dank voor de vele ontspannende fietsuren, waar
Harrie van Lankveld van heeft genoten dankzij de
vrijwilligers van de duo-fietsen, is tijdens de uitvaart
van Harrie aan de bezoekers voor dit doel gevraagd
om een bijdrage. Wij mochten van de familie het
fantastische bedrag van € 502,00 ontvangen. Graag
willen wij de familie Van Lankveld daarvoor hartelijk
danken. Samen met hen hebben we mooie bestedings
doelen bepaald. De duofietsers horen daar nog van.

Belangrijke themamiddag op 27 nov.
Belangrijk onderwerp op de agenda van de werkgroep
Seniorenbelangen HD is het langer zelfstandig blijven
wonen voor ouderen in ons dorp.
Hierover zijn we regelmatig in gesprek met de
gemeente en de woningbouwcoöperatie.
Er bereiken ons steeds vragen over hoe het zit met
de (toekomstige) beschikbaarheid van seniorenwoningen, zowel huur- als koopwoningen. Komt er
nog nieuwbouw en zo ja, waar en wanneer dan. Wat
moet ik doen om in aanmerking te komen voor een
seniorenwoning als mijn eigen huis niet geschikt is om
er oud in te worden. Door wie kan ik geholpen
worden met aanpassingen in mijn eigen huis en wat
moet ik daarvoor doen. Wat kan ik doen als thuis
wonen niet langer meer mogelijk is. Zijn er dan
eventueel ook woningen beschikbaar waar extra zorg
verleend kan worden. Allemaal vragen die leven bij
ouderen als je het hebt over langer thuis blijven wonen.
Het is dus belangrijk te weten welke mogelijkheden
en onmogelijkheden er op dit gebied zijn, wat kan/mag
worden verwacht van genoemde instanties, maar ook
wat kun je zelf en wie kan daarbij hulp bieden.
Daarom hebben we wethouder Peter van Boekel, zijn
programmamanager Robert Keulards en ook Tom
Ramakers van woningbouwvereniging JOOST (voor
heen Kleine Meierij) uitgenodigd voor een speciale
themamiddag met als onderwerp:
WONEN EN BOUWEN VOOR SENIOREN
IN HEESWIJK-DINTHER
op woensdag 27 november van 14.00 – 16.00 uur
in Cultureel Centrum Servaes.
Wij nodigen alle ouderen van Heeswijk-Dinther uit
om hierbij aanwezig te zijn. U krijgt alle gelegenheid
om de betrokken beleidsmakers vragen te stellen, om
uw wensen en zorgen kenbaar te maken en om te
discussiëren over de door genoemde instanties geno
men en/of te nemen maatregelen.
Noteer deze datum in uw agenda. Nadere berichten
krijgt u nog via onze website en de openbare media.
U bent van harte welkom.

Natuurlijk bent u welkom in cc Servaes onder het
genot van een gratis kopje koffie.

Emaille museum Het Kleine Aadal Erp
Met “Samen Actief” gaan we naar het emaille museum
“Het Kleine Aadal” in Erp. Van elk van de ruim 6000
voorwerpen in dit leuke museum kent eigenaar Wim
van Heeswijk een verhaal. Vaak nog mooier dan het
emaille zelf!
Op vrijdag 22 november om 09.15 uur verzamelen we
ons bij cc Servaes. Na het indelen in de aanwezige
auto’s, vertrekken we samen om 09.30 uur naar Erp.
Om 10.00 uur begint de rondleiding van ruim 2 uur.
Uiterlijk 12.30 uur gaan we weer naar huis.
Kosten: € 7,- per persoon voor de rondleiding en 2
koppen koffie of thee met iets lekkers erbij.
Liefst gepaste betaling bij entree museum.
Daarnaast € 2,- (graag gepast) betalen aan de chauffeur
met wie je (eventueel) meerijdt.
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 november per mail naar
info@kbo-dinther.nl of kboheeswijk.secr@gmail.com
oftewel met een briefje in de KBO brievenbus van
KBO gebouw Heeswijk of in cc Servaes Dinther.
Daarin staat: je naam/ je telefoonnummer/ ik ga met
de auto en wil .. personen meenemen (of) Ik wil graag
met iemand meerijden.
Van harte welkom!

Bridgen
Bridgeclub de Klotbeek geeft een bridgecursus om de
beginselen van dit spel te leren.
De vrijblijvende cursus start op 7 januari in de KBOruimte aan de Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther.
Wilt u meedoen of kent u mensen die dat graag willen
neem dan contact op met:
Maria van Berloo telefoon 0413 294 555 of mail naar
kboheeswijk.secr@gmail.com
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Volle bak in juni 2020

Nieuwe leden

Tot en met 27 oktober hebben leden zich kunnen
aanmelden voor de meerdaagse, actieve uitstapjes in
2020. Zowel voor de fietsvierdaagse in de Betuwe als
voor het bergwandelen in Hopfgarten in Oostenrijk
is de deelname maximaal. Er zijn respectievelijk 22 en
18 liefhebbers. Het past precies. Volle bak. Niemand
hoeven teleurstellen. Wij wensen de begeleiders veel
succes met de voorbereiding. De deelnemers worden
tijdig geïnformeerd.

Henny Heerkens-van Eck
André Verhallen
Ria Verhallen-van der Heijden
Joop Traa
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden
06-10-2019 Harrie van Lankveld, 77 jaar
07-10-2019 Antoinet vd Pas- vd Veerdonk, 88 jaar
13-10-2019 Anneke Dortmans- v. Venrooij, 88 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Lezing van KBO Kring Bernheze
Over groeien in ouder worden.
Ouder worden overkomt ons als het goed is, allemaal.
Ouder wordend kijken we anders tegen het leven aan.
In een lezing gaat Martien van Duijnhoven in op de
betekenis van het ouder worden met de vraag: ‘Hoe
groei ik zelf in mijn ouder worden?’
De lezing laat zien hoe levenservaring, levensverlangen
en zingeving met elkaar verweven zijn.
Getoond wordt de dynamiek van goed ouder worden.
Martien van Duijnhoven was geestelijk verzorger en
is lid van de werkgroep Identiteit en Zingeving van
KBO-Brabant.
Hij spreekt aan de hand van dia's.
En er vindt een interactie plaats met het publiek.
Brengt u pen en papier mee?
De lezing zal zijn op donderdag 21 november in
Cultureel Centrum De Pas aan De Misse 1 in Heesch
en begint om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.
De toegang en de koffie zijn gratis.

En verder….

De weg naar vrijheid
Dat is de titel van een toneelstuk rondom de viering
van 75 jaar bevrijding. De opvoering vindt plaats in
Vinkel in Dorpshuis ‘t Zijl, Zijlstraat 2.
Het toneelstuk is ontstaan door samenwerking van de
KBO’s van Oss-Ruwaard en Vinkel.
De voorstellingen zijn op zaterdag 9 november en
zondag 10 november om 14.00 uur.
Het gaat hier om een toneelproject in het kader van
KBO-Brabant Remembers.
De kaartjes kosten € 5,00.

05 nov 13.30 uur Creatief Café (bloemschikken)
06 nov 14.00 uur Kienen
13 nov 13.30 uur Kaartmiddag
19 nov 19.30 uur Over dilemma’s bij dementie
Alzheimercafé Middegaal 25 Veghel
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