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Verslag dagtocht 28 augustus

De dagtocht naar Maastricht en Val Dieu bleek een
echte voltreffer te zijn. We waren met 49 deelnemers.
Ons eerste doel was Maastricht voor een mooie en
ontspannen boottocht over de Maas.
Vanuit Maastricht reden we in een halfuurtje via een
fraaie route in België door het prachtige landschap van
het Land van Herve naar de Abbaye du Val Dieu (Ned.
Abdij van Godsdal). Bij deze schitterende abdij kregen
wij een interessante en amusante rondleiding door de
bierbrouwerij. Daarna namen we de kans waar om op
eigen gelegenheid de basiliek, de prachtige tuin, het
terrein of het terras te bezoeken.
De koffie met vlaai bij Geraats in Grathem, de royale
lunch bij Schnitzelparadies in Maastricht en het drie
gangendiner bij Antoine in Soerendonk waren prima.
De deelnemers, goed of minder goed ter been, gaven
te kennen ontzettend van de dag genoten te hebben
en voldoende ‘gymnastiek’ te hebben gehad.
Om de herinnering levend te houden staat een foto
op de voorpagina van dit Maandblad.
Ga voor meer foto’s naar website kbo-dinther.nl.

Dorpstaxi in Heeswijk-Dinther?

Zoals u in het Brabants Dagblad heeft kunnen lezen
zijn we druk bezig om een elektrisch autootje aan te
schaffen om minder-mobiele inwoners te vervoeren
in Heeswijk-Dinther.
Weer een vrijwilligersinitiatief dat de KBO’s van harte
ondersteunen en er met enkele mensen hard aan
meewerken om dit te realiseren. De inzet van de
E-mobiel zal onze oudere mensen enorm helpen om
heel lang zelfstandig te blijven wonen, ook als ze door
ouderdom of handicap niet meer goed ter been zijn.
Als u in het dorp een boodschap wilt doen, op bezoek
wilt bij familie of naar een activiteit wilt van de KBO’s
en geen vervoer hebt, dan kunt u te allen tijde een
beroep doen op deze “dorpstaxi”. Eén telefoontje is
genoeg om u – tegen een kleine vergoeding - thuis op
te halen en op de plaats van bestemming af te leveren.
Ook als u in een rolstoel zit of gebruik maakt van een
rollator is vervoer met deze taxi geen probleem.
Na inspanningen van de werkgroep Senioren belangen
HD hebben de gemeente en de provincie onder het
beheer van Samen Sterk HDL de inzet van de E-car
financieel mogelijk gemaakt.
We verwachten dat zij eind dit jaar zover zijn, dat de
inzet van dit wagentje gestalte krijgt.
Verschillende vrijwilligers staan inmiddels klaar om er
mee te gaan rijden. Heeft u belangstelling om ook als
chauffeur aan dit initiatief mee te doen, meldt u dan
aan bij Jan van Eerd of Ad Verhagen.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.

24 oktober: Jagers en Wildbeheer

Altijd al willen weten hoe het staat met de wildstand
in onze omgeving en wat de rol van de jagers daarin
is, kom dan zeker naar de koffieochtend op donderdag
24 oktober in cc Servaes.
De Heer Willem Wijmenga, hoofd van de WBE
(wildbeheer eenheid) Bernheze, ook wel genoemd de
Jagersvereniging, komt ons er alles over vertellen.
De koffieochtend is van 10.00 uur tot 11.30 uur en de
koffie is gratis.

Themamiddag met ONS welzijn

Ongeveer 75 personen komen hiervoor op 25 sep
tember naar cc Servaes. Bij binnenkomst ontvangen
zij een uitgebreide informatiemap van ONS welzijn.
Nol Braks (opbouwwerk) en Leny Janssen (ouderen
werk) vertellen over Ons Welzijn. Deze organisatie
is ontstaan door een fusie van Aanzet, Mee, Rigom en
Vivaan. Uit de reacties blijkt dat de naam Vivaan bij
velen wel bekend is, maar ONS welzijn minder.
ONS welzijn heeft als taak te zorgen voor het welzijn
in de dorpen; naast de inzet van de KBO’s, Samen
Sterk, Lichtpunt en de Vrijwillige Ouderenadviseurs.
Langer zelfstandig thuis wonen, mantelzorg, vervoer,
geldzaken en het Sociaal Team komen aan bod.
Maatschappelijk werkster Petra Stulemeijer vertelt
over haar individueel werken met mensen van alle
leeftijden. Heeft men problemen op het gebied van
bijv. relaties, rouw, huisvesting, gezondheid of geldza
ken, dan kan men heel eenvoudig met Petra in contact
komen via ONS welzijn, telefoon 088-3742525.
Er is geen doorverwijzing nodig. En het is gratis. 
Het is bijzonder fijn dat op heel veel vragen uit de zaal
antwoord kon worden gegeven.

Rabo ClubSupport

Tot en met 11 oktober kunt u nog stemmen voor:
KBO-Dinther    t.b.v. Midzomeractiviteiten
KBO-Heeswijk  t.b.v. Duofiets
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Bergwandelen en fietsen in 2020
In bijgaande flyers leest u de programma’s voor onze twee meerdaagse sportieve activiteiten in 2020, het
wandelen in de Oostenrijkse Alpen en het fietsen in de Betuwe. Beide activiteiten blijken erg succesvol.
Alle deelnemers tot nu toe komen met enthousiaste verhalen terug. Wij kunnen ons voorstellen dat daardoor
ook anderen zin hebben om aan deze activiteiten deel te nemen. Maar om praktische en veiligheidsredenen
is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum. Toch willen wij graag alle KBO-leden de kans bieden
om mee te doen. Om dat goed te organiseren dienen we op tijd te weten wie er graag mee willen. Afhanke
lijk van het aantal aanmeldingen bekijken we dan wat de beste oplossing is om iedereen ter wille te zijn.
Voor beide activiteiten hanteren we daarom een inschrijvingstermijn. Aanmelden kan van 14 t/m 27
oktober a.s. via info@kbo-dinther.nl. Uw aanmelding wordt geregistreerd op datum en tijd en geldt op
volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 1 november is dan bekend hoeveel mensen zich hebben aangemeld.

Schilderactiviteit

Een werkgroep 25 jaar Bernheze is bezig met een
schilderactiviteit. Op 28 oktober maken jongeren,
gedurende een half uur een schilderstuk met ouderen
als model. Ook ’t Palet in Dinther doet mee.
Wilt u model staan?
Meer informatie komt nog op onze website.

CBR : KBO-Brabant helpt

Als u voor het verlengen van uw rijbewijs alle beno
digde formulieren hebt ingevuld laat het CBR vaak
weten dat u nog maanden op het rijbewijs moet
wachten . Bel dan gerust 073-6812174 KBO-Brabant.
Enkele van onze leden deden dat en …. binnen een
paar weken konden ze beschikken over een rijbewijs.

En verder....

09 okt 13.30 uur Kaartmiddag
15 okt 13.30 uur Computerhulp senioren
15 okt 13.30 uur Creatief Café
15 okt 19.30 uur Informatie over nachtelijke onrust 
          in Alzheimercafé Middegaal 25 Veghel
16 okt 14.00 en 19.30 uur Film ‘Teenbeat’ in Heeswijk 
          zie Maandblad september
29 okt 10.00 uur Kartrekkersoverleg
30 okt 13.30 uur Overleg met bestuur KBO-Heeswijk
01 nov 19.30 uur Kaartavond
03 nov 20.00 uur Presentatieavond Sweet Goodbyes
          door Amanda van den Hurk
05 nov 13.30 uur Creatief Café (bloemschikken)
06 nov 14.00 uur Kienen
16 nov KBO Cultureel
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Aanmelding Jaarfeest 2019

Woensdag 23 oktober 2019.
Aanmelden vóór 18 oktober door dit briefje
in te leveren in de KBO-brievenbus in cc Servaes,
door te bellen naar 0413-296143
of te mailen naar info@kbo-dinther.nl
 
Naam / namen:
 
Adres:
 
Telefoon:
 
Aantal personen:
 
Ik kom liefst ’s-middags /  ’s-avonds*
* omcirkelen wat van toepassing is
Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Bij overtekening voor middag of avond passen we
de tijd in overleg aan.
 
Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 10,00 per persoon (niet-leden € 15,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.
Ik ga akkoord met het maken van foto’s voor   
publicatie door KBO-Dinther.
Handtekening:

Jaarfeest 23 oktober 2019

middag avond  

12.00u 18.00u Welkomstwoord voorzitter

12.15u 18.15u Heerlijke broodmaaltijd

13.30u 19.30u Optreden Dikke Mik

16.30u 22.30u Sluiting

Ook dit jaar weer in ‘De Toren’ aan de Torenstraat 12.
We kunnen alle leden niet tegelijkertijd ontvangen.
Dus bieden we het programma zowel 's-middags als
's-avonds aan, steeds voor maximaal 135 personen.
Voor één daarvan kunt u zich aanmelden.
De kosten zijn € 10,00 per persoon; partners van
leden die geen lid zijn betalen € 15,00.
Tenzij u het anders wenst volgt een automatische
afschrijving van het bedrag van uw rekening.
 
PROGRAMMA

De broodmaaltijd bestaat uit soep, verschillende
soorten brood, divers beleg en warm vlees.
Deze maaltijd wordt aan tafel geserveerd.
 
Wij hopen u te zien op woensdag 23 oktober!
 
Wie is Dikke Mik?
Het bestuur heeft Dikke Mik kunnen vastleggen.
Dikke Mik is een volksmeziekgroep, die in een echte
Brabantse sfeer het lief en leed van alledag brengt. 
De leden van de groep presenteren een boeiend
muzikaal programma dat ze op vermakelijke wijze aan
mekaar praten. Zij zingen over liefde, misdaad, drinken
etc. U kunt ook bekende liederen en instrumentale
intermezzo’s verwachten.

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

Nieuwe leden

Theo Jacobs
Jeanne Jacobs-Pennings
Ria Klerkx-van de Greef
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubileum

Rectificatie 50 jaar getrouwd
15 augustus Noud en Ria van de Rakt
Proficiat!

Overleden

31-08-2019 Elly Evers-van de Ven, 71 jaar
01-09-2019 Gerard Kuijpers, 60 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Meerdaagse reis 2020

De reis staat gepland van 11 tot 15 mei.
Op de enquête onder eerdere deelnemers aan de
meerdaagse reizen hebben 34 personen gereageerd.
1e keuze Zuid-Engeland
2e keuze Teutoburgerwoud in Duitsland
3e keuze Friesland.
De reiscommissie HDL vergadert 2 oktober hierover.


