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Speelfilm "Teenbeat" op 16 oktober
KBO-Heeswijk vertoont op woensdag 16 oktober om
14.00 en 19.30 uur de film ‘Teenbeat’ in de aula van
gymnasium Bernrode (Zijlstraat 1a).
De belangstelling voor deze film over de tijd van
brommers, dancings, opstandige jeugd en 'moeilijke
ouders' is overweldigend. De natuurgetrouwe weer
gave van de jaren 60 draagt daar zeker aan bij.
Centraal in het verhaal staat Hans, voorbestemd om
de plantenkwekerij van zijn vader over te nemen. Als
zanger van een beatband raakt het bedrijf thuis bij hem
steeds verder op de achtergrond. Als dan ook nog
een meisje zijn pad kruist neemt het verhaal een heel
andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt.
De acteurs zijn allemaal mensen uit onze omgeving.
Gewoon mensen die zichzelf spelen.
De productie van de film was in handen van Antoon
Kerkhof en Wiljan van Lankvelt uit Erp.
Haal snel kaartjes à € 5,00.
Kaartverkoop via Elrie van de Geijn tel. 296008 of
Mien Ketelaars tel. 294142. Per mail kan natuurlijk
ook via kboheeswijk.pen@gmail.com (wel vermelden
om welke voorstelling het gaat).
Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw
betaling op bankrekening NL90RABO0120191161
t.n.v. KBO Heeswijk.
Kaarten afhalen bij kassa voor aanvang van de film.
Zaal open vanaf 13.30 uur en 18.45 uur.
Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

Naar de Vinkelse Molen
De KBO-afdelingen Heeswijk en Dinther gaan met
“Samen Actief” naar de Vinkelse Molen in opbouw.
Op vrijdag 20 september ben je om 10 uur van harte
welkom bij molen “De Zwaan”. Vrijwilligers zijn al
enkele jaren bezig de oude molen, die momenteel in
Amerika staat, te herbouwen. Het bezoekerscentrum
is gereed en de romp van de molen staat ernaast klaar
voor plaatsing bovenop het ontmoetingscentrum.
En dan moeten de wieken er nog aan!
Wij worden ontvangen met een kopje koffie/ thee met
kruidkoek. Daarna volgt er een presentatie over de
bouw en een rondleiding. Einde excursie: 12.00 uur.
Fiets of ga met de auto naar Vinkel.
Tegenover café-restaurant “Den Driehoek” rechtsaf
de onverharde weg in. Ga rechtdoor tot de molen.
Je auto parkeren kan op het parkeerterrein van “Den
Driehoek”. Fietsers (en auto’s met mensen die wat
moeilijker lopen) rijden rechtstreeks naar de molen
en parkeren daar.
De kosten zijn € 4,-. Graag contant en gepast betalen
aan de leiding bij binnenkomst molen.
Inschrijven kan tot zaterdag 14 september door een
mailtje te sturen met je naam en telefoonnummer naar
info@kbo-dinther.nl of kboheeswijk.secr@gmail.com
Maar je kunt ook een briefje bezorgen in de KBO
brievenbussen in cc Servaes of bij het KBO-gebouw
in cc Bernrode.
Van harte welkom !!
De werkgroep “Samen Actief”.

Verslag Kevelaer
Vorige maand vertrokken we weer eens met leden
van KBO Dinther met de fiets naar Kevelaer. Harry
van de Ven loodste ons, zeker voor de 25ste keer,
door mooie fietsroutes, bos en heide. Sommigen
fietsten van Dinther naar Kevelaer en terug, anderen
gingen een stuk met auto en daarna ook Kevelaer–
Dinther. Met totaal 9 personen hebben we weer ge
noten van een geweldige dag fietsen, mooi weer en
weer veel nieuws. Harry weer bedankt en Peter van
Beek voor het ter beschikking stellen van de aanhanger
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Gastheer of gastvrouw gezocht
Iedere maandag maken leden van KBO gratis gebruik
van de accommodatie van Avesteyn. Met veel plezier
wordt ’s-morgens Walking Football gespeeld. Wij zijn
de voetbalvereniging hiervoor zeer erkentelijk. Mooi
dat dit kan.
Onze ‘partner’ zoekt vrijwilligers voor het mooie
sportpark. Gastheren of gastvrouwen op zaterdag
morgen of -middag, voor het houden van toezicht op
sportieve jeugd, voor het ontvangen van bezoekende
teams, voor het schenken van koffie, voor het uitdelen
van ranjabonnen, et cetera. Kortom, een uitdagende
bezigheid in een levendige omgeving. Vind je het fijn
om Avesteyn periodiek (bv eens per maand) een
handje te helpen? Wil je nog graag meer informatie?
Meld je dan aan bij Avesteyn (info@avesteyn.nl).

U kunt voor meerdere doelen stemmen. Geef ook
een stem aan KBO-Heeswijk voor een duofiets!

"En ze leefden nog lang en gelukkig"
Dit is een vrolijke toneelvoorstelling over het leven
en gezond ouder worden.
Kom dus naar de interactieve theatermiddag op vrijdag
4 oktober om 14.00 uur in De Stuik te Vorstenbosch.
Geniet na de voorstelling gezellig van een drankje en
ga in gesprek met deskundigen en vrijwilligers.
Ouderen Overleg Bernheze (OOB), gemeente en
GGD Hart voor Brabant bieden u deze middag gratis
aan onder het motto: ‘as ge ergens mee zit, vroag ut
aon iemand die het wit’. Kom ruim voor aanvang.
Meld je aan vóór 20 september bij Ria van Hemmen
0413-292462 of via riavanhemmen@gmail.com

Nieuw - Digitalisering in cc Bernrode
Voor de KBO-leden van Heeswijk-Dinther start een
inloop helpdesk voor problemen met de computer,
tablet of smartphone.
Om problemen op te lossen zijn er met ingang van
maandag 9 september deskundigen aanwezig op elke
2e maandag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur
in de ruimte van KBO-Heeswijk aan de Zijlstraat 1a.
Computerhulp voor senioren in cc Servaes gaat gewoon
door. Eerstvolgende keer 17 september om 13.30 uur.

Koffieochtend 26 september
Op donderdag 26 september is er om 10 uur weer
de maandelijkse koffieochtend.
Corrie van der Heijden presenteert dan een selectie
van haar foto’s van de fietsvierdaagse en de fietstocht
naar Kevelaer.
Corrie fotografeert graag en veel voor de website van
D’n Hadeejer en voor KBO-Dinther.
Kom dus naar cc Servaes en geniet daarbij van een
kopje koffie dat de gemeente betaalt.

En verder
11 sept 13.30 uur Kaartmiddag
15 sept 14.00 uur Hadee in het park (Raadhuisstraat)
17 sept 19.30 uur Informatie over: wat is dementie?
Alzheimercafé Middegaal 25 Veghel
24 sept 13.30 uur Creatief Café
28 sept 13.30 uur Bridgen Open Klotbeek Toernooi
Inschrijven door betaling van € 15,00 per paar op
NL43RABO0111629985 én mail met namen en
telefoonnummer naar bcklotbeek@gmail.com
2 okt 14.00 uur Kienmiddag
4 okt 19.30 uur Kaartavond
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Nieuwe leden

Themamiddag 25 sept. "ONS welzijn”
De laatste jaren hebben er vele veranderingen plaats
gevonden in het zogenoemde sociale domein. Of het
nu gaat om wonen, financiën, zorg, welzijn of meedoen
in de samenleving. De grootste verandering voor
ouderen is wel dat van ons verwacht wordt dat we
zo lang als mogelijk is zelf de regie over ons leven
behouden. Dat betekent onder andere dat we graag
in onze eigen vertrouwde omgeving willen blijven
leven en zelf op zoek gaan naar hulp en ondersteuning.
Gelukkig worden we op vele terreinen geholpen en
kunnen we een beroep doen op allerlei instanties en
organisaties.
De KBO met haar vele activiteiten op gebied van
welzijn en ontmoetingen is daarbij van groot belang.
In onze en andere omliggende gemeenten is “ONS
welzijn” de belangrijkste professionele organisatie
die steeds met allerlei diensten en producten klaar
staat om het leven van onze zelfstandige ouderen te
ondersteunen.
Maar weten we eigenlijk nog wel wat “ONS welzijn”
nou precies voor ons in Heeswijk-Dinther doet? En
wat kunnen andere organisaties als KBO, Lichtpunt
en Samen Sterk voor ons betekenen?
Om dat duidelijk te maken hebben wij medewerkers
van “ONS welzijn” uitgenodigd voor een speciale
themamiddag. Zij zullen dan toelichting geven over de
diverse mogelijkheden, met wie zij samenwerken en
zullen zij samen met de aanwezigen in gesprek gaan
over praktische zaken die ouderen bezighouden.
Wij nodigen u daarom van harte uit op:
woensdag 25 september van 14.00 - 16.00 uur
in ccServaes, Raadhuisplein
Thema: Hoe helpt “ONS welzijn” ouderen om in
Heeswijk-Dinther fijn en zelfstandig te kunnen blijven
wonen
Sprekers: Nol Braks en Leny Janssen
Toegang en koffie: gratis
Voor iedereen.

Ine Verrijdt-van Kol
Wim van der Wielen
Piet van Aarle
Fransien van Aarle
Wilbert Saegaert
Joke Saegaert-van Liempd
Josien van de Wetering
Theo Kanters
Nel Kanters-van Kessel
Riky Heerkens
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubilea
50 jaar getrouwd
16 juni Rien en Annie van den Eertwegh
14 augustus Gerard en Toos Konings
15 augustus Theo en Ria van de Rakt
15 augustus Piet en Christien van de Ven
60 jaar getrouwd
24 augustus Gerrit en Bets van Zutphen
Proficiat!

Jaarfeest in zicht
Na de warme zomer is het tijd de activiteiten in het
najaar ter hand te nemen. Zo ook het jaarfeest van
onze Dintherse KBO. We houden dit feest in Zaal De
Toren. Net als voorgaande jaren kunt u kiezen uit een
middag- of avondprogramma.
Elk jaar komen er dan meer dan 200 mensen om iets
te eten, om te buurten en vooral om te genieten. Het
bestuur is nog bezig om er weer een leuke invulling
aan te geven.
Het is handig de datum al in uw agenda te noteren:
WOENSDAG 23 OKTOBER.
Dit jaar hebben we Volksmeziekgroep Dikke Mik
uitgenodigd voor een oer-Brabantse sfeer.
Met de spreekwoordelijke blijheid van een Brabander,
brengt de groep een boeiend muzikaal programma dat
ze op vermakelijke wijze aan mekaar praten.
U kunt zich met het aanmeldingsformulier in het
Maandblad van oktober aanmelden.
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