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Vrijwilligersdag in aangepaste vorm

De vele activiteiten binnen onze KBO-afdeling kunnen
alleen worden uitgevoerd dankzij de medewerking van
liefst 71 vrijwilligers.
Het is gebruikelijk dat het bestuur deze mensen
daarvoor bedankt tijdens een gezellige middag.
Helaas hebben veel werkzaamheden door de Co
vid-19 pandemie dit jaar nauwelijks door kunnen gaan.
Toch wilde het bestuur onze vrijwilligers ook dit jaar
hartelijk bedanken voor hun beschikbaarheid en inzet.
Omdat we nog steeds alle veiligheidsmaatregelen in
acht dienen te nemen was het moeilijk om met zo’n
grote groep iets leuks te organiseren. Aan de andere
kant was het duidelijk dat onze vrijwilligers ernaar
snakten om elkaar na de coronatijd weer eens te zien
en te spreken. Daarom heeft het bestuur dit keer voor
een alternatieve bijeenkomst gekozen.
Op woensdag 22 juli kwamen we gezellig, maar op
veilige afstand van elkaar, om 19.00 uur samen in de
Ontmoetingstuin achter cc Servaes. Natuurlijk was er
daar gezorgd voor een lekker drankje en werden er
hapjes aangevoerd en kon voorzitter Willy van der
Steijn de aanwezigen zijn waardering en dank onder
woorden brengen. Hij herdacht in zijn toespraak de
overleden vrijwilligers in het afgelopen jaar, Jan van
den Bosch en Gerard Kuijpers, hij stond stil bij de
moeilijke en onzeker periode tijdens de crisis, maar
hij mocht ook een aantal vrijwilligers bedanken die in
de loop van het jaar met hun vrijwilligerswerk zijn
gestopt. Zij werden/worden bedankt met een grote
bos bloemen. De stoppende vrijwilligers waren:
- Trees Driessen, zij verzorgde vanaf 2005
  de coördinatie en verdeling van ONS en Maandblad;
- Sjan van Eijndhoven, zij was vanaf 2011
  beschikbaar voor de duo-fiets;
- Annie van Gemert, zij begeleidde vanaf 2013
  de bloemschikmiddag;
- Annie Oosterholt, vele jaren was zij voorzitter
  van Cantando;
- Arie van de Ven, hij bezorgde vanaf 2013
  maandelijks Ons en Maandblad;
- Mieke Wijnen, zij was vanaf 2017
  penningmeester van Cantando.
Alle vrijwilligers werden door de voorzitter verrast
met een paraplu met opdruk KBO-Dinther.
Na gezellig te hebben nagepraat gingen zij huiswaarts.
Dank aan het bestuur van de Ontmoetingstuin.

Heeft u de HaDee carrycab al ontdekt?

Sinds enkele weken rijdt de HaDee carrycab door ons
dorp om hierin de minder mobiele mensen met een
vervoersprobleem naar elke willekeurige bestemming
binnen Heeswijk-Dinther te vervoeren. Een aantal
mensen maakt hier al regelmatig gebruik van. Zij zijn
dan ook erg tevreden over de gemakkelijke manier
waarop zij dit vervoer kunnen bestellen, hoe zij kun
nen in- en uitstappen en over de geringe kosten die
dat met zich meebrengt. Ook de vele vrijwillige
chauffeurs vinden het echt fijn om deze mensen te
vervoeren.
Zeker nu allerlei activiteiten na de coronaperiode
weer worden opgestart is het goed om te weten dat
de HaDee carrycab dé manier is om daar te kunnen
komen. De benodigde rittenkaarten zijn te koop bij 
Kantoorboekhandel Paperpoint en bij het winkeltje in
Laverhof. Dankzij sponsoring van de Rabobank kosten
de ritzegels slechts € 1,00 per stuk.
Wilt u een rit bestellen dan belt u naar 06-21344432.

Nieuw seizoen Engelse les

Na de noodgedwongen lesuitval tijdens de coronatijd
gaan we in september weer enthousiast en vol goede
moed door met het geven en volgen van Engelse les.
Vanaf 9 september en elke woensdag daarna (m.u.v.
vakantietijd), staat docente Dini Verkuijlen weer klaar
in cc Servaes om alle cursisten (meer) wegwijs te 
maken in de Engelse taal. Dat gebeurt in 3 groepen:
beginners, opfrissing en conversatie. De cursisten van
het afgelopen jaar krijgen binnenkort de uitnodiging.
Bovendien is er goed nieuws. We hebben ook weer
ruimte om nieuwe cursisten te ontvangen.
Heb je belangstelling om je op de een of andere manier
te bekwamen in de Engelse taal?
Neem dan vóór 1 september rechtstreeks contact op
met Dini Verkuijlen: e-mail verkuijlendini@gmail.com
of telefoon 06-16974724.

Jubileum

Op 28 juli 2020 waren Willy en Marijke van der
Steijn-Weemen 50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat!

Nieuwe leden

Ad Schenk
Marijke Schenk-de Visser
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

03-07-2020 Annie Ketelaars-van de Rijdt, 86 jaar
12-07-2020 Nico van Eerd, 71 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.
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Herstart activiteiten

Voorlopig nog geen linedance of volksdansen. Het
RIVM adviseert voor ouderen hierover negatief.
 
Een aantal activiteiten kunnen echter wel
opnieuw van start nu cc Servaes weer open is.
 
- Onze biljarters kunnen vanaf 21 juli terecht na
  telefonische reservering vooraf via cc Servaes
  0413-294077 of bij geen gehoor via Fred van
  den Berg 06-10535470.

- Koersbal begint weer op dinsdag 4 augustus.

- Creatief Café start weer op dinsdag 1 september.
 
- Kienen gaat van start op woensdag 2 september.
 
- Herstart kaarten is op vrijdag 4 september en
  woensdag 9 september.

- De Engelse les vindt voor het eerst plaats op
  woensdag 9 september. Vervolgens op elke
  woensdag t/m 14 oktober en daarna van
  28 oktober t/m 16 december.
 
- Op 15 september (3e dinsdag) kunt u weer
  terecht bij de senioren-computerhulp.

- Op donderdag 17 september begint de
  Oudere Garde met een repetitie.
 
- Seniorenkoor Cantando start op dinsdag 
  6 oktober weer met de repetities.
 
Dit alles onder voorbehoud dat de coronamaatregelen
niet opnieuw aangescherpt worden.

Gezondheidscheck

U bent van harte welkom bij al onze activiteiten.
Samen maken we het vanzelfsprekend gezellig en
samen houden we het natuurlijk ook veilig.
Daarom deze vragen:
heeft u de afgelopen 24 uur klachten gehad zoals 
hoesten, neusverkoudheid, benauwdheidsklachten,
koorts/verhoging of heeft u een huisgenoot met
verhoging/benauwdheidsklachten?
Moet u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoorden?
Blijf dan thuis!
Heeft u geen klachten, kom dan gerust, maar was
wel vóór u van huis gaat uw handen goed met water
en zeep.

60 km dagfietstocht 

Op donderdag 27 augustus start onze fietstocht van
ongeveer 60 km om 9.30 uur vanaf cc Servaes.
Via knooppunten fietsen we richting Uden en Volkel
naar Mill om daar bij brasserie De Valkhoeve de lunch
te gebruiken. De Valkhoeve ligt nabij het natuurgebied
De Kuilen, dat bestaat uit een zevental waterplassen.
Na deze uitgebreide rust fietsen we voldaan terug
richting Dinther; ook weer via knooppunten. 
Hopelijk bij mooi weer en met veel fietsers.
 

                De Kuilen door Kees Bastiaans

Koffieochtend over Tanzania

We kunnen weer starten met de koffieochtenden in
cc Servaes. Gelukkig maar.
Op donderdag 27 augustus komt Henk Kuijpers
vertellen over Tanzania, waar hij vijf keer geweest is.
Hij vertelde ons ook hoe dat zo gekomen is: “De NCB
steunde indertijd het werk van de missionarissen.
Toen er steeds minder missionarissen kwamen, heeft
een werkgroep van de NCB het ontwikkelingswerk
echter niet losgelaten. Zij heeft aan vrijwilligers de
mogelijkheid geboden met de lokale bevolking ter
plekke te werken aan lokale projecten.”
Henk heeft die mogelijkheid aangegrepen om zo voor
mensen uit Tanzania meer te kunnen betekenen.
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riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

26 augustus naar Zierikzee en Goes 

We kunnen weer verantwoord met de bus op pad.
Op woensdag 26 augustus vertrekken we om 8.00 uur
vanaf Plein 1969 voor een bijzonder dagje uit. Bijzon
der omdat dit ons eerste uitstapje is, nadat Covid-19
eerder roet in het eten gooide. Bijzonder ook omdat
wij naar Zeeland gaan, een provincie waarvan bij de
reiscommissie niet bekend is dat wij er ooit eerder
een bezoek aan brachten.  
Onderweg maken we een korte stop voor een lekker
bakje koffie/thee en appelgebak. Vervolgens rijden we
naar Zierikzee. Deze havenstad heeft een rijke histo
rie en meer dan vijfhonderd monumenten in en rond
de stad. Van de muren, poorten, kerken, toren en
molens is nu nog veel te zien. Onder leiding van erva
ren stadsgidsen maken we kennis met deze oude
stad. Uiteraard is het tempo van de wandeling aange
past aan de mobiliteit van de deelnemers.
Hierna staat het nieuwe Watersnoodmuseum in het
naburige Ouwerkerk op het programma.
Hier gebruiken we een lunch met broodjes, kroket en
koffie/thee en jus d'orange. Verhalen over Water, dat
is waar dit museum over gaat. Verhalen over de
Watersnood van '53, de wederopbouw, de Deltawer
ken en over waterveiligheid. Verteld door mensen die
het zelf hebben meegemaakt.
Na de middag rijden we naar Goes waar de bus ons
in het hart van het stadje afzet. U bent nog even vrij
in het centrum rond te dwalen in de monumentale
straatjes met verrassende winkels en met veel monu
menten.
In het centrum van de stad gaan we aan tafel voor een
lekker 3-gangendiner ter afsluiting.
Rond 18.30 uur vertrekken we en we verwachten
rond 20.15 uur weer thuis te zijn.
 

AANMELDEN DAGTOCHT 

Meld u aan vóór 10 augustus met een briefje of
e-mailtje met uw naam, uw telefoonnummer en het
aantal personen dat u wilt aanmelden:
- via de KBO-brievenbus in cc Servaes
- of via riavanhemmen@gmail.com.
 
Neem de coronamaatregelen in acht.
Ga alleen mee als u geen gezondheidsklachten heeft.
Zorg zelf voor een mondkapje in de bus;
Mondkapjes van stof zijn het meest comfortabel.
 
Zonder tegenbericht uwerzijds worden de
kosten à € 76,50 per persoon automatisch
van uw rekening afgeschreven.

Reis Engeland in oktober gaat door

De reis van 5 tot 9 oktober naar East Anglia in het
gebied Norfolk, Suffolk & Essex noordoostelijk van
Londen gaat volgens de laatste gegevens van Brabant
Expres door.
Na alle coronamaatregelen, die het eerst onmogelijk
leken te maken, is inmiddels de code oranje voor het
Verenigd Koninkrijk veranderd in code geel. 
Dat maakt reizen weer mogelijk. Brabant Expres
bekijkt wel of alle onderdelen van de reis op de
vooraf voorziene wijze uitgevoerd kunnen worden.
Brabant Expres spreekt over een reis die veilig en
verantwoord moet kunnen worden uitgevoerd.
Zeker is wel dat er extra korte pauzes in de heen- en
terugreis worden opgenomen. Op die manier krijgen
de deelnemers de kans om buiten de bus wat vaker
de in de bus verplichte mondkapjes even af te nemen.
Er zijn enkele mensen die om gezondheidsredenen
hun reis hebben moeten annuleren. Nu zijn we nog
met 46 personen. Dat zijn 14 inschrijvingen minder
dan oorspronkelijk het geval was. Daardoor is het
mogelijk de stoelen verder uiteen te zetten. Op die
manier zit iedereen wat minder dicht op elkaar.
Als corona niet opnieuw roet in het eten gooit hebben
we nu een mooie reis in oktober in het vooruitzicht.
Nadere informatie ontvangen de deelnemers over
enige tijd nog van Brabant Expres.


