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Kerstattentie

Sinds jaar en dag verrassen wij in de Kersttijd onze
leden die niet meer deel kunnen nemen aan de KBO-
activiteiten met een attentie aan huis. Telkens ervaren
wij grote dankbaarheid van de mensen die het betreft.
We houden deze traditie dan ook graag in stand.
Maar we zijn - als bestuur - daarbij wel afhankelijk van
de signalen die we vooraf daarover krijgen. Het gaat
dan vooral om mensen die opgenomen zijn in een
verzorgings- of verpleeghuis, of die langdurend thuis
verpleegd worden. Ook horen we graag of mensen 
 - tijdelijk - ziek zijn, want die brengen we het hele jaar
door een ziekenbezoek. Ons algemene uitgangspunt
blijft echter dat we iedereen graag willen ontmoeten
bij onze activiteiten.

Koffieochtend Santiago 28 november

Nog nooit waren er op een koffieochtend zoveel
mensen. Ruim 90 personen luisterden geboeid naar
Jan van Gerwen. Hij maakte dit voorjaar een voettocht
naar Santiago der Compostella. Hierover vertelde hij
met passie, echt vanuit zijn hart. Ook liet hij mooie
foto’s van deze tocht zien. Dankjewel Jan!

Verslag themamiddag 27 november

Op 27 november kwam het thema ‘wonen en bouwen
voor senioren’ uitgebreid aan de orde. Een ontzettend
belangrijk thema als we erover nadenken hoe we
langer zelfstandig in ons dorp kunnen blijven wonen.
Gelukkig waren velen aanwezig in cc Servaes.
Zij werden goed bijgepraat door wethouder Peter van
Boekel, beleidsadviseur Robert Keulards en WMO
consulente Loes Kuiper van de gemeente Bernheze,
regiomanager Tom Ramakers en gebiedsmakelaar
voor Heeswijk-Dinther Daniël Ariëns van Woonstich
ting JOOST, werkgroepslid Cor van Gemert van de
Werkgroep Seniorenbelangen HD en locatiedirecteur
Annemiek van de Rijdt van Cunera/De Bongerd.
En iedereen kon aan hen hun vragen stellen.
Misschien is het voor de aanwezigen fijn het verslag
te kunnen nalezen en voor de mensen die toen niet
aanwezig waren is het zeker ook interessant.
Daarom staat op onze website www.kbo-dinther.nl
een uitgebreid verslag met de titel ‘Themamiddag
bouwen en wonen’ onder het kopje ARCHIEF: 2019.

Cubigo KBO-Brabant stopt 

De samenwerking tussen KBO-Brabant en Cubigo
eindigt per 31/12/2019. Het aanbod en de cubes van
KBO Brabant op Cubigo vervallen dan.
De cubes van KBO verdwijnen.
De overige cubes van Cubigo kunt u blijven gebruiken.
Wilt u uw persoonlijk account opheffen dan kan dit
via de cube ' Mijn profiel' door te klikken op 'Instel
lingen' bovenaan in de balk rechts. Kies dan voor
'Profiel verwijderen'. Deze actie is onherroepelijk.
Ben Beeftink danken wij voor het inleren van het
gebruik van Cubigo KBO-Brabant en het brengen van
de nodige informatie over onze activiteiten.
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Woonconsulent

Tijdens de themamiddag over Bouwen en Wonen
voor Senioren in HD op 27 november jl., werd namens
de Werkgroep Seniorenbelangen HD het voorstel
geopperd om in 2020, samen met de gemeente, te
komen tot een Woonconsulent. De vrijwillige functie
is te vergelijken met die van een Vrijwillige Ouderen
adviseur. Dit voorstel werd door de aanwezigen met
grote instemming begroet. De werkgroep gaat de
komende tijd voortvarend te werk om deze functie
vorm te geven. De Woonconsulent kan op vertrou
welijke basis eigen-huisbezitters in hun persoonlijke
situatie adviseren over de (on)mogelijkheden om zo
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, in het eigen
huis of in een andere woning. De woonconsulent heeft
kennis van technische en financiële mogelijkheden, van
bouw- en regelgeving en andere ondersteunings-
mogelijkheden. Samen met de eigen-woningbezitter
komt hij/zij tot een vertrouwelijk (gratis) advies.
Personen die deze vrijwillige maar vertrouwelijke
functie willen vervullen of meer informatie wensen,
kunnen zich melden bij de voorzitters van de KBO’s
van Heeswijk en Dinther.

Invullen belastingformulieren

In maart helpen we leden weer met het invullen van
de belastingformulieren. Ook geven we advies over
de zorg- en huurtoeslag. De mensen die vorig jaar
hebben meegedaan weten al dat ze een persoonlijke
uitnodiging krijgen. Wil je ook gebruik maken van deze
service, meld je dan bij K.Kuijpers 0413-296143.

   Colchester Castle Park

Reis Engeland volgeboekt   

Het blijkt een schot in de roos. Onwaarschijnlijk snel
is de reis naar Engeland in mei a.s. volgeboekt. De bus
is met 60 deelnemers vol én in het hotel zijn de ge
boekte kamers allemaal bezet. Heeft u er nog belang
stelling voor? Meldt u dan aan via 0413-292462 of
riavanhemmen@gmail.com en u krijgt een plaatsje op
de reservelijst voor het geval er plaatsen vrij vallen.
In de reiscommissie van de KBO's van HDL zal het
feit dat we zo snel volgeboekt zijn zeker aan bod
komen.

Koffieochtend over veiligheid internet

“Hoe herken je internetfraude, phishing en dergelijke”
is het onderwerp van de koffieochtend op donderdag
23 januari in cc Servaes. Adrie Brands vertelt ons
erover tussen 10.00 en 11.30 uur.
Wees welkom en geniet van een gratis kopje koffie.

Terugblik op de Kerstmiddag

Het was genieten op 18 december. Wim Smits bracht
er de sfeer in met zijn accordeon. Willy van der Steijn,
Joost Jansen en Ria van Hemmen presenteerden een
drieluik met aandacht voor hen die tijdens de kerst
dagen alleen en eenzaam zijn. Koor Cantando bracht
met verve bekende en minder bekende kerstliedjes
ten gehore. En het zangduo Janet en Theo deed dat
met een humorvol programma met kerstliedjes in het
Brabants. Dat alles met koffie/thee, kerstbrood,
kerstchocolaatjes, worstenbroodjes en consumpties.

Oppasgroep dementie

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de oppasgroep
dementie. Mensen die op een vast tijdstip in de week
thuiskomen bij een persoon met dementie. Onder
meer om mantelzorgers te ontlasten. De vrijwilligers
worden opgeleid en geschoold op het gebied van
geheugenproblematiek. Zij kunnen goed inspelen op
de behoefte. Meer informatie vind je op de website
en op het publicatiebord in cc Servaes. Voel je je
aangesproken om dit mooie werk te doen, neem dan
contact op met Samen Sterk. De contactpersoon is
Annie van de Ven (0413-291574 of 06-10325361).
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En verder….

07 jan 13.30 uur Creatief Café (bloemschikken)
08 jan 14.00 uur Kienen OP 2e WOENDSDAG
15 jan 13.30 uur  Kaartmiddag OP 3e WOENSDAG
21 jan 13.30 uur Computerhulp senioren
28 jan 13.30 uur Creatief Café (bloemschikken)

Rondleiding Provinciehuis Den Bosch

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseert de werkgroep
“Samen Actief” van de KBO’s Dinther en Heeswijk
een uitstapje naar het Provinciehuis in Den Bosch.
De rondleiding begint om 10.00 uur met een kopje
koffie/thee. We zien de vergaderzalen (Statenzaal),
gaan per lift naar de top van de toren voor een
grandioos uitzicht over Brabant en komen ook in de
ondergrondse atoomvrije bunker. Wij krijgen tevens
uitleg over het bestuur van de provincie.
Vertrek: 09.20 uur vanaf parkeerplaats KBO-Heeswijk
(Zijlstraat bij cc Bernrode).
Reizen: met eigen auto of meerijden,  we parkeren op
de parkeerplaats ONDER het provinciehuis.
Kosten: gratis, maar als je meerijdt svp € 2,- bijdrage
contant aan de chauffeur betalen.
Rolstoelers/rollators: van tevoren aangeven.
Einde excursie:  11.30 uur.
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 januari via een briefje
in brievenbus KBO-Dinther (cc Servaes) of KBO
Heeswijk (cc Bernrode).
Een mailtje naar info@kbo-dinther.nl of kboheeswijk.
secr@gmail.com kan ook.
Schrijf in dat briefje/mailtje je naam | tel.nr. | zelf rijden/
meerijden | ik wil 1,2,3 pers. meenemen | rolstoel- of
rollator gebruiker.
Schrijf je snel in want vol = vol !  Van harte welkom !

Bijeenkomst Armoede KBO-Brabant

Voor onze regio houdt KBO-Brabant in cc Servaes
een informatiebijeenkomst over armoede op dinsdag
21 januari van 10.00 tot 12.00 uur . KBO-Brabant geeft
ondersteuning voor het uitwerken van een beter
armoedebeleid in de gemeente. In het blad ONS
van december staat het al aangekondigd.
U bent van harte welkom!
Aanmelden via https://www.kbo-brabant.nl/nieuws

Nieuwe leden

Marion van der Leest-Bindels
Jan van Pinxteren
Rosa van Pinxteren-van Bussel
Welkom bij KBO-Dinther!
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Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Waar zijn we aan begonnen?

Toneelgezelschap De Oudere Garde brengt op 17, 18
en 19 januari in cc Servaes een amoureus en hilarisch
stuk op de planken. In ‘Waar zijn we aan begonnen?’
willen de gezusters Ali en Bertha Bloem graag eens
op vakantie. Ze hebben hun huis in Etten-Leur verruild
voor een huisje in ‘t Woold bij Winterswijk. Het mag
allemaal niet zo duur worden en daarom proberen ze
op een goedkope manier van een rustige en fijne va
kantie te genieten. Ze ontdekken al gauw dat in het
huis waar ze terecht zijn gekomen, ook een relatiebe
middelingsbureau is gevestigd. Het is dan ook snel met
de rust gedaan. De ene na de andere snoeshaan komt
binnen. Allemaal op zoek naar een partner. Als er dan
tot overmaat van ramp ook nog kamers verhuurd
worden, lijkt het voor Ali en Bertha een gekkenhuis
te worden. Al met al een mooi spel wat garant staat
voor een heerlijk avondje genieten.
De voorstelling op vrijdag 17 januari om 14.00 uur is
speciaal voor KBO-leden. Entree € 6,00. Reserveren
is niet mogelijk; ben dus op tijd.
Voor zaterdag 18 en zondag 19 januari om 20.00 uur
is reserveren verplicht (0413-291793). Entree € 8,00.

Reminder:  Senioren Expo Veldhoven

U heeft vast in ons Maandblad van december gelezen
over de Senioren Expo op dinsdag 14 januari 2020.
Vertrek met de bus om 9.15 uur vanaf Plein 1969.
Vertrek uit Veldhoven om 15.00 uur.
Kosten bus én entree € 7,00 per persoon.
Opgave via de KBO-Dinther brievenbus in cc Servaes,
info@kbo-dinther.nl of 0413-296143.

Naar de film Mrs. Doubtfire

Op woensdag 8 januari draait om 14.00 en 19.00 uur
bij KBO-Heeswijk de komische film Mrs. Doubtfire
met Robin Williams in de hoofdrol. Welkom!


