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9 juli weer Jeu de boules

Opstekertje

Als je crisis schrijft in het Chinees,
Als dit jaar alles normaal verlopen was, dan hadden
is het woord een samenstelling
we op donderdagmiddagen al 13 keer Jeu de boules
van twee karakters.
gespeeld. Op dit moment nog niet één keer! Evenals
Het ene staat voor gevaar en
bij veel andere activiteiten gooide Covid-19 roet in
het andere staat voor kansen.
het eten. Jammer dat de ‘boulers’ elkaar niet meer
John F. Kennedy
hebben kunnen ontmoeten op de banen van de Guld.
Maar gelukkig komt daar verandering in. Er is goed
Naar Engeland
nieuws. Op 9 juli mogen we weer.

We moeten dan nog wel de 1½ meter afstand in acht
nemen. Ook handen wassen, zieke mensen blijven
thuis, enz. We kennen de regels, het mag dus geen
probleem zijn om daaraan te voldoen.
Voor wat betreft de organisatie is er niets veranderd.
Iedereen is welkom. Bij de Jeu de boules banen aan
de Raadhuisplein 21B kunnen leden zich vanaf 13.30
uur voor €1 laten inschrijven. Ook leden van andere
KBO-afdelingen. Je meldt je dan bij coördinator Bart
van de Wetering. De catering is ook open, koffie/thee
is bij het Gilde voor €1 verkrijgbaar.

In december vorig jaar mochten wij in het Maandblad
onze reis naar Engeland in mei aankondigen. Het is
anders gelopen. Het coronavirus gooide roet in het
eten. Maar de reiscommissie kon de reis gelukkig
omboeken naar 5 tot 9 oktober.
En hoe kijken we er nu tegenaan? Engeland zit nu nog
op slot. Een oversteek naar Engeland vanuit Calais per
ferry is nog niet mogelijk.
Maar het duurt nog wel even voordat het oktober is.
Wij hebben dus goede moed in oktober de oversteek
te kunnen maken. Daar hebben wij nu al zin in.
Een korte hernieuwde kennismaking met Canterbury
op de eerste reisdag roept warme herinneringen op
aan onze vijfdaagse reis in 2012. En wij gaan er van uit
dat ook de rest van de reis geweldig zal zijn.
Heeft u vragen over de reis? Dan is het de bedoeling
dat u deze uitsluitend voorlegt aan Brabant Expres,
telefoon 088 - 50 60 310.

Hopelijk wordt het ondanks het coronavirus toch nog
een mooi seizoen. Tot de wintertijd zijn er (als het
weer het toelaat) nog 16 middagen. Als je iedere keer
komt, dan kun je nog bijna 50 potjes boulen.
Kom jij ook?

Dagtocht naar Zeeland
Sneller dan we hadden verwacht komt Nederland uit Trim je fit
de lockdown. De regels zijn verder versoepeld. En
touringcars mogen per 1 juli gelukkig weer volop Het was de laatste tijd steeds al mogelijk om de
trimroute bij Laverhof individueel te doen.
mensen vervoeren, als zij een mondkapje dragen.
Maar per 2 september is dat weer mogelijk met
Daarom was er alle reden toe om te bellen met professionele begeleiding door Wendy Schoenmakers
Dennis, onze contactpersoon bij Brabant Expres, over vanuit Laverhof. Als alles goed gaat kunnen we dat ook
onze dagtocht op 26 augustus naar Zierikzee en Goes. weer combineren met koffiedrinken.
Wij hebben in dat gesprek de afspraak gemaakt dat Alles onder voorbehoud natuurlijk.
wij de inschrijving voor deze dagtocht openstellen in Lukt het niet, dan probeert Maria van Berloo met een
het Maandblad van augustus. Dat alles met de dan groepje belangstellenden gezamenlijk oefeningen te
bedenken.
meest actuele informatie.
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Opstart van fietsactiviteiten
Het wekelijkse fietsen
De wekelijkse KBO-fietstochten van ongeveer 30 km
gaan vanaf dinsdag 7 juli weer beginnen. We starten
vanaf het Kerkplein om precies 13.30 uur. Afhankelijk
van het aantal deelnemers maken we groepen tot
maximaal 10 personen, zodat we de veiligheidsregels
goed kunnen naleven. We proberen halverwege op
een terras te pauzeren.
Duo-fietsen
Bert van Hasselt zorgt voor een corona-bescherming
op onze duo-fietsen tussen de vrijwilliger en de me
depassagier. Daarmee kunnen we vanaf maandag 6 juli,
elke werkdag, volledig coronaproof met onze passa
giers gaan fietsen. Als je mee wilt dan graag aanmelden
bij Anny van den Broek op tel. 06-17002157.
Lange fietstocht op 26 juli
De fietscommissieleden Corrie van der Heijden en
Tien van den Akker hebben voor zondag 26 juli een
prachtige fietstocht van 60 km uitgezet. Deze tocht
leidt via de Heise Wal naar de Maashorst, waar we op
Slabroek koffie drinken. Vervolgens fietsen we de hele
Maashorst door naar Zeeland en lunchen we op het
terras van Eetcafé ’t Oventje. Daarna fietsen we via
mooie routes door Uden, Mariaheide en Veghel weer
terug naar Dinther. We vertrekken om 09.30 uur
vanaf het Kerkplein en verwachten omstreeks 16.30
uur weer thuis te zijn.
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We wandelen weer
Nordic Walking
We zagen de laatste tijd al enkele personen op eigen
gelegenheid enthousiast op pad gaan met hun poles
(stokken voor het Nordic Walking). Op donderdag 2
juli om 9 uur gaat het Nordic Walking van de KBO
weer officieel van start.
Wandelen
Het wandelen start weer op dinsdag 7 juli om 9 uur.
Om mogelijke ongerustheid weg te nemen: binnen de
twee groepen wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met de vereiste anderhalve meter afstand.
Gezamenlijk koffiedrinken bij terugkomst zit er even
niet in, omdat cc Servaes nog gesloten is.

LuisterBieb

Geen zin om een boek te lezen of vind je lezen lastig?
Ben je moe en wil je relaxed alleen maar lekker
boeken luisteren? Dan kan dat via de LuisterBieb. De
LuisterBieb is een app voor je smartphone of tablet
vol met luisterboeken voor jong en oud.
Je kunt de LuisterBieb app downloaden via de App
Store of de Google Play Store. Voor bibliotheekleden
zijn alle luisterboeken beschikbaar. Ben je geen lid?
Geen probleem om het eens te proberen. Er zijn
verschillende titels die iedereen gratis kan luisteren,
zelfs als je geen lid van de bibliotheek bent.
Ga er dus eens lekker mee aan de slag.
En wil je meer weten? De bibliotheek is weer open.

Walking Football
Maandag 9 maart was de laatste keer. Al bijna vier
maanden geen Walking Football. Wie had gedacht dat
het coronavirus zoveel impact zou hebben? Gelukkig
is het einde in zicht. Na de zomerstop van Avesteyn
starten we weer. We mogen ‘de wei’ in. Met de dan
geldende regels. Maandag 24 augustus om 10.00 uur
rolt de bal. Wandelend voetballen, op gepaste afstand,
het is even wennen. Of de ‘derde helft’ met koffie en
thee dan ook al kan, dat is nog niet bekend. In ieder
geval fijn dat deze buitenactiviteit weer begint. Nu
maar hopen dat het goed blijft gaan met de pandemie.
Blijf gezond heren.
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Sint Joris heeft de draak verslagen
Sint Joris heeft de draak verslagen
Een uitermate memorabel feit
De draak was immers in die dagen
Een vreselijke actualiteit
De mensen werden als het ware
Bij dag en nacht van alle rust beroofd
En menigeen trok zich de haren
Van angst bij bosjes uit het hoofd
Me dunkt, de sfeer laat zich wel raden
Toen Ridder Joris er op af zou gaan
Om met de hulp van Gods genade
Het gruwelijke monster te verslaan
En o, wat juichte men uitbundig
Zodra de blijde mare werd gemeld
Dat Joris, dapper en deskundig
De draak in één klap had geveld
De eeuwen zijn voorbijgetrokken
En Joris wordt nog overal geëerd
Omdat hij toen zo onverschrokken
Het boze ondier heeft geliquideerd
Maar kijk nu naar de wereld om je heen
Dan zijn we overstelpt met tegenspoed
Want corona kwam over ons heen
Gelukkig wel met Jorissen in overvloed
Naar: Jules de Korte

Jubileum
Op 5 juni 2020 waren Toon en Maria van SchijndelHurkmans 50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat!

Beëindiging Mobiele Hulpbrigade HDL
Bij het begin van de lockdown tijdens de Coronacrisis
in maart dreigden er veel van onze thuiswonende
ouderen en andere kwetsbare mensen echt in een
isolement te geraken. Door snelle actie van diverse
organisaties in ons dorp, waaronder onze KBO, werd
een Mobiele Hulpbrigade opgezet. Daar konden
mensen die dat nodig hadden op vele terreinen hulp
vragen. Verschillende leden van de KBO stelden zich
beschikbaar om die hulp te verlenen. Verheugend was
het om dat te constateren. Op deze wijze hebben we
de mensen die dat nodig hadden ook kunnen helpen.
Nu de versoepeling van het thuisblijven is ingezet, is
er minder behoefte voor deze vorm van hulpverlening.
De Mobiele Hulpbrigade is dus niet meer nodig.
Daarom heel veel dank aan KBO-leden die hieraan
hebben meegewerkt.

Overleden
07-05-2020 Leny Webbers, 94 jaar
05-06-2020 Ida Verkuijlen-Verbruggen, 95 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Alternatieve vrijwilligersbijeenkomst
Voor veel van onze activiteiten maken wij dankbaar
gebruik van de inzet en betrokkenheid van een groot
aantal vrijwilligers. Zonder deze hulp zou onze vere
niging niet kunnen draaien. Daarvoor bedanken wij
deze mensen jaarlijks met een gezellige middag. Helaas
moet dat deze keer op een andere manier dan gebrui
kelijk. Maar het bestuur vindt deze jaarlijkse bijeen
komst erg belangrijk. Vandaar dat we dit jaar kiezen
voor een gezellige bijeenkomst op woensdag 22 juli,
met een hapje en een drankje in de Ontmoetingstuin.
Natuurlijk houden we de 1 1/2 meter regel daarbij
goed in de gaten. De vrijwilligers hebben voor deze
bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Nieuw lid
Fried Rijkers
Welkom bij KBO-Dinther!

