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Jij ligt, ik moet …

Midzomeravond 2021 een succes
KBO-Dinther kijkt met genoegen terug op de mooie
midzomeravond van 11 augustus in de vakantietijd.
Lekker druk met circa 130 senioren, met name uit
Heeswijk en Dinther. Vorig jaar lukte het niet om dit
te organiseren. Geweldig dat het nu met de nodige
aanpassingen toch kon. En dat ondanks het feit dat we
nog steeds leven in een tijd, waarin corona toch de
boventoon voert.

Ik ben eens gaan kijken bij KBO-Jeu de boules. Het
was prachtig weer die donderdag. Ik werd hartelijk
ontvangen. Door gildebroeders: ‘Fijn dat je er bent.
Wil je koffie? Thee?’ Graag, maar eerst even kijken.
Alle acht banen bezet. Een leuke groep mensen, druk
bezig. Gezellig onderling, maar ook serieus. Op baan
4 hoorde ik zeggen: ‘Jij ligt, ik moet’ en direct daarna:
‘Ik denk het niet, even meten?’ Het duurde even, voor
ik erachter was, waarover het ging. Ik weet inmiddels
ook wat een butje is. Ook dat er verschil zit in die
zware ijzeren ballen. Daarop zijn ringen gegrafeerd.
En een potje eindigt als iemand het ongeluksgetal heeft
bereikt. Het gaat vooral om goed mikken. Wie het
beste gooit krijgt de punten. Een mooi spel.
De volgende keer kom ik op tijd. Dan doe ik zelf mee.
Dat kan gewoon, geen probleem als je KBO-lid bent.
Vooraf inschrijven hoeft niet.

Vrijwilligers van KBO-Dinther en cc Servaes hadden
met vereende krachten een gezellig terras ingericht
op het mooie grasveld in Ontmoetingstuin Servaes.
Gelukkig maar. Het werd een avond die lekker warm
begon. Zoetjesaan werd het wat kouder. Dat was Computerhelpdesk
echter geen probleem want iedereen had dat voorzien
De KBO computerhelpdesk in de computerruimte
en had een vest of jasje meegebracht.
van cc Servaes is iedere 3e dinsdagmiddag van de
Het optreden van Lotte & Frenk viel heel erg goed in maand van 13:30 tot 15:30 uur open voor iedereen
de smaak. Niet alleen bij de bezoekers, want het was die vragen of problemen heeft met zijn/haar PC of
ook heel leuk te horen van enkele bewoners uit de tablet. Eerstvolgende keer op dinsdag 21 september.
Schoolstraat dat zij erg gecharmeerd waren van de
muziek. Veel herkenbare, gevarieerde en favoriete Heeswijk-Dinther verlaten
nummers werden met verve gebracht.
Na 41 jaar en op mijn 97ste heb ik Heeswijk-Dinther
De sfeer zat er goed in. Er werd heel veel gebuurt.
verlaten. Ik heb daar met veel plezier gewoond en
De bezoekers waren blij dat zij na zo lange tijd weer
hieraan ook fijne herinneringen overgehouden. Ik
eens in een feestelijke sfeer bij elkaar konden komen.
heb ook genoten van ruim 25 jaar lidmaatschap van
Natuurlijk wel coronaproof. Gezeten aan tafels.
de KBO. Met veel mensen uit HaDee heb ik door
de jaren heen een goede band opgebouwd. Fijn dat
Om de bewegingen zoveel mogelijk te beperken
de redactie van dit maandblad me de gelegenheid
brachten vrijwilligers van cc Servaes de consumpties
heeft gegeven om afscheid te nemen van die mensen.
naar de gasten. Wel zo gemakkelijk.
Ik wil iedereen bedanken voor de gastvrijheid en
Sommige bezoekers gingen de ontmoetingstuin nader
vriendschap.
bekijken en kochten zelfs nog wat verse producten en
Ik woon nu op Annahof in Wijbosch. Weet dat je
plantjes uit deze tuin.
daar van harte welkom bent. Als je dat van plan
bent, neem dan contact op met de secretaris van
Dankzij de vele vrijwilligers van de Ontmoetingstuin,
KBO, hij heeft mijn telefoonnummer en adres.
IVN, cc Servaes en van KBO-Dinther kan iedereen
Graag tot ziens en de allerbeste wensen allemaal.
terugkijken op een mooie gezellige avond.
Vriendelijke groet, Henny Heerkens-Eekhuis
Precies zoals het de bedoeling was!
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Themamiddag 29 september

Naar De Berkt in Heesch
Met “Samen Actief” gaan we naar De Berkt in Heesch.
Na een jaar van gedwongen stilstand kunnen we nu
gelukkig weer op stap. Op vrijdag 17 september zijn
de KBO’s van Heeswijk en Dinther van 10.30 tot 12.00
uur welkom bij Huis en Landgoed De Berkt aan
Kasteellaan 1 in Heesch.
Daar nemen gidsen van het IVN-Bernheze ons mee
voor een boeiende rondleiding door het landgoed.
Ben je geïnteresseerd in de natuur en de geschiedenis
van dit voormalige bezit van de baron van Heeswijk,
dan mag je dit niet missen!
De koffie, de cake en de excursie, alles is GRATIS!
Als je mee wilt, mail dan uiterlijk 10 september naar
kboheeswijk.secr@gmail.com of info@kbo-dinther.nl
én bellen naar Margriet Beeftink (Dinther), tel. 291924
of Maria van Berloo (Heeswijk) tel. 294555 kan ook.
Meld daarbij je naam, je telefoon nummer en ‘ik regel
mijn vervoer zelf’ of ‘ik wil graag mee rijden'. Iedereen
die mee wil rijden moet om 9.45 uur aanwezig zijn op
het parkeerterrein bij het Gymnasium (Zijlstraat 1).
Van harte welkom !

Voor het eerst sinds lange tijd houden de KBO’s van
Dinther en Heeswijk op woensdag 29 september weer
een themamiddag.
Deze themamiddag vindt plaats in de ruimte van KBOHeeswijk aan de Zijlstraat 1a.
14.00 uur Aanvang (inloop v.a. 13.30 uur)
16.00 uur Einde
Thema:
De vernieuwingen van de inrichting van het
“sociale domein” in onze gemeente Bernheze.
Een héél belangrijk onderwerp, zeker voor senioren.
Onder de term 'sociaal domein' vallen de inspanningen
die de gemeente verricht rond werk, participatie,
zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van wetgeving.
Om enkele voorbeelden te noemen:
Weet u bij voorbeeld waar u terecht kunt met vragen
over: hulp in de huishouding, vervoer, financiën,
contacten e.d. Of weet u hoe u contact kunt leggen
met een instantie die u met uw vragen en/of problemen
verder kan helpen.
Kom dan naar deze middag en laat u informeren!!
Onze gemeente heeft ingrijpende veranderingen
doorgevoerd die e.e.a. gemakkelijker maken en de
bereikbaarheid bevorderen. Via de “wegwijzer” wordt
dit alles eenvoudiger en inzichtelijker.
De verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente,
Ingrid van Gijssel komt ons daarover vertellen en u
krijgt de kans om antwoorden te krijgen op uw vragen
of problemen waar u tegenaan bent gelopen.
Daarnaast zal Manon Reijnders ons de werking van de
cliëntondersteuner uitleggen. Met het inzetten van
deze persoon moeten drempels aanzienlijk worden
verlaagd en/of worden weggenomen. Kortom een
hulp die dichtbij staat en u direct helpt.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan
deze informatiemiddag.
Vanwege de nog steeds geldende coronaregels is
aanmelden verplicht. Dat kan via een mailtje aan
kboheeswijk.secr@gmail.com of info@kbo-dinther.nl
of te bellen naar tel. (0413)294555 of (0413)296143.
Deelname op volgorde van binnenkomst opgaven.
Let op: vol is vol.

Koffie-ochtend met Peter Kriele
Peter Kriele maakt regelmatig veel mooie foto’s, o.a.
voor De Hadeejer.
Een selectie daaruit wil hij graag laten zien op donder
dag 23 september tijdens de koffie-ochtend.
Ook vertelt hij dan hoe het maken en plaatsen van
foto's en artikelen voor De Hadeejer in zijn werk gaat.
Locatie ccServaes van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Koffie is gratis.
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Herdenkingsdienst op 25 september
Vanwege corona is de jaarlijkse herdenkingsviering
vorig jaar komen te vervallen. Wij willen echter graag
al onze leden, die ons na de jaarvergadering van 2019
ontvallen zijn, in een eucharistieviering herdenken.
Wij nodigen u daarvoor uit op zaterdag 25 september
in de St Servatiuskerk om 19.00 uur. Pastor Joost
Jansen gaat voor en Seniorenkoor Cantando luistert
de dienst op met Huub Sperber als invallend dirigent.
Familieleden van de overleden leden ontvangen een
persoonlijke uitnodiging.
Na de viering bent u van harte welkom in cc Servaes,
waar de huldiging van de jubilarissen plaats vindt.

Huldiging jubilarissen
Onze jubilarissen willen wij graag huldigen op 25
september. Aansluitend aan de herdenkingsviering.
Na de jaarvergadering van 2019 bereikten 7 personen
hun 25-jarig jubileum bij KBO-Dinther:
Mien Verkuijlen-Verkuijlen
Clazien van Lamoen-Oosterholt
Nel van der Pas-van der Doelen
Nelly van der Meiden-Verhoeven
Jo Dortmans
Anneke Verhoeven-Langens.
Ook Cor van Lamoen behoorde nog tot de leden die
hun 25-jarig jubileum bereikten; hem vergeten wij
daarom zeker niet.

Overleden
18-08-2021 Mieke van den Nieuwenhuizenvan den Broek, 71 jaar
20-08-2021 Mieke van der Sangen-Goorts, 65 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Hans van der Heijden
Marjan van Gerwen-van den Akker
Nico Barten
Tini van Lieshout.
Tonnie van Lieshout-van Grinsven
Welkom bij KBO-Dinther!

Twee lange fietstochten in september

Corona is nog niet over

1. Mensen willen graag fietsen en omdat de eerder
geplande route niet door kon gaan, nog een ingelaste
60 km-route op donderdag 9 september. Een route
via de knooppuntenkaart naar Schijndel, Gemonde,
Boxtel en Liempde.
2. De tweede - al eerder geplande - route van 60 km
op zondag 19 september gaat via Beek en Donk
(waar we leuke koffiestop hebben), Helmond en
Lieshout. Een route met veel variatie, landelijk en
stedelijk.
Vertrek beide tochten vanaf cc Servaes om 9.30 uur.

Komen er wijzigingen in het programma van
25 september dan laten wij u dat weten via onze
website, via e-mail en via DeMooiBernhezeKrant.

Herstart Engelse les

Wat staat binnenkort ook op de rol?
Kaarten en kienen in cc Servaes
1 sept. Kienen 14.00 uur (13.00 uur is de zaal open)
3 sept. Kaartavond 19.30 uur
8 sept. Kaartmiddag 13.30 uur
Bloemschikken in cc Servaes
7 en 28 sept. 13.30 uur

Dorpsactiviteiten
Op 26 september vindt er op Plein 1969 midden in
ons dorp een pleinfeest plaats. De verplaatsbare kiosk
- geheel gerestaureerd door vrijwilligers vanuit onze
gemeenschap - wordt dan officieel in gebruik genomen
en vormt het pronkstuk van dit dorpsfeest.
Voor de inhoud van de feestelijkheden verwijzen we
naar het huis aan huisbladen de week voorafgaand aan
het feest. Mis het niet!

Herstart Engelse les
Woensdagmorgen 8 september start Dini Verkuijlen
weer met het geven van Engelse les. De bestaande
cursisten krijgen hierover nog persoonlijk bericht. De
cursus wordt weer gegeven in groepen (beginners,
meer gevorderden, enz.). Ben je ook geïnteresseerd?
Meld je dan aan via info@kbo-dinther.nl en Dini is
graag bereid om nadere informatie te geven.

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria van Hemmen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl
Wij horen graag van jullie wat jullie zoal bezig houdt en
wat jullie met de andere KBO-leden willen delen.

