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Indrukwekkende herdenkingsviering 

Na de ALV van maart 2019 zijn ons helaas 50 leden
ontvallen. Pas nu - op zaterdag 25 september 2021 -
kon de dank- en herdenkingsviering in de kerk van
Dinther plaats vinden om hen speciaal te gedenken.
Met het noemen van hun namen én het ontsteken van
een lichtje voor ieder van hen. Veel leden en ook veel
familieleden van de overleden leden waren aanwezig.
Dankbaar blikken we terug op een mooie viering.
Onze speciale dank gaat daarbij uit naar pastoor Joost
Jansen en naar de leden van koor Cantando, die voor
het eerst sinds lange tijd weer konden optreden.
Na de viering waren leden en familieleden welkom 
voor een lekker kopje koffie in cc Servaes.

Hulde aan de zilveren jubilarissen

Na de jaarvergadering van 2019 bereikten zeven
personen hun 25-jarig jubileum bij KBO-Dinther. Op
25 september was het tijd hulde te brengen aan hen.
Enkele jubilarissen waren niet in de gelegenheid ’s
avonds naar cc Servaes te komen. Daarom bezochten
een paar bestuursleden vrijdagmiddag de jubilarissen
Nel van der Pas-van der Doelen, Jo Dortmans en Nelly
van der Meijden-Verhoeven aan huis met een oorkon
de en een bloemetje. 
Na de viering in de kerk was er in cc Servaes aandacht
voor de andere jubilarissen. Veel leden kwamen bijeen
om de huldiging van hen mee te maken. Theo Jacobs
besteedde aandacht aan alle jubilarissen, ook aan hen
die thuis bezocht zijn. Mien Verkuijlen-Verkuijlen,
Anneke Verhoeven-Langens en Clazien van Lamoen-
Oosterholt mochten na een kort woordje en een van
harte proficiat door voorzitter Theo Jacobs allen een
oorkonde en een boeket bloemen ontvangen. Ook
Cor van Lamoen behoorde tot de jubilarissen, maar
hij overleed helaas eerder dit jaar. De oorkonde werd
daarom alsnog aan zijn vrouw overhandigd.
De avond was met het pianospel van Huub Sperber
en met een kopje koffie, een paar consumpties en wat
versnaperingen compleet.

Ga voor meer foto's naar onze website.

Samen naar de Berkt

Foto - Theo Jacobs  Tekst - Peter Kriele
Ik heb vrijdag 17 september deelgenomen aan de
excursie naar de Berkt. We waren met 21 man van
de beide KBO's en de meesten waren met de
fiets gekomen.
Frans de Laat gaf uitleg over de geschiedenis van het
huis en het landgoed. Daarna werden we in 3
groepen verdeeld. Deze kregen begeleiding van
gidsen van het IVN afd. Bernheze. Onze groep
werdt begeleid door Jan Ruijs, de anderen door
Mart Jenniskens en Theo Jacobs. 
Aardappelbovisten stonden er volop in het bos,
maar het kleverig koraalzwammetje was er gisteren
nog niet, zo zei Jan Ruijs. We troffen het met het
weer. Na afloop kregen we bij de poel met steiger,
welke een project was van de gidsenopleiding, een
kop koffie/thee met koek.

Verkeersdag senioren

Veilig Verkeer Nederland organiseert op 13 oktober
voor senioren uit onze regio een Verkeersdag.
Bij Verkeersschool Kees van Iersel in Heesch wordt
informatie gegeven over veranderde regels. Een deel
van de dag wordt ook gebruikt voor de praktijk.
Nadere informatie over de inhoud en aanmelden bij
projectleider Jan Huijbers (06-51580738) en via
https://vvn-maasland.nl/verkeersdag. 

Film in Heeswijk

Na een heel lange tijd draait er op 13 oktober a.s. bij
KBO-Heeswijk weer een film. 
The Best Exotic Marigold Hotel gaat over een groep
Britse gepensioneerden in het exotische India. 
Aanvang 14 en 19 uur. Coronatoegangsbewijs is nodig.

Ga eens naar de bibliotheek

Bij het DigiTaalpunt van de bibliotheek kunt u terecht
bij vragen over de digitale dienstverlening van de
overheid of over het beter leren omgaan met taal,
rekenen en de computer. Er zijn gratis cursussen.
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Seniorenbelangen HD

De werkgroep Seniorenbelangen HD heeft haar
werkzaamheden weer opgepakt en gaat weer aan de
slag met hernieuwde inspanning.
De woonproblematiek krijgt de komende tijd volle
aandacht. Via een intensief overleg met de ambtenaren
van de gemeente en andere belanghebbende partijen
binnen ons dorp moet dit vruchten af gaan werpen.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de up-date van
de nota 'Stap-en fietsveilig HD'. Ook u kunt hier een
bijdrage aan leveren. Komt u tekortkomingen tegen
zoals bijvoorbeeld slecht begaanbare stoepen, losse
of uitstekende bestrating, belemmeringen of onveilige
situaties? Meld dat dan even aan de werkgroep. Het
liefst met een foto van de situatie. U kunt dit mailen/
appen naar: kboheeswijk.voorz@gmail.com / 06-53971020.
Samen met uw hulp werken we graag aan een mooi
en veilig dorp waar het voor iedereen goed toeven is.
Namens alle bewoners alvast dank voor uw inbreng.

Koffieochtend op 28 oktober

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een luisterend
oor of een gesprek, maar weet vaak niet goed hoe.
Dat is het gespreksthema van deze maand.
Een leven is lang en daarin kan veel gebeuren. Soms
denk je dan, “heb ik het wel goed gedaan” of blijft een
gebeurtenis in je hoofd zitten en blijf je met zorgelijke
gedachten rondlopen of je blijft hopeloos ronddraaien
in kringetjes. Een gesprek kan dan vaak helpen. In de
eigen omgeving is hiervoor niet altijd iemand te vinden
en soms is het beter om met een gekwalificeerd
persoon te spreken.
Hier heeft KBO Brabant het project “Ons Gesprek”
voor opgezet. Het gesprek wordt gevoerd door
speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers.
Rieke Mes, geestelijk verzorger, doet de intake voor
"Ons Gesprek" en koppelt vrijwilligers en hulpvragers
aan elkaar. Zij geeft tijdens deze koffieochtend nader
uitleg over dit project.
Onze dorpsgenoot Hanneke van der Velden die de
cursus als vrijwilliger van "Ons Gesprek" volgt zal ook
aanwezig zijn.
U bent welkom op donderdag 28 oktober van 10.00
tot 11.30 uur in cc Servaes.
                                      De koffie is gratis.

De coronamaatregelen zijn gewijzigd

De verplichte 1,5 m afstand is nu een dringend advies
om afstand te houden. Dat betekent wel dat we te
maken krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB).
Men krijgt toegang tot evenementen bij het overleggen
van bewijs van volledige vaccinatie, herstelbewijs of
negatieve testuitslag van max. 24 uur oud.
Gelukkig gelden voor buurthuizen zoals cc Servaes
ietwat soepelere regels.
Natuurlijk volgt KBO-Dinther de landelijke en de
gemeentelijke regelgeving, maar ook het advies van
KBO-Brabant en de instructies van de accommodaties
zoals cc Servaes waar onze activiteiten plaatsvinden.
Daarover is geen discussie.
Het bestuur van KBO-Dinther vindt ook dat haar
leden het recht hebben om te weten met wie ze in
dezelfde ruimte een activiteit hebben of leden al of
niet volledig gevaccineerd zijn. Bij dansen, zingen en
andere beweegactiviteiten of het horecagebeuren
vragen we een CTB. Het mag niet zo zijn dat een
niet-gevaccineerde persoon de toegang blokkeert
voor een lid dat wel volledig gevaccineerd is. Op basis
van wederzijds vertrouwen (bij kleinere bijeenkom
sten) gaat het gelukkig vaak goed, maar bij twijfel
komen we er niet onderuit om formeel te controleren.
We vragen de kartrekkers/vrijwilligers om dit te doen
als daarover onduidelijkheid is. Indien nodig kan er
hulp ingeroepen worden van een bestuurslid.
Controle kan via de CoronaCheck app, een Registra
tiekaart Coronavaccinatie of een negatief testbewijs.
Bij grotere evenementen controleren we altijd.
En tot slot blijf thuis bij klachten en laat je zo nodig
testen. Wij vertrouwen op ieders begrip en zien u
graag bij onze activiteiten.
N.B. Wil je naar de film bij KBO-Heeswijk? Weet dan
dat daar een coronatoegangsbewijs vereist is. 

Twee lange fietstochten in oktober

Op donderdag 7 oktober fietsen we via het Bedaf,
de Maashorst en Schaijk naar Herpen, waar we koffie
drinken. Vervolgens gaat de tocht via Overlangel en
Neerloon naar Ravenstein. Hier is de lunch bij Eetcafé 
't Veerhuis. Daarna gaat de tocht via Herperduin, de
Maashorst en Nistelrode naar Heeswijk-Dinther.
De tweede fietstocht is op donderdag 21 oktober.
De route voert ons naar de andere kant van Den
Bosch via een stukje Máximakanaal door de Heinis
naar Engelen, Bokhoven, Hedikhuizen en langs de
Haarsteegse Wiel naar Vlijmen voor de lunch. En dan
fietsen we via de Heidijk en Den Bosch weer naar huis. 
Wil je mee? De start is om 9.30 uur vanaf cc Servaes.
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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.

Nieuwe leden

Gerrit Somers
Joke Opgenoort-Dortmans
Meine Mulder
Marjanne Mulder-Wals
Henri Buermans
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubilea

• John en Henriëtte Doorenbosch-Brouwers waren
   50 jaar getrouwd op 27 augustus 2021.
• Toon en Jeanne de Wit-Rijkers waren eveneens
   50 jaar getrouwd op 3 september 2021.
• Christ en Diny Manders waren op 06-09- 2021
   maar liefst 60 jaar getrouwd.
Van harte proficiat!

Kom ook naar het jaardiner

Vorig jaar lukte het niet vanwege corona. Inmiddels
zijn de maatregelen bijgesteld. Met Eetcafé De Toren
hebben we daarom dit jaar gelukkig wel afspraken
kunnen maken. Drie dagen in oktober (zie onder)
kunnen we genieten van een luxe 3-gangen diner.
De kosten zijn €15 pp inclusief drie consumpties
(partners/geen lid €30). Er zijn maximaal vier sessies
van 75 personen. Inloop ½ uur voor aanvang.
Voor de tafelschikking houden we zo goed mogelijk
rekening met uw wensen.
Er is een beetje entertainment tussen de gangen door!

Om alles goed te kunnen organiseren krijgen we graag
antwoord op 6 vragen.
1. Wat zijn uw naam, adres en telefoonnummer?
2. Met hoeveel personen komt u?
3. Wat zijn naam, adres en telefoon van de gast?
4. Wilt u een 1e en 2e voorkeur aangeven:
      a. dinsdag      12 okt 16.00 - 20.30 uur
      b. woensdag  13 okt 16.00 - 20.30 uur
      c. donderdag 14 okt 13.00 - 16.30 uur
      d. donderdag 14 okt 18.30 - 23.00 uur
5. Voor welk voorgerecht kiest u? En uw gast?
      a. tomatensoep
      b. uiensoep
6. Voor welk hoofdgerecht kiest u? En uw gast?
      a. surf en turf (vlees en vis) special van De Toren
      b. alleen met vlees
      c. alleen met vis
Aanmelden vóór 10 oktober! Het liefst via e-mail
info@kbo-dinther.nl of met een briefje in de KBO
brievenbus in Servaes. Telefonisch kan ook (296143).

Rabo ClubSupport 2021

Als lid van de Rabobank kunt u van 4 tot 25 oktober
weer stemmen voor de ClubSupport. Iedere stem op
KBO-Dinther levert een mooi bedrag op voor het
doel ‘continueren activiteit duofietsen’. 
Ga aan de slag!
Klanten van de Rabobank kunnen lid worden van de
Rabobank en hun stem uitbrengen voor Clubsupport.
Bent u klant en nog geen lid?  Het lidmaatschap voor
klanten is gratis en makkelijk te verkrijgen.
Stemmen op de vele goede doelen in het werkgebied
van de bank, gebeurt digitaal. Als u daar moeite mee
heeft, vraag dan een familielid. En voor hulp mag u
natuurlijk ook een bestuurslid bellen. We zijn reuze
benieuwd wat dit voor onze duofietsen oplevert.

Stem op KBO-Dinther!
Daarnaast kunt u de overige stemmen uitbrengen op
onze bevriende organisaties, zoals ccServaes, de
Ontmoetingstuin, KBO-Heeswijk en Laverhof.         
                          Alvast bedankt! 

Wat staat binnenkort ook op de rol?

Kaarten en kienen in cc Servaes
01 oktober Kaartavond 19.30 uur
06 oktober Kienen 14.00 uur (13.00 uur zaal open)
13 oktober Kaartmiddag 13.30 uur
Bloemschikken in cc Servaes
19 oktober 13.30 uur


