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Samen gegeten én gebuurt

We kunnen ons jaardiner gerust een heel geslaagde
activiteit noemen. Vorig jaar lukte het niet vanwege
corona, maar nu namen 192 leden verdeeld over vier
tijdstippen deel aan het jaardiner in De Toren. Iedere
keer werd het diner ingeleid door onze voorzitter
Theo Jacobs. Wij hadden u een beetje entertainment
beloofd tussen de gangen door. Mooi was het hoe
goochelaar Sven Bosch alle aandacht kreeg. Iedere
keer kregen bestuursleden een compliment voor de
organisatie en een dankjewel voor het lekkere eten.
Laat de foto’s maar voor zich spreken. Voor meer
foto's zie fotoalbum op de website

Wegwijzer Bernheze

Tijdens de themamiddag van 29 september werd ons
een en ander verteld over Wegwijzer Bernheze.
De vele vernieuwingen op sociaal gebied hebben geleid
tot het ontstaan van de Wegwijzer Bernheze.
Hierin werken de WMO-consulenten van Bernheze,
de sociaal werkers van ONS welzijn en de klantmana
gers van Meierijstad samen. De Wegwijzer vormt de
stap naar hulp en ondersteuning bij vragen over
wonen, inkomen, zorg en welzijn. Over hulpmiddelen,
huishoudelijke verzorging, ondersteuning, vervoer,
financiën e.d.
Ook zijn OCO’s, onafhankelijke cliëntondersteuners
in beeld. Zij gaan verder dan de WMO en bekijken de
vraagstelling in alle facetten. Zonder verstrengeling
met de gemeente. Een OCO helpt bij het vinden van
antwoorden en Wegwijzer regelt.
Voor contact: www.wegwijzerbernheze.nl
of bel naar het centrale nummer van de gemeente
0412-45 88 88.
Daarnaast blijven de door KBO-Brabant opgeleide
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van onze
eigen KBO’s duidelijk in beeld. Wegwijzer Bernheze
kan ook naar hen verwijzen, juist omdat de VOA's
gekend zijn in ons dorp en bij hulpvragers van oudsher
al het vertrouwen genieten. Zij zijn altijd bereikbaar
via de eigen KBO.

Repetities in volle gang

De Oudere Garde heeft in januari vanwege corona
geen toneelvoorstelling kunnen geven. Een jaartje niet
spelen was vervelend. Maar nu zijn de spelers weer
volop bezig. De repetities voor de komedie ‘Een
verhuizing en andere ongemakken’ zijn een paar
maanden terug gestart. Het toneelgezelschap heeft er
zin in. In dit door Carl Slotboom geschreven stuk
onder regie van Ger Sanders is het publiek getuige van
een verhuizing die niet bepaald op rolletjes loopt.
Noteer maar alvast in de agenda het weekend van 21,
22 en 23 januari. De Oudere Garde is stellig van plan
om in cc Servaes weer veel mensen te vermaken.
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Winterstop Jeu de boules

Evenals vorig jaar gooide Covid-19 dit zomerseizoen
nog behoorlijk wat roet in het eten. Ook door het
warme weer ging het Jeu de boules soms niet door.
Al met al is er toch nog op 18 donderdagen gespeeld.
Precies zoals in 2020 vonden nu ook 30 mensen één
of meerdere keren de weg naar de banen van gilde
Sint Barbara en ook dit jaar gemiddeld bijna 13 leden.
Tezamen speelden ze ruim 300 potjes! Mooie cijfers,
de moeite van het organiseren dus meer dan waard.
Tineke van den Hoogen gooide de meeste potjes, zij
miste geen middag. Er werd dit jaar extreem goed
gegooid, maar liefst 7 leden haalden een gemiddelde
boven 11 (13 is max). Kampioen met een gemiddelde
van 12,14 werd Jo Manders. De afsluitende middag (nu
wel, in 2020 ging dat niet) op 28 oktober, met een
hapje en een drankje, was gezellig. Bedankt gilde Sint
Barbara voor alle goede zorgen, fijn dat onze senioren
weer te gast mochten zijn.
Hopelijk kunnen we in 2022 op 31 maart weer starten.

Twee QR codes op één mobieltje

Het is mogelijk om twee QR codes op één mobiel te
plaatsen voor het coronatoegangsbewijs. Dat is bijv.
handig voor een echtpaar met maar één mobiele 
telefoon. Of voor iemand die met zijn vader of moeder
(die geen smartphone heeft) eropuit wil en de code
nodig heeft in de horeca. De handleiding voor het
installeren kun je opvragen bij een bestuurslid.

Wat staat binnenkort ook op de rol?

Kaarten en kienen in cc Servaes
5 november Kienen 14.00 uur (13.00 uur zaal open)
7 november Kaartavond 19.30 uur
10 november Kaartmiddag 13.30 uur
Bloemschikken in cc Servaes
9 en 30 november 13.30 uur

Grootse eindejaarsactiviteit

Na de midzomeravondactiviteit, de huldigingsavond
en het jaardiner komt er in december nog een groot
evenement voor de leden om elkaar te ontmoeten.
Het bestuur heeft grootse plannen. Op 22 december
staat de eindejaarsactiviteit op de kalender. Als alles
volgens plan verloopt, dan is er die woensdag een
middag- en een avondprogramma in cc Servaes. Voor
alle leden toegankelijk en voor elk wat wils.
De puzzel tussen Kerst en Nieuw vorig jaar was een
succes. Die activiteit komt deze avond in de vorm van
een actieve quiz terug. ’s-Middags is er een soort van
kerstmarkt met bloemschikken, bonbons en kaarsen
maken, worstenbroodjes en entertainment. Uiteraard
is Cantando dan ook van de partij. Voor de avond
nodigen we life muziek uit. Meer informatie komt in
het maandblad van december.
Noteer alvast woensdag 22 december!

Film The Impossible

Op woensdag 10 november draait weer een film bij
KBO-Heeswijk; ook voor leden van KBO-Dinther.
De film "The Impossible" neemt ons mee terug naar
zondag 26 december 2004 toen een aardbeving in de
Indische Oceaan een tsunami veroorzaakte, waarbij
230.000 slachtoffers vielen.
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
een echtpaar dat met hun drie zoontjes op vakantie
was in Thailand. Wat begint als idyllische vakantie
wordt voor hen een gruwel. De familie raakte verzeild
in een van de ergste natuurrampen van onze tijd.
Aanvang 14 en 19 uur in KBO-gebouw Heeswijk.
Coronatoegangsbewijs is nodig.
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Nieuwe leden

Dien Langenhuijsen-Pennings
Welkom bij KBO-Dinther!

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.

Koffieochtend vluchtelingenwerk

We komen ze regelmatig tegen in ons dorp: mensen
uit Syrië, Eritrea, Somalië, Afghanistan en andere
landen waar het niet veilig is. Mensen die op de vlucht
zijn geslagen en in Nederland proberen een nieuw
bestaan op te bouwen.
Ook binnen Heeswijk-Dinther roept dit vragen op:
waarom zijn deze mensen hier, hoe wordt een en
ander geregeld en wellicht ook hoe kunnen we deze
“statushouders” ondersteunen bij hun proces om zich
hier thuis te voelen.
Twee vrijwilligers van vluchtelingenwerk Bernheze,
Mari van Berloo en Tonny van der Ven vertellen over
wat er zoal komt kijken als een statushouder (met zijn
gezin) hier in ons dorp komt wonen en hoe er vanuit
Vluchtelingenwerk Bernheze ondersteuning wordt
geboden. Ook zal Ali, een Syrische kunstschilder, die
al langere tijd in Heeswijk-Dinther woont, vanuit zijn
eigen ervaringen wat vertellen.
Een mooie gelegenheid voor u om op donderdag 25
november van 10.00 - 11.30 uur in cc Servaes meer
informatie te krijgen en vragen te stellen over/aan deze
medebewoners van Heeswijk-Dinther.
Van harte welkom. Geniet van een gratis kopje koffie!

Fiets4daagse 2022

Het einde van het fietsen op dinsdagmiddag in dit
seizoen nadert. De veiligheidshesjes kunnen weer bij
Corrie van der Heijden worden ingeleverd.
 
Maar Corrie heeft nog iets anders in petto.
Zij zal op dinsdag 23 november vanaf 10.30 uur in cc
Servaes een uurtje informatie geven over de plannen
rond de fiets4daagse 2022. Wie hiervoor interesse
heeft wordt van harte uitgenodigd. Tot dan!

Film Wei op themamiddag dementie

Op woensdag 24 november is er van 14.00 tot 16.00
uur in ccServaes is er een interessante themamiddag.
De KBO ’s van Heeswijk en Dinther presenteren
samen met  (vrijwilligers van) Dementievriendelijk
Bernheze een middag in het teken van dementie.
Deze begint met een korte inleiding door mensen van
de werkgroep Dementievriendelijk Bernheze en van
Alzheimer Nederland afd. N-O Brabant.
Vervolgens tonen we de documentairefilm “Wei”. Een
film gemaakt door Ruud Lenssen, die zijn eigen ouders
gefilmd heeft tijdens hun proces van toenemende
dementie en mantelzorg.
 
Inhoud van de Film
Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd met
paarden, kippen en moestuin. De wei is voor Jac zijn
levenswerk en hij is vastberaden ervoor te blijven
zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd.
De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast
in een steeds meer verwarrend bestaan.
Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan.
De zorgen voor haar man worden groter en ze moet
steeds meer van haar eigen leven opgeven. Toch wil
ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Terwijl Jac
probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een
onvermijdelijk afscheid dichterbij. 
De film "Wei" is niet alleen een film over dementie en
mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de
vergankelijkheid van het leven.
 
Dementievriendelijk Bernheze 
en Alzheimer Nederland afd. 
N-O Brabant sluiten af met een
nabespreking en dan kunnen de
aanwezigen nog met hen napraten.

Wij nodigen iedereen van harte uit. 
Aanmelden kan via een mailtje aan:
kboheeswijk.secr@gmail.com of info@kbo-dinther.nl
Bellen kan ook (0413) 294555 of (0413) 296143.


