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OOB geeft advies Ouderenbeleid

Op donderdag 11 maart heeft de voorzitter van de
Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) de nieuwste
versie van het OOB-advies ouderenbeleid voor de
komende jaren aan burgemeester Marieke Moorman
aangeboden. Hierin is een groot aantal belangrijke
wensen en adviezen voor de verbetering van de
leefbaarheid van onze ouderen in de diverse kernen
opgenomen. Voor het gemak wordt dit aangeduid als
“het groene boekje 2.0”.

Hopelijk is dit groene boekje voor de raads- en
commissieleden een inspiratiebron ter  voorbereiding
op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend
jaar. Voor Heeswijk-Dinther heeft onze voorzitter
hier ook een grote bijdrage aan geleverd. De meest
belangrijke thema’s en speerpunten in dit advies zijn:
•   Langer zelfstandig wonen, met meer mogelijkheden
    voor nieuwbouw en woningaanpassing;
•   Inzetbaarheid van jonge en actieve ouderen, die
    onmisbaar zijn in de vitale lokale samenleving;
•   Uitvoeringsmaatregelen ouderenproof toetsen
    door ouderen in de voorbereiding te betrekken;
•   Onafhankelijke cliëntondersteuning van burgers bij
    aanvraag voorzieningen e.d. professionaliseren;
•   Openbare ruimte veilig (her)inrichten voor (minder
    mobiele) ouderen en mensen met een beperking;
•   De gemeente toegankelijk maken door de (oudere)
    burger beter wegwijs maken in overheidsdiensten.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan een scala van
voor ouderen belangrijke thema’s. Uiteraard blijft het
bestuur van onze KBO, verenigd in de OOB, de
opvolging van alle wensen en adviezen kritisch volgen.
Voor leden met belangstelling voor de volledige   
inhoud van dit groene boekje, zijn extra exemplaren
beschikbaar. Neem daarvoor met Kees Kuijpers, onze
secretaris, contact op.

Bewaar de jaarfolder nog even

Vanwege corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
Het bestuur heeft daarom besloten om dit jaar geen
nieuwe jaarfolder uit te brengen. Na acht edities komt
er een einde aan deze mooie traditie.
Op termijn komt er wel iets anders voor in de plaats.
We denken aan een bewaarfolder of boekwerkje met
algemene informatie. Wanneer en hoe we dat doen
is nog niet bekend.
Bewaar de folder 2020/2021 nog maar even, die is
voorlopig nog goed bruikbaar. Heb je die niet meer?
Geen probleem, onze secretaris heeft nog voldoende
exemplaren om weg te geven. En, samen met onze
website blijft dit maandblad het belangrijkste middel
om u te laten weten wat er zoal gaande is binnen onze
vereniging. Daarin staat alle actuele informatie.

Vijfdaagse reis 2022

Toch weer iets om naar uit te kijken!
Helaas kan de KBO-reis naar het Teutoburgerwoud
in de komende meimaand niet doorgaan.
Daarom wordt de reis nu verplaatst naar mei 2022.
Dat ligt nog een eindje voor ons. Natuurlijk zijn we
daarom nog in gesprek met Brabant Expres Reizen
over een nadere invulling en de exacte datum.
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Poststemmen moeilijker dan gedacht

Heb jij het ook aangedurfd om op het stembureau je
stem uit te brengen voor de nieuwe Tweede Kamer?
Of heb je ervoor gekozen om gebruik te maken van
de mogelijkheid per post te stemmen? Als je voor het
laatste gekozen hebt, dan is er grote kans dat het ook
bij jou niet helemaal goed is gegaan. Bij ons in ieder
geval wel! Invullen van het enorme stemformulier was
een peuleschil. Je had er zelfs geen rood potlood voor
nodig. Duidelijk was ook dat dit formulier in een
aparte envelop gepropt moest worden. Jouw stem
moest tenslotte geheim blijven. Dat deze envelop
vervolgens weer in een andere envelop gestopt moest
worden was ook duidelijk. Vervolgens meteen maar
naar de postbus; het kan maar gebeurd zijn. Hoe
eenvoudig kan het zijn. Tot ik thuis tot de ontdekking
kwam dat we onze stempas nog thuis hadden liggen!!

 
Was ik nou zo stom geweest en moest ik me hiervoor
schamen? Ik voelde me zelfs schuldig. Maar na maandag
was ik behoorlijk opgelucht toen Marieke Moorman
constateerde dat in Bernheze liefst 8,5 % van de
stemmers ook de fout in was gegaan! Waren al deze
mensen nou ook zo stom geweest, of heeft een groot
aantal dure deskundigen dit eenvoudige proces zo
enorm overschat? Ik ga nu in ieder geval uit van het
laatste en ik voel me in ieder geval niet meer zo stom!
Gelukkig konden wij met onze stempas nog gewoon
naar het stembureau en ging onze stem uiteindelijk
niet verloren.
Willy van der Steijn

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs, Kees Kuijpers
en Willy van der Steijn. Met 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.

Première Passiespelen uitgesteld

Begrijpelijkerwijze is de geplande première van de
Passiespelen op 18 april uitgesteld naar een later
moment dit jaar. En nu maar hopen dat het dan wel
door kan gaan. Er is al druk gerepeteerd. Wij geven
een beeld van de repetities in januari met het kruis
dat dit jaar beschikt over een bijzonder mechanisme
waarmee 'Jezus' aan het kruis rechtop gezet kan
worden. Ook verkenden de ezeltjes Freya en Floor
het decor van de Passiespelen en oefenden ze met
hoofdrolspeler Marcel Claessen hun rol.

Campagne Senioren en Veiligheid

KBO-Brabant werkt met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid samen aan de veiligheid van senioren.
In april zijn senioren van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan webinars (live-uitzendingen via internet).
Het gaat erom nare vormen van criminaliteit te
voorkomen. Je wordt niet alleen gewaarschuwd voor
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en
phishing.
Op donderdag 15 april 10.30 uur gaat het vooral over
oplichting aan huis door nep-bankmedewerkers.
Op donderdag 22 april om 10.30 uur gaat het over
online veiligheid, zoals veilig internetten.
Catherine Keyl presenteert de uitzendingen.
Om dit te volgen ga je naar de speciale website
maakhetzeniettemakkelijk.nl  Later terugkijken van
deze en eerdere webinars kan ook.
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Mijn Coronajaar in vogelvlucht

Het is een jaar geworden om nooit te vergeten.
Maar gelukkig zijn we er, na Corona gehad te hebben,
weer helemaal gezond uitgekomen.
In dit vreemde jaar wisten we soms niet, of het nu
maandag, dinsdag of woensdag was.
Eerst hadden we bijna iedere dag vaste afspraken, zoals
op maandag onze kaartavond en we keken uit naar
onze dinsdagmorgen. Waarop we met ons Cantando
koor weer gezellig konden zingen. Ook het nabuurten
onder het genot van een kop koffie, thee of chocomel
was altijd heel gezellig. We zijn er dan ook weer als
de kippen bij als dat weer mag.
Ook op woensdag de Engelse les kwam iedere week
weer terug. Dit alles missen we heel erg.
Maar het is ook een jaar geworden voor andere dingen
zoals knutselen, waar ik eerst geen tijd voor had, heb
ik heel veel gedaan. Vorig jaar met Pasen 300 papieren
paaseitjes geknipt en geplakt op wasknijpers, later vele
vlaggenlijnen gemaakt.
Van onze dochter heb ik 60 mooie kaarten gekregen
(uit India) en verzonden naar ons koor, mensen van
de Laverhof en naar de Abdijstaete.
Vele oude kopjes gevuld met een lontje en gesmolten
oude kaarsen, voor een lichtje in deze donkere tijd.
En heel veel mondkapjes gemaakt, ze waren weg voor
ze bijna klaar waren.
Met Kerst, kerstkaarten en kerstballen gemaakt van
muziekpapier.

Overleden

26-02-2021 Gerard Barten, 89 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Gouden jubilea

Jan en Thea van den Broek-Siero mochten hun
gouden huwelijksjubileum vieren op 4 maart 2021.
Op 19 maart 2021 waren Peter en Toos van
Pinxteren-Klein 50 jaar getrouwd..
Wij wensen de beide jubilerende echtparen een van
harte proficiat met deze mooie mijlpaal.

Gek hé

Gek hé. Voor mij is de coronatijd een tijd van goede
rust geweest! Voorheen was ik bijna nooit thuis.
Vanwege te veel vrijwilligerswerk. Voor de corona
maatregelen vlug nog even naar een hobbywinkel
geweest. Flink wat ingekocht. Ik wist niet dat het
zoveel plezier geeft. Daarmee beleefde ik de echte
rust. Gelukkig.
Met wandelen, met buurten op een afstand en de
hobby’s heb ik me niet eenzaam gevoeld.
Bij het bezorgen van de KBO-bladen had ik een
nieuwjaarskaart gestopt. Leuke reacties terug.
Naar Veghel geweest voor een coronaspuit.
Gekregen!
Overwonnen!! Ondanks dat het moeilijk was van
de vele overledenen.
Houd moed!! Het komt goed!!
Sientje van Doorn

Goede morgen, goede morgen
zonnestraal.

Goede morgen, goede morgen
veel geluk allemaal.

Campagneweek belasting invullen

Het is nog een vraag of het invullen van de belasting
formulieren en die van de huur- en zorgtoeslag in de
week van 12 t/m 16 april wel kan doorgaan. Bij het
ter perse gaan van dit blad was het nog lang niet zeker
of cc Servaes dan al open is. De planning voor de
zitdagen is om die reden ook nog niet gemaakt.
Het is kort dag. De aangiftes moeten voor 8 mei
binnen zijn. Daarom is de kans groot dat de belasting
invulhulpen u deze service op een andere manier
zullen gaan bieden. De 133 leden, die dit jaar geholpen
worden, krijgen hierover persoonlijk bericht.

En nu is het alweer Pasen en heb ik kippetjes en
mutsjes zitten breien, als eierwarmer.
Maar nu is het tijd om weer naar buiten te gaan en te
genieten van de lente die komt en de vogels die fluiten.
Ook krijgen we hoop ik binnenkort onze vaccinatie.
De toekomst ziet er weer beter uit en we hopen dan
ook weer met z'n allen bij elkaar te mogen komen.
Ons mam zei altijd:
Truus : 't kumt zoals 't kumt en zo moette 't mar vatte.
Groeten van Truus Ketelaars


