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Geslaagd jaarfeest KBO-Dinther
Het midzomeravondfeest in augustus was een succes.
Het jaarfeest op woensdag 12 oktober bij Cultureel
Centrum Servaes deed daar niet voor onder. Voor
zitter Theo Jacobs begon met het benoemen van wat
hoogtepunten die op dit moment spelen. Hij haalde
ook aan dat ons oudste lid van bijna 102 jaar oud,
helaas had moeten afzeggen, dat deed deze mevrouw
per e-mail!
Er waren bijna tweehonderd aanmeldingen voor deze
dag. Men kon kiezen voor het middag- of avondpro
gramma. Elk dagdeel bestond uit dezelfde ‘ingrediën
ten’. Er waren kersenflapjes en andere lekkere hapjes.
De tonproater Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch
kwam in de hoedanigheid van schoolmeester het een
en ander vertellen over dit ‘mooie’ beroep en de ‘bij
dehante’ kinderen van tegenwoordig. Duo Memory
uit Heesch zorgde in de middag- en avond voor muziek
met zang en gitaar, met voornamelijk nummers uit de
jaren zestig en zeventig. Het repertoire was zeker niet
alleen Nederlandstalig.
‘s Avonds was het wat drukker en rumoeriger dan in
de middag. Maar in ieder geval was er tijdens beide
dagdelen voldoende gelegenheid om gezellig te buur
ten. Dat bewijzen de foto's die je kunt vinden op de
website: www.kbo-dinther.nl

Ouderenadviseurs (VOA’s)
KBO doet veel voor haar leden. Belangenbehartiging
en praktische ondersteuning. Deze service (meestal
gratis) brengen we graag onder uw aandacht. Dit keer
de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s).
Deze vrijwilligers hebben een luisterend oor, het zijn
mensen die met u meedenken over regionale en lo
kale (zorg)voorzieningen en diensten. Ze werken in
opdracht van – en worden begeleid door ONS welzijn,
KBO-Brabant en de lokale senioren verenigingen. Ze
zijn onafhankelijk, goed opgeleid en gecertificeerd. De
KBO-afdelingen in Heeswijk-Dinther zijn in de geluk
kige omstandigheid dat ze vijf VOA’s binnen hun ge
lederen hebben. Schroom niet om contact met ze op
te nemen. De service is gratis.
Informatie via info@kbo-dinther.nl of 0413-296143.
Lezing over de K van KBO
Geestelijk adviseur van KBO-Brabant Wim Kalb houdt
op uitnodiging van de KBO Kring Bernheze een lezing
over de K van KBO. ‘Wat kan die K voor ons in deze
tijd nog betekenen?’ Het is een actueel thema, ook al
hebben sommige KBO’s hun naam veranderd. De
lezing wordt gehouden op woensdag 16 november
om 14.00 uur in de Berne Kringzaal van de Abdij in
Heeswijk. Graag van te voren aanmelden via e-mail
adres secretaris.kbo.bernheze@gmail.com of telefo
nisch via 0412-612727.
De toegang is gratis.
Engelse les

Gamende (klein)kinderen
Gamen is de hobby voor heel veel (klein)kinderen en
de opvoedkwestie voor heel veel (groot)ouders. Maar
hoe zit die gaming industrie in elkaar? Hoe kan het
beste worden omgegaan met schermtijd? Wat is ge
zond en ongezond gamegedrag? Onder de noemer
‘mijn gamende kind’ is op woensdag 9 november om
20.00 uur in de Pas in Heesch een lezing van Koen
Schobbers. Het is een initiatief van de bibliotheek, de
entree is €8 euro en €6 voor bibliotheekleden.
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In het maandblad van oktober stond al iets over de
Engelse les. De gevorderden en tweedejaars zijn al
gestart. Elke woensdagmorgen volgen ze een gratis les
in cc Servaes. Voor de derde groep, de starters,
hebben zich al een aantal leden gemeld. Dat is mooi,
Dini Verkuijlen kan nu ook met deze beginners aan
de slag. De eerste cursusles was op 26 oktober van
11.00 tot 11.45 uur. Hierbij kunnen nog enkele leden
aansluiten. Ook bij de twee al bestaande groepen is
nog ruimte om mee te doen. Telefonische informatie
is verkrijgbaar bij Dini Verkuijlen via 06-16974724.

Rabobank en stemmers bedankt

Einde seizoen Jeu de boules

Vanuit de Rabobank Clubkascampagne is het mooie
bedrag van € 1179,- ingekomen. Behalve de Rabobank
willen we natuurlijk ook iedereen bedanken die ge
stemd heeft op ons bestedingsdoel. Mede hierdoor
kan de ‘Eindejaarsactiviteit’ op 21 december een
succes worden. Nogmaals bedankt allemaal.

Nu de zomertijd voorbij is gaan onze jeu de boulers
de winterstop in. Na twee jaren corona was het weer
een normaal jaar. Maar een paar donderdagen te warm
of regen. Er kon 26 keer gespeeld worden op de banen
van gilde Sint Barbara. Daarin werden door 22 leden
bijna 400 potjes gebould en circa 7500 punten ge
maakt. Voor het eerst was er ook een echte winnaar.
Aan het einde van het seizoen werd door de zes beste
spelers een hele competitie afgewerkt. Mari van den
Brand werd de glorieuze winnaar. Hij won vier van de
vijf wedstrijden en scoorde een gemiddelde van 12,8
(maximaal is 13)! Uit handen van kartrekker Bart van
de Wetering ontving hij een door erevoorzitter Willy
van der Steijn geschonken wisselbeker. Het seizoen
werd feestelijk afgesloten in gildehuis De Guld. Mede
dankzij de gildebroeders werd het wederom een leuk
seizoen. Bedankt gilde Sint Barbara voor alle goede
zorgen, fijn dat onze senioren weer te gast mochten
zijn. Hopelijk mogen we in de zomer van 2023 weer
gebruik maken van jullie accommodatie. Mogelijk
wordt dan de donderdagmiddag ingeruild voor de
dinsdagmiddag.

Naar binnen
De zomertijd is voorbij. De meeste buitenactiviteiten
stoppen. Zo ook bij onze KBO. Jeu de boules is gestopt
en duofietsen en fietsen op dinsdag gaan nog zolang
door tot het mooie weer ophoudt. Die tijd die vrij
komt kan makkelijk binnen ingevuld worden. Je bent
van harte welkom bij activiteiten als koersbal, kaarten,
kienen, bloemschikken, zingen, volksdansen, line
dance, biljarten, koffie-ochtenden en Engelse les.
Bij Engelse les is nog plaats voor beginners, informatie
hierover bij Dini Verkuijlen via 06-16974724.
Mantelzorgmakelaars bij koffieochtend
Erna van den Elsen uit Vorstenbosch en Margreet
Verboon uit Heeswijk-Dinther zijn beiden actief in
Bernheze en omstreken. De mantelzorgmakelaar is
dé professional die mantelzorgers helpt met alle re
geltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de
mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt
combineren met werk en/of andere verplichtingen.
Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en
regelgeving en verzekeringen.
Wat moet er geregeld worden? De mantelzorgmake
laar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzor
ger houdt altijd zelf de regie.
U bent van harte welkom om 10.00 uur bij deze
koffieochtend op 24 november in cc Servaes.

Goede start Klusdienst HDL
Op 21 september werd de Klusdienst HDL een feit.
Wethouder Everling gaf met de eerste klus in Ons
Thuis het startsein. Meer dan 20 vrijwilligers gingen
daarna enthousiast aan de slag. Er werd volop gebeld
door hulpvragers. Binnen een paar weken werden al
20 klussen geklaard. Het gaat voortvarend met de
dienst. Heb jij ook een klus die je niet zelf of iemand
in je directe omgeving kan uitvoeren, meld dit dan bij
voorkeur via:
klusdienst.hdl@gmail.com of mobiel 06-16288065
(tussen 09.00 en 16.00 uur)
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Themamiddag 30 november

Uitnodiging champagneconcert
Op 5 november a.s. viert koor ‘Amicanto’ haar 35
jarig jubileum. Zij doet dit samen met ‘Barbershop
koor Quadrupel’ en ‘Jazzcombo Ludwig Attevelt’.
Wij zouden het leuk vinden om u hierbij uit te
nodigen en om 20.00 uur gezamenlijk het glas te
heffen.
cc Servaes, toegang is gratis, zaal open om19.30 uur.
Je hebt een kaartje nodig om binnen te komen. De
gratis kaartjes zijn af te halen achter de bar bij Servaes.
Let op vol is vol!
Seniorengym bij KBO-Heeswijk
Het gymmen in Ons Thuis is goed aangeslagen en
daarom wordt er gestart met een tweede groep.
Gijs van Liempd heeft de groep tijdelijk begeleid. Zijn
taak wordt nu overgenomen door een professionele
kracht. Vanaf 3 november elke donderdag van 09.0010.00 uur en van 10.00 - 11.00 uur.
Voor aanmelding kunt u bellen naar Maria van Berloo
tel. 06-14155166. De kosten bedragen € 15,00 per
maand, vooraf te voldoen via automatische incasso,
waarvoor u een machtiging afgeeft.
Film Rise of the Planet of the Apes
Deze keer een Amerikaanse sciencefictionfilm uit
2011. Het verhaal speelt zich af in San Francisco, waar
de wetenschapper Will Rodman zich bezighoudt met
genetische manipulatie op apen in z'n strijd tegen
Alzheimer. Het gevolg van de experimenten is een
hyperintelligente aap genaamd Caesar, die besluit het
op te nemen tegen zijn menselijke overheersers.
Woensdag 9 november om 14.00 en 19.00 uur in Ons
Thuis.

Op woensdagmiddag 30 november a.s. nodigen wij u
graag uit voor een informatieve themamiddag met
Heeswijkenaar Rien de Visser. Hij is publicist Cultureel
Ergoed. Hij is voor ons in de historie gedoken van de
dorpen Heeswijk en Dinther. Met name heeft hij
interessante verhalen over bij eenieder bekende en
typische vroegere dorpsbewoners.Te denken valt
daarbij aan figuren als Piet van Schijndel, Tinus Verha
gen, Marcel van de Ven, Baron van den Bogaerde van
Terbrugge, enzovoorts. Wie waren zij, wat deden zij,
waarom kennen we ze nog? Ongetwijfeld onder
streept met mooie ludieke anekdotes.
Het belooft een erg interessante, maar vooral ook
luchtige lezing te worden over onze gezamenlijke
herinneringen.
De themamiddag vindt plaats in cc Servaes en begint
om 13.30 uur. U bent van harte welkom en breng
eventueel belangstellende gezinsleden mee.
Betalen met pinpas
Consumpties afrekenen in ons cultureel centrum.
Dat kan natuurlijk nog steeds contant. Echter, het
bestuur van Servaes heeft het liefst dat u dat
voortaan met uw pinpas doet. Alvast bedankt na
mens de vrijwilligers van het centrum.
Overige activiteiten
Kienen op 2 november om 13.30 uur
Kaarten op 4 november om 19.30 uur
Kaarten op 9 november om13.30 uur
Bloemschikken op 10 november om14.00 uur
Nieuwe leden
Jan Brugmans
Jo Verkuijlen
Henk Schakenraad
Anny Schakenraad-Pennings
Welkom bij KBO-Dinther!
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Thea van der Doelen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
56zomers@gmail.com of Raadhuisstraat 12
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

