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Hoi KBO-leden en meelezers 2

Ik schreef  in het maandblad van vorig jaar maart
dat ik voor mijn andere activiteit, namelijk het
wandelvoetbal, nieuwe voetbalschoenen aange
schaft had. Dat zou volgens de beschrijving DE
oplossing kunnen zijn voor mijn matige prestaties
met het spelletje.

Nu kan ik jullie mededelen dat het toch niet in
schoenen zit maar in mij, mijn prestaties zijn er in
elk geval niet door verbeterd. Ik was nog terug
geweest bij de Wit in Schijndel maar daar kon ik
geen verhaal halen op die leugenachtige beschrijving
die er bij die schoenen zat. Waarvan akte. Maar we
hebben meestal een hoop lol en we doen iets aan
lichaamsbeweging, toch!

En we worden elke week weer gastvrij ontvangen
bij RKSV Avesteyn. We hebben daar zelfs drie
ballen ter beschikking gekregen, want er wordt
nogal eens meer dan soms een bal langs de goal
gehijst. Ook de pionnen om de grootte van het veld
aan te geven lenen we van de club en we hebben
zelfs een "locker” oftewel een kastje om “onze”
ballen in op te bergen ter beschikking, zodat de
ballen alleen door ons gebruikt kunnen worden 
Wat een GEWELDIGE club. Dat laatste heeft mij
als echte Heeswijkenaar geen enkele moeite gekost
om dat te tikken, het is gemeend.

Ik verneem nu zelfs dat ze een nieuw scorebord aan
het aanleggen zijn en wel aan de kant van het
kunstgrasveld waar wij altijd voetballen, ik denk om
het scoreverloop bij te houden want wij raken de
tel nogal eens kwijt met die soms grote uitslagen
die wij hebben.
Als er nog iemand is die dan die score bij zou willen
houden dan ben je welkom. Dit zou je zelfs met je
telefoon vanuit de kantine kunnen bedienen. Wij
sluiten op die plaats dan ook aan voor de derde
helft. Dit hoorde ik van super vrijwilliger bij RKSV
Avesteijn, Huub Schouten die ons ook altijd van
koffie/thee voorziet na afloop van het spelletje.

Aan verdere activiteiten heb ik niet deelgenomen,
zelfs op de koffieochtenden ben ik niet geweest.
Niet dat er geen interessante onderwerpen aan bod
kwamen maar omdat ik gewoon geen tijd had, haha.

Tot ziens en groetjes
Erich Vermeulen

Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner
Afgelopen november schreven we al over Wegwijzer
Bernheze en nu willen we u er graag over bijpraten.
Iedereen zit weleens met een situatie of vragen waar
uzelf geen oplossing voor kunt bedenken en dan biedt
uw directe omgeving niet altijd uitkomst.
Bij u zijn onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)
bekend die u kunt benaderen voor een gesprek en
een luisterend oor. Als aanvulling daarop zijn er nu
vrijwilligers in opleiding tot Onafhankelijk Cliënt
Ondersteuner (OCO) om iedereen te ondersteunen
bij het onderzoeken van de mogelijkheden, die de
WMO biedt. Het samen met u opstellen van een
"zorgplan" is een van de dingen waarbij zij kunnen
helpen. Dit plan is het begin om te komen tot een
aanvraag van hulp of ondersteuning binnen de WMO.
Blijf niet met uw problemen rondlopen maar meld u
door te bellen met Wegwijzer 0412 - 45 88 88.

Meerdaagse uitstapjes

Er is veel animo voor de meerdaagse uitstapjes in 2022.
 
Teutoburgerwald
Het berichtje in het maandblad van januari over de
vijfdaagse reis naar het Teutoburgerwald in Duitsland
van 16 t/m 20 mei leverde al nieuwe deelnemers op.
De touringcar bus van Brabant Expres zit al aardig vol,
maar er zijn nog plaatsen vrij.
Aanmelden kan nog tot 15 februari.
Vraag nadere informatie bij Ria van Hemmen via
riavanhemmen@gmail.com of tel. 292462.
 
Fietsvierdaagse
De fietsvierdaagse naar de Betuwe, 31 mei t/m 3 juni,
heeft op 2 á 3 inschrijvingen na het maximale aantal
bereikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij Corrie
van der Heijden (p.c.vdheijden@home.nl of 292773).
 
Bergwandelweek
De bergwandelweek Neukirchen am Grossvenediger
in Oostenrijk van 20 t/m 26 juni is volgeboekt.
Voor deze activiteit is al een wachtlijst.
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Echt actief het jaar uit
We waren er al vertrouwd mee.
Het bieden van een mooie actieve middag en avond
in cc Servaes moest worden afgeblazen. In allerijl ging
de werkgroep "Actief het jaar uit" weer aan de slag
met het maken van een puzzelblad. De werkgroep
kreeg het voor elkaar en heeft met genoegen mogen
constateren hoe onze leden aan de slag zijn gegaan
met het puzzelblad. Soms alleen, maar nog veel vaker
samen. Samen met de kinderen of kleinkinderen, met
de buren of met anderen. Zelfs oud-bestuursleden
werden bevraagd op hun kennis van de historie van
KBO-Dinther.
De fotopuzzeltocht door een nieuw stuk Dinther
bleek een levendige activiteit. Lekker wandelen,
vooruit en soms ook weer een stukje teruguit.
Sommige deelnemers maakten voor het eerst kennis
met dit nieuw stuk Dinther en maakten zelfs af en toe
een praatje met de mensen die er wonen. Men kwam
elkaar tegen en dat leverde ook gesprekjes op. Ge
weldig toch in tijden van een lockdown.
Je ziet op deze manier veel meer mensen dan anders.
Gezien de vele lovende reacties hebben velen er
plezier aan beleefd om met het puzzelen bezig te zijn.
 
Wil je de puzzel nog eens inkijken?
De puzzel staat op onze website.
Daar staan tevens alle antwoorden en deze zijn ook
op te vragen bij onze secretaris.
telefoon 296143 of e-mail info@kbo-dinther.nl

                      O p m e r k e l ij k
Welke naam had onze vereniging voordat zij in 1970
toetrad tot de diocesane bond (later KBO-Brabant)?
Voor deze vraag dook de werkgroep in het oudste
archief van onze vereniging. En echt waar.
Daar stond Vereniging Oude van Dagen. 

Op deze ene vraag had echt helemaal niemand een
goed antwoord. Niet gek hoor. Zelfs het bestuur
had er geen weet van.

Prijswinnaars
We kregen 47 inzendingen binnen. Een mooi aantal.
De werkgroep kon aan de slag.
Hoofdprijzen
Het maximaal aantal te behalen punten was 173.
De hoogste scores voor de vijf hoofprijzen waren
respectievelijk 162, 161, 160½ en 2x 159 punten.
De prijswinnaars zijn:
1e diner voor 2 - Piet en Sjan Mulders
2e high wine/beer voor 2 - Karin Verboort
3e lunch Kilsdonksemolen voor 2 - Francien van Eerd
4e retourtje fluisterboot voor 2 - Familie W. van Eerd
5e retourtje fluisterboot voor 2 - Thea en Erich
Vermeulen
Overige prijzen
Naast de vijf hoofdprijzen waren er nog meer prijzen:
3x twee flessen wijn, 2x een bierpakket, 5x één fles
wijn en 5x een puzzelpakket. De extra prijs voor één
fles wijn kwam na loting terecht bij de familie Door
enbosch.
 
Al deze prijzen worden bezorgd bij de prijswinnaars.
Een overzicht van de prijswinnaars verschijnt op de
website en is ook op te vragen bij onze secretaris.

Booster in app CoronaCheck
Velen hebben zich laten vaccineren met de derde prik
tegen corona, de boosterprik. Deze verschijnt echter
niet automatisch in de app CoronaCheck. Er moet
een nieuw vaccinatiebewijs worden aangemaakt.
Werk daarom de gegevens als volgt bij:

•   Open de app CoronaCheck.
•   Tik rechtsboven op het plusteken.
•   Tik op Vaccinatiebewijs.
•   Tik op Log in met DigiD.
•   Log in via een sms-code of via de DigD-app.
•   De vaccinaties verschijnen in beeld.

Controleer of de booster ertussen staat.
•   Tik op Maak bewijs.
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Overleden leden
24-12-2021 Anneke Verhoeven-Langens, 90 jaar
15-01-2022 Pieta van Kessel-Timmers, 95 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Piet Heerkens
Willy Heerkens-Bissels
Ine de Veer
Gerrie van Geffen-van Helvoirt
Thea van der Doelen-Zomers
Welkom bij KBO-Dinther!

Themamiddag 23 februari 13.30 uur

Begin 2018 is heeft huisartsenpraktijk Heilaren serieus
het plan opgevat een gezondheidscentrum te starten
in Heeswijk-Dinther. Nu de zorg steeds uitgebreider
en complexer wordt, merken wij dat de kwaliteit van
de zorg en persoonlijke benadering steeds verder
onder druk komt te staan.
Wij denken dat het samenwerken in één gebouw waar
je elkaar tegenkomt en bij elkaar kan binnenlopen, de
kwaliteit en persoonlijkheid in de zorg substantieel
verbetert, en het werkplezier van alle betrokken
medewerkers verhoogt.
Eerst was het zoeken naar een locatie. Dat viel niet
mee in het dorp, maar uiteindelijk zijn wij heel blij dat
wij náást onze bekende praktijk de mogelijkheid
hebben gekregen het gebouw uit te breiden tot ons
gewenste gezondheidscentrum.
 
Wat gaat er komen ?
Onze huisartsenpraktijk gaat verhuizen naar het
nieuwe gedeelte dat nu tegen onze praktijk wordt
gebouwd. In het gedeelte wat wij verlaten komen veel
andere zorgverleners te werken. Dit zijn allemaal
zorgverleners of organisaties waar wij al jaren naar
volle tevredenheid mee samenwerken. Wij zijn dan
ook heel blij dat zij onze toekomstvisie delen, en
hebben besloten samen met ons de stap naar het
gezondheidscentrum te wagen.
 
Wie komen er te werken?

•   Huisartsenpraktijk Heilaren
•   Fysiotherapiepraktijk fysiomaatwerk
•   Een 2e vestiging van apotheek Heeswijk-Dinther
•   Prikpost van ziekenhuis Bernhoven
•   Thuiszorg onderdeel van Laverhof
•   Thuiszorg onderdeel van Pantein
•   Podotherapie Schuts
•   Logopedie Heleen van de Veerdonk
•   Psychologenpraktijk PsySchijndel
•   Orthopadagogie Chantal Engbers
•   Dietiste Lieke van de Krommenacker
•   Cesartherapeute Reggie van Boxmeer
•   Huidtherapeute Anke Foley-Hermans

 
Wanneer kunt u er terecht?
De huisartsenpraktijk zal eind maart verhuizen naar
het nieuwbouw gedeelte. Dan wordt het bestaande
gebouw verbouwd en vernieuwd. En vanaf 1 juni zijn
daar alle bovenstaande zorgverleners te vinden.
Wij nemen u graag mee in ons verhaal daarover tijdens
de themamiddag in cc Servaes,
                                                 D. van Doorninck

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

Film Intouchables in Heeswijk
Na lange tijd draait er bij KBO-Heeswijk weer een
film. De film Intouchables vertelt het - op ware feiten
gebaseerde - verhaal van een erg rijke gehandicapte
aristocraat en een kansarme donkere jongen uit de
Parijse buitenwijken. Een mix van komedie en drama.
Woensdag 9 februari om 14 en 19 uur.
Coronatoegangsbewijs is nodig.

Binnenkort ook:
Kienen op 2 februari
Kaarten op 4 en 9 februari
Bloemschikken op 15 februari

Koffieochtend
24 februari in cc Servaes, aanvang 10.00 uur
Stichting Vrienden van Bambanani
Ed Rakhorst komt ons erover vertellen.
De stichting heeft als doel in Nederland gelden te
verwerven voor de opvang en de educatie van jonge
kinderen in Zuid-Afrika, regio Phalaborwa.
De verworven financiële middelen komen ten goede
aan het op een verantwoorde wijze opzetten c.q.
verbeteren van schooltjes in de regio Phalaborwa.   
Samen met de plaatselijke stichting "Bambanani Early
Learning Outreach Trust", word getracht met de
zogenaamde "pilotschools" een basisstructuur te
creëren voor een netwerk van samenwerkende
schooltjes.
Kom luisteren en geniet van een gratis kopje koffie.


