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Herinnering energietoeslag!
Mensen in Nederland met een laag inkomen hebben
in 2022 recht op een eenmalige energietoeslag van
800 euro. Bij de beoordeling van de aanvrage kijkt men
naar het inkomen over de maand januari. Mooi dat dit
er is, maar maak er ook gebruik van. De meeste in-
woners kregen het bedrag automatisch. Niet iedereen
dus, anderen moeten zelf daarvoor de aanvraag
indienen, de KBO kan daarbij helpen. 
Naar aanleiding van onze oproep in het maandblad
van juni hebben onze belasting invulhulpen met succes
een aantal leden kunnen helpen. Bedankt heren voor
jullie bereidwilligheid, voor de gratis service. 
Twijfelt u nog of u recht heeft op de energietoeslag?
Kijk dan op de website van de gemeente of neem
contact op (gemeente@bernheze.org/0412-458888).
Lukt dat niet, laat u dan helpen door een van onze
belasting invulhulpen. Aanvragen kan nog tot 1 nov.

Vier mooie gezellige dagen
Aan de fietsvierdaagse van 31 mei t/m 3 juni deden dit
jaar 20 leden mee. De bestemming was Asten en
omgeving met drie overnachtingen in Hotel Nobis.
Daar was het goed toeven, het eten was goed en de
avonden gezellig met keezen, bridgen en rikken.
De start op dinsdag, iets over 9.00 uur, was vanaf
cc Servaes. Om de 10 km werd er even gepauzeerd.
Op de heenreis werd in Helmond de lunch genuttigd.
Op de tweede dag stond de Strabrechtse Heide  op
het programma. Een prachtig fietsgebied. Heerlijk
uitwaaien bij de zandverstuivingen en afkoelen in de
bossen. De lunch was in Mierlo in een blokhut.
De derde dag, de andere kant op. Richting Mariapeel.
Fietsen door een gebied waar trekvaartjes nog
terugdenken aan de tijd dat er nog volop turf werd
gewonnen, ook door Griendtsveen en Helenaveen
waar de lunch was. Om 16.00 weer terug in Asten.
De vierde en laatste dag stond in het teken van de
terugreis. Weer 60 km. Via een aspergefarm naar
Stiphout en Son en Breugel waar midden in het
centrum geluncht werd. Via Sint-Oedenrode en de
Kienehoef ging de weg naar Heeswijk-Dinther. Bij ‘De
Siem’ werd de vierdaagse met een versnapering
afgesloten. Iedereen tevreden, 20 fietsers huiswaarts
met een goed gevoel.

Thuisadministrateurs
Met betrekking tot algemene belangenbehartiging en
praktische ondersteuning doet KBO veel voor haar
leden. In zowat ieder maandblad brengen we dit onder
de aandacht. Er kan bijvoorbeeld gratis hulp geboden
worden door een thuisadministrateur. Niet iedereen
is handig met administratie. Een lastige opgave voor
vooral oudere senioren. Ook als een partner wegvalt
die er altijd voor verantwoordelijk was. U kunt de
hulp inroepen van zo'n thuisadministrateur. Deze
vrijwilligers worden centraal opgeleid en gecertificeerd
door KBO-Brabant en werken onder verantwoorde
lijkheid van de lokale seniorenverenigingen.
Interesse, neem dan contact op met secretaris Kees
Kuijpers (296143)

Boerenbondsmuseum
De bedankdag voor de vrijwilligers van KBO-Dinther
is op 20 juli. In tegenstelling tot voorgaande jaren is
dit nu een hele dag. Ook de voormiddag dus. Na twee
coronajaren zonder uitstapje mag het ook wat meer
zijn. In alle vroegte vertrekken we die woensdag op
de fiets (en sommigen met de auto) naar Gemert. Het
Boerenbondsmuseum verwacht ons al om 9.00 uur.
Er is een ochtend- en een middagprogramma met een
uitgebreide Brabantse koffietafel op het middaguur.
Alle vrijwilligers krijgen nog een persoonlijke
uitnodiging. 

Bloemschikken naar donderdag
Het driewekelijkse bloemschikken gaat naar de
donderdagmiddag. De kartrekkers hebben besloten
om dit niet langer op de dinsdag te doen in verband
met de versheid van de bloemen. In de maand juli is
het nog twee keer, op donderdag 7 en 28 juli. Je bent
van harte welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet. Er
wordt gewerkt van 14.00 tot 16.30 uur. Wil je op die
middagen op een andere manier creatief bezig zijn
(breien, haken, kaarten maken, enzovoort), dan mag
je ook gerust aanschuiven.
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Volksdansgroep Kujawiak (Poolse volksdans)
 
De ‘leidsters’ Liesbeth Wellens en Truus van Zutphen
weten als geen ander dat dansen goed is voor de mens.
Het is lekker ontspannend bewegen en tegelijkertijd
train je ook je hersenen.
De dansgroep is ontstaan vanuit de KVO (Katholieke
Vrouwen Organisatie). Nadat deze werd opgeheven
heeft de groep nog een tijdje in Vorstenbosch bij de
KVO meegedanst. Vanaf 1 januari 2015 is de groep
onderdeel van KBO-Dinther.
Uit de hoogtijdagen bij de KVO-Kring kunnen ze
putten uit vele dansen, inclusief muziek. Ze hebben
een groot repertoire. Zelf dansen Liesbeth en Truus
al zeker vijftig jaar en volgden tot voor kort regelma
tig cursussen.
Op dit moment telt de groep veertien leden (niet
idereen staat op de foto). Nieuwe dansen worden
langzaam opgebouwd en zo nodig aangepast aan de
leeftijd. Bijvoorbeeld één keer ronddraaien in plaats
van twee keer. Per uur worden zeven à acht dansen
uitgevoerd, voornamelijk parendansen.
Ze bezitten een drietal kostuums (volksdanskleding)
welke allemaal zelfgemaakt zijn. Deze werden gedra
gen, afhankelijk van het jaargetijde. Werden, omdat
de groep van nu geen optredens meer doet. Dit is
namelijk lastig gezien de leeftijd. Het oudste lid is 90
jaar. De meesten doen al heel lang mee.
Het is een heel hechte groep en na afloop drinken ze
lekker samen koffie.
En wat stoer dat Liesbeth en Truus (samen met Maria
Verschuren; Margo Dortmans; Riek van de Boom;
Maria van Zutphen en Annie Verhoeven) nog elk jaar
meedoen aan de veteranensportdag van de KPJ. Ze
oefenen in de Wis in Loosbroek en traden 12 juni op
in Elsendorp, waarbij onder andere ritmische oefenin
gen op muziek werden uitgevoerd.
Kujawiak heeft even zomerpauze en start weer in
september: elke donderdag van 18.45 – 19.45 uur.

Twee splinternieuwe duofietsen
 
Op 15 juni was er een feestelijke bijeenkomst in
cc Servaes. ‘Onze’ Anny van den Broek, als organisa
tor van het duofietsen nam namens de KBO ’s van
Heeswijk en Dinther twee nieuwe fietsen officieel in
ontvangst. Harry Geboers, voorzitter van Vereniging
Samen Sterk HDL droeg de fietsen in bruikleen over.
Ook vertegenwoordigers van Stichting Het Geleer;
de KBO’s en vrijwilligers waren hierbij aanwezig.
 
Het duofietsen is al heel veel jaren een succes.
Fijn dat mensen, die niet meer zelfstandig kunnen
fietsen of anderszins beperkt zijn, hiermee toch de
deur uit kunnen. Afhankelijk van het weer trekken de
vrijwilligers er vijf middagen in de week met zo'n
viertal fietsen en hun duopassagiers er op uit. Door
de natuur naar omliggende dorpen en onderweg een
lekker bakje koffie met soms iets erbij. Zowel de
passagiers als de begeleiders zijn enthousiast.
Met de aanschaf is een bedrag van ongeveer 22.000
euro gemoeid. Dankzij sponsoring door Stichting Het
Geleer; MEAX; het Oranjefonds; RCOAK en
VSB-fonds  konden er twee nieuwe fietsen gekocht
worden, ter vervanging van twee oude afgeschreven
exemplaren. De gemeente geeft binnenkort nog uit
sluitsel over hun bijdrage aan het fietsenproject.
 
De coördinatie voor de inzet en het gebruik van de
fietsen ligt bij KBO-Dinther. Anny van den Broek is
de drijvende kracht hierachter. Zij doet dit al jaren op
een geweldige manier. 
 
In principe mag iedereen uit HaDee gebruik maken
van de fietsen, mits de bestuurder ervoor getraind is
(in verband met de verzekering) en als vrijwilliger is
aangemeld. 
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Redactie Maandblad KBO-Dinther
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

Overleden leden
09-06-2022 Ivonne van Gool, 59 jaar 
14-06-2022 Manus Kuijpers, 81 jaar 
 
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Dagtocht Monschau en Vogelsang
We vertrekken op woensdag 24 augustus richting
Duitsland. Onderweg is er een korte stop voor een
lekker bakje koffie/thee en Limburgse vlaai. Hierna
rijden we naar Vogelsang voor een bezoek aan de
toenmalige NS-Ordensburg Vogelsang, een oplei
dingskamp van de NSDAP in de Duitse Eifel. We be
kijken hier de permanente tentoonstelling
‘Bestemming Herrenmensch, NS-Ordensburgen tus
sen fascinatie en misdaad’. Het gaat over een relatief
kleine groep van jonge mannen, die door de
Nazi-partijleiding werd geïndoctrineerd.
Hierna rijden we naar Monschau met zijn middeleeuws
stadsbeeld, idyllische vakwerkhuisjes en nauwe steeg
jes. Daar gaan we eerst aan tafel in een sfeervol res
taurant voor een traditionele Duitse lunch (excl.
drankje). Vervolgens nemen de gidsen u mee voor een
rondleiding in een authentieke mosterdmolen, die
dateert uit 1882 en nog steeds in bedrijf is.
Hierna splitsen we de groep en is één groep even vrij
om het schitterende centrum te bezoeken en maakt
de andere groep (nu nog onder voorbehoud) een ritje
per toeristentreintje door Monschau. Na ongeveer 30
minuten wisselen de groepen.
Rond 16.00 uur vertrekken we weer richting Limburg
waar we deze mooie dag afsluiten met een lekker
3-gangendiner. Rond 20.30 uur zijn we weer thuis.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 juli bij Ria van Hemmen:
e-mail riavanhemmen@gmail.com of via een briefje
op Julianastraat 7 of tel. 0413-292462 of 06-44706771
onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en
aantal personen en akkoord met afschrijving van uw
rekening na afloop van de dagtocht.
Samenvattend:
Woensdag 24 augustus 2022
Vertrek vanaf Plein 1969 om 08:00 uur, terug 20.30 uur
Prijs p.p. € 86,50 bij minimaal 40 personen; exclusief reis-
en annuleringsverzekering.

Gruyterbos Den Bosch
Buitenshuis Nordic Walking bevalt goed. Zo goed
zelfs, dat de wandelgroep heeft besloten om de
frequentie te verhogen. Niet langer eenmaal in de twee
maanden, maar voortaan elke maand op een andere
locatie. De bedoeling is om vanaf augustus elke eerste
donderdag met de auto ergens anders heen te gaan.
De overige drie of vier donderdagen is het vertrek als
vanouds om 9.00 uur vanaf cc Servaes voor een
rondje door HaDee.
Op 21 juli staat het Gruyterbos in Den Bosch op het
programma. Vertrek met auto’s om 8.45 uur vanaf het
kerkplein. Iedereen kan mee, aanmelden vooraf hoeft
niet. Wel op tijd komen. De ‘derde helft’ is bij terug
komst in cc Servaes. Op donderdag 4 augustus is het
ommetje in Handel de bestemming.

Rare straatnamen
De koffieochtend op 28 juli gaat over straatnamen in
Heeswijk-Dinther. Rare straatnamen. Iedereen denkt
wel eens, waar komt dat toch vandaan? Bijvoorbeeld
Lariestraat, Fokkershoek, Rukven en Balledonk. Maar
ook de Gedwongen Arbeidstraat, Koffiestraat en
Droevendaal. Zomaar wat namen, er zijn er nog veel
meer. Bart van Schijndel, bestuurslid van Heemkun
dekring De Wojstap weet veel van het ontstaan van
deze namen. Hij kan vertellen of ze vanuit vroeger een
bepaalde betekenis hebben. De koffieochtend is op
donderdag in cc Servaes van 10.00 tot 11.30 uur.
De koffie is gratis.

Fietstocht
Een tocht naar het vestingsstadje Heusden. We fietsen
zo'n 60 kilometer via knooppunten. 
Meer kunnen we nog niet prijsgeven, maar met gunstig
gestemde weergoden wordt het vast weer een leuke
rondrit.
Vertrek 14 juli om 09.30 uur bij  cc Servaes.


