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Bergwandelen groot succes
 
Blijf zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam. Een vaak
gehoorde uitspraak. Houd je onder meer fit met
activiteiten zoals wandelen en fietsen.
Bij seniorenverenigingen gebeurt dat gelukkig volop.
Niet alleen om de eigen kerktoren, soms ook met
sportieve uitdagingen verder weg.
 
Eind juni gingen 22 leden van KBO-Dinther met eigen
vervoer naar Neukirchen am Grossvenediger. Zeven
auto’s, keurig achter elkaar en zonder file, op weg
voor een weekje bergwandelen. Het weer was de
wandelaars goed gezind. 's Avonds soms een spatje
regen, overdag overwegend zonnig. Kortom, prachti
ge wandeldagen. Op de locaties waren verschillende
mogelijkheden. Voor elk wat wils, van weinig tot wel
700 hoogtemeters en van enkele tot 7 wandeluren.
Sommige leden waren voor het eerst in de bergen of
hadden de Alpen al lang niet meer gezien. Het was
even wennen omdat er maar weinig meters vlak zijn.
Tochten in dalen van het Nationaalpark de Hohen
Tauern, naar de oorsprong van de Salzach, langs wa
tervallen en beekjes en naar prachtige uitzichtpunten
boven 2000 meter. Puur genieten in de ongerepte
natuur waar de lucht nog schoon is. Gezond en erg
actief bezig zijn, zonder ongelukken, hoe mooi is dat.

Naast de sportieve bezigheid moesten de deelnemers
ook samen voor het eten en drinken zorgen. Ze
gingen maar een paar keer uit eten. Boodschappen
doen, koken, opruimen, enzovoort, ging bijna als
vanzelfsprekend. De 22 deelnemers waren als één
‘familie’. Iedere avond was het gezellig met Dertienen,
Keezen of gewoon gezellig buurten. De begeleiders
hadden een quizavond georganiseerd met vragen over
Oostenrijk, verkeer en muziek van vroeger. De
hoofdprijs was een ‘Weekend’ naar keuze (een tijd
schrift).

Er is veel gelachen, maar er was zeker ook ruimte
voor serieuze gesprekken. De bergwandelaars kunnen
terugzien op een zeer geslaagde week, ze kijken al
reikhalzend uit naar juni 2023.
Waar die vierde editie plaatsvindt wordt snel na de
zomer duidelijk.

Passieprijs Anny van den Broek
 
Op 14 juli werd bekend gemaakt dat Anny van den
Broek de Passieprijs 2022 had gewonnen. Samen met
nog 27 andere actieve vrijwilligers in Nederland. Zij
kreeg de prijs voor haar werk als coördinator van het
duofietsen. Anny regelt al vanaf 2009 met verve het
duofietsen,.
Zij steekt daar wekelijks heel veel tijd in. 
 
Bij de verkiezing van de nationale vrijwilligersprijs 2022
werd vanuit KBO de ‘Werkgroep duofietsen’ aange
meld. Het thema dit jaar was ‘Teamtrots’. Met een
mooie vlog van drie minuten werd aangegeven op
welke manier ruim 30 vrijwilligers dagelijks mensen in
Heeswijk-Dinther blij maken met een rondje fietsen.
Mensen die graag fietsen, maar dat niet meer zelfstan
dig kunnen. Uit de 129 inzendingen werden vijf orga
nisaties genomineerd. Het HaDee-project haalde de
voordracht niet. VIP Voorelkaar uit Rijen kwam
uiteindelijk als winnaar uit de bus en verdiende daar
mee €15.000.
 
Naast de teams werden nog 28 vrijwilligers in het
zonnetje gezet. Anny van den Broek was er een van.
Voor het tweede opeenvolgende jaar was het prijs. In
2021 was Anny van Dijk van de ziekenbezoekgroep
haar al voorgegaan. Wij zijn er erg trots op dat onze
vrijwilligers op deze manier gewaardeerd worden. De
vlogs van de werkgroep en die van Anny zijn nog te
zien op www.vrijwilligersprijzen.nl. 
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Geslaagde dagtocht naar Floriade
 
Op woensdag 29 juni gingen we met 35 personen een
dagje weg. Na een koffiestop in Houten arriveerden
we bij de Floriade in Almere. We verkenden op eigen
gelegenheid het prachtige terrein via de kabelbaan en
het treintje, maar vooral te voet. Naast het uitgestrek
te park en de fraaie tuinen zagen we veel mogelijkhe
den in ‘groene’ bouw. We maakten kennis met
methodes om duurzaamheid te bevorderen, waar
door de toekomst voor onze (klein)kinderen er beter
uit kan komen zien. Overal was bedrijvigheid. Muziek
en terrasjes genoeg.
Geweldig was het om hier een dag te vertoeven.
Wellicht gaan sommigen vóór 9 oktober nog een
keertje terug. Na het diner onderweg, kwamen we
om 20.15 uur voldaan en tevreden over de mooie dag
weer in Dinther aan.

18 augustus fietsen in de Kampina
 
De vijfde lange fietstocht dit jaar gaat via Schijndel,
Olland, Boxtel en Lennisheuvel naar het prachtige
natuurgebied de Kampina. Dat is op donderdag 18
augustus. De lunch is bij Boshuys Hermitage in
Oisterwijk.
De terugweg gaat via Belvert, Esch, het Wilhelmina
park, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en de
kanaaldijk weer naar Heeswijk-Dinther. De tocht, die
ca 65 km lang is, start om 8.30 uur bij cc Servaes.
Aanmelden vooraf hoeft niet, iedereen is welkom.

1 september fietsen op de Veluwe
 
De fietsers krijgen er maar niet genoeg van. Iedere
dinsdagmiddag 30 á 35 km, jaarrond nog 7 lange
tochten van 60 á 65 km en dan nu nog een extraatje.
In navolging van de Nordic Walkers gaan ze ook nog
een eindje verderop fietsen. Dus eerst een stukje met
de auto.
Voor de fietsen is een aanhanger geregeld. Maar men
kan natuurlijk ook zelf de fietsendrager op de trekhaak
zetten. Voor de lunch wordt een plaats gereserveerd.
De kartrekkers hebben een mooie route uitgezet van
circa 60 km op de Veluwe.
Op donderdag 1 september is om 9.00 uur het vertrek
bij Servaes, met de auto naar het Gelderse Renkum.
Van daaruit wordt er gefietst over de Ginkelse heide,
Ede, Otterlo, Hoenderloo en Schaarsbergen.
Wie mee wil moet zich aanmelden bij Corrie van der
Heijden (06-57247674).

Wlz-adviseurs
 
KBO doet veel voor haar leden. Belangenbehartiging
en praktische ondersteuning. Deze service
(meestal gratis) brengen we graag onder uw aandacht. 
Dit keer over de Wet langdurige zorg en het
Wlz-team, goed opgeleide vrijwilligers van KBO-Bra
bant.
Deskundigen die mensen adviseren die continue zorg
nodig hebben, thuis of in een verpleeghuis.
Informatie en contact via info@kbo-brabant.nl of
073-6444066.

Reminder dagtocht augustus

Aanmelden voor de dagtocht naar Monschau en
Vogelsang op 24 augustus kan nog tot
uiterlijk 5 augustus via 0413-292462 of
riavanhemmen@gmail.com.

Koffieochtend over babbeltrucs en nepberichten 
 
Criminelen van deze tijd vinden steeds nieuwe manie
ren om mensen geld afhandig te maken. Dat doen ze
via de computer, tablet en smartphone. Er komen
nepberichten binnen. Vaak wordt er om informatie
gevraagd die je normaliter niet zou geven. Hiermee
krijgen criminelen toegang tot onder andere je bank
gegevens en plukken je bankrekening leeg. Hoe kun je
als burger je tegen verbale en digitale babbeltrucs
beschermen en verweren. Hierover komt Henk
Verschuur, veiligheidsconsulent, een presentatie
geven op donderdag 25 augustus om 10.00 uur in
cc Servaes. Je krijgt ook praktische tips.
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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

Nieuwe leden
Gerard van der Doelen
Tiny Voets-van der Heijden  
Ben van de Wetering
Emmy van de Wetering-Steenbakkers
Joke Heerkens-Jacobs
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden lid
18-07-2022 Lies Langens-van den Tillaart, 91 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Binnenkort 
16 augustus computerhulp van 13.30 - 15.30 uur
Alvast goed om te weten 
12 oktober: Jaarfeest 
11 november: Met Museum Plus Bus naar Bonnefan
tenmuseum in Maastricht

Midzomeravondfeest 10 augustus!
In de zomertijd breekt voor veel senioren een rustige
tijd aan, kinderen en kleinkinderen op vakantie.
Daarom organiseert KBO-Dinther op 10 augustus
ook dit jaar weer in de Ontmoetingstuin achter cc
Servaes een gezellige, muzikale activiteit. De avond
begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur.
Het Bernhezer Senioren Orkest en het gemengd koor
de Borrelnoten treden 's avonds op. We hopen op
een mooie droge zomeravond, maar dat is helaas geen
garantie. Bij slecht weer is deze activiteit binnen in cc
Servaes. De avond is gratis toegankelijk en voor ie
dereen, dus ook voor niet KBO leden.

Vrijwilligers samen op pad
Nog uitdampend van de vorige tropische dag reden
we woensdag 20 juli naar Gemert. Sommigen met de
auto, de meesten met de fiets. Sommigen via een
mooie niet te lange route en anderen via een langer
toeristisch traject. Uiteindelijk arriveerde iedereen bij
het mooie Boerenbondsmuseum.
Tijdens de koffie, met groot uitgevallen appelgebak,
bracht onze voorzitter Theo Jacobs goed nieuws.
Namelijk dat Anny van den Broek, vrijwilligster bij het
duo-fietsen, de Passieprijs gewonnen heeft. Verder
werd Ria van Hemmen, alsnog extra bedankt voor
haar inzet voor KBO-Dinther, in de vorm van een
zilveren speld van KBO-Brabant. Aangevuld met een
oorkonde, bloemen en de onverwachte aanwezigheid
van haar echtgenoot Jo, die tot dat moment buiten
‘ondergedoken’ had gezeten.

Het museum is gevestigd in het geboortehuis van pater
van den Elsen (1853-1925). Hij stond aan de wieg van
diverse boerencoöperaties. In 1869 trad hij in als
Norbertijn van de Abdij van Berne. Het museum laat
het boerenleven zien van rond het jaar 1900. Een
langgevelboerderij, bakoven, schooltje, smederij,
wevershuisje, klompenmakerij en nog meer. Daar
naast zijn er het jaar door diverse extra activiteiten.
De geserveerde lunch met onder andere zult, gebak
ken worst en kaantjes was toepasselijk en gewild, want
er ging weinig retour keuken.
Gedurende de dag, kregen we, onderverdeeld in
groepjes een rondleiding over het terrein en een rit
met de huifkar of de tram ‘de goede moordenaar’.
Deze tram reed vroeger van Den Bosch naar Helmond
en passeerde ook Heeswijk en Dinther. Het was een
snellere manier om te reizen, maar de tram veroor
zaakte ook veel dodelijke ongelukken. Vandaar de
naam. Met de moderne versie van genoemde tram
bezochten we het (drukbezochte) ‘Esdonks Kapelleke’
en de Onze Lieve Vrouwe kerk in Handel.
Kortom het was zeer de moeite waaard! 


