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Rectificatie
In het maandblad van mei hebben we foutieve infor
matie verstrekt over het raadslidmaatschap van  Ad
Donkers. Excuses Ad. Je verdiende het lintje voor 24
jaar waarvan 8 jaar als wethouder (i.p.v. 16 en 6).

Ook recht op energietoeslag?
De energiekosten zijn enorm gestegen. Daarom
ontvangt iedere  inwoner met een laag inkomen in
2022 een eenmalige toeslag van 800 euro. Inwoners
met een bijstand of een minimaregeling vanuit de ge
meente ontvangen de toeslag automatisch. Maar niet
alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij
de gemeente. Die moeten de toeslag zelf aanvragen.
Dat kan digitaal (bij voorkeur) maar ook schriftelijk.
De gemeente Meijerijstad voert de regeling namens
de gemeente Bernheze uit.
Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag? Kijk
dan op de website van de gemeente of neem contact
op (0412-458888 of gemeente@bernheze.org).
Lukt dat niet, laat u dan helpen door een vrijwillige
Ouderenadviseur of een Belastinginvulhulp van onze
KBO. Bij de beoordeling van de aanvrage kijkt men
naar het inkomen over de maand januari in 2022.
Aanvragen kan nog tot 1 november van dit jaar.
 

Themabijeenkomsten 'dementie' met film
'Wei'
Woensdag 8 juni wordt de documentairefilm 'Wei'
van Ruud Lenssen vertoond. Hij filmde zijn eigen
ouders tijdens hun proces van toenemende dementie
en mantelzorg.
Film Wei
Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd met
paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levens
werk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen.
Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur
en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds
meer verwarrend bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s
achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar
man worden groter en ze moet steeds meer van haar
eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en
zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en
eenzaamheid. Toch wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang
het kan. Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs
maar een onvermijdelijk afscheid komt dichterbij. 
Wilma van de Laar vertelt over haar boek
Haar man, die meer dan tien jaar aan Alzheimer leed,
overleed in januari 2021 aan de gevolgen daarvan.
Tijdens dit proces schreef zij columns in het maandblad
'ONS' van KBO Brabant. Dat het leven met Alzheimer
toch nog de moeite waard is kun je lezen in haar boek
'Alzheimer is om te lachen'.
’s Middags is ook Gerdien Arts van de 'Alzheimer
stichting' aanwezig en is er samen met  haar en Wilma
van de Laar de mogelijkheid  om na te praten.
Ook vrijwilligers van 'Dementievriendelijk Heeswijk-
Dinther' zijn aanwezig.
Woensdag 8 juni om 14.00 uur en om 19.00 uur in
'Ons Thuis' CC Bernrode.
                                                                    

Dagtocht Floriade
De touringcar voor de dagtocht naar de Floriade op
woensdag 29 juni is al aardig gevuld. Er zijn nog maar
een paar plaatsen over. Wie nog mee wil, dat kan,
reageer dan snel. Neem contact op met Ria van
Hemmen (riavanhemmen@gmail.com 0413-292462
of 06-44706771).

Nordic Walking Maximakanaal
De eerste buiten dorpse Nordic Walking tocht op de
Wamberg in Berlicum was een succes. Het is fijn om
eens per maand in een andere omgeving met elkaar
te lopen. De volgende keer dat de wandelaars kunnen
genieten van een andere omgeving is op donderdag 9
juni. Dan is het Maximakanaal in Berlicum de locatie.
Voor wie mee wil, het vertrek met auto’s vanaf
cc Servaes is om 8.45 uur. Aanmelden vooraf hoeft
niet. Om 10.15 uur ben je weer terug. Gebruikelijk is
het dan om nog gezamenlijk een kop koffie te drinken.
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Koffieochtend donderdag 23 juni
Op de vierde donderdag van iedere maand zijn er
koffieochtenden in cc Servaes. Dit zijn gezellige ont
moetingen waarin actuele onderwerpen aan bod
komen.
Iedereen in ons dorp kent uiteraard maandblad d’n
HaDeejer. Al bijna 20 jaar is dit blad een begrip in
Heeswijk en Dinther waar veel inwoners iedere
maand reikhalzend naar uitkijken.
Veel minder bekend is de website HaDeejer.nl. Ook
onder de vlag van Stichting Dorpsnieuws verzorgt
deze website dagelijks nieuws en wetenswaardigheden
uit ons dorp.
Op deze ochtend houdt Anja van Aarle, als vrijwilliger
van HaDeejer.nl een presentatie over de website. Ze
vertelt wat HaDeejer.nl inhoudt en zij doet uit de
doeken wat er allemaal komt kijken om de site
dagelijks- en up to date in de lucht te houden.
Iedereen is welkom op deze ochtend en zoals gebrui
kelijk is de koffie of thee gratis. Natuurlijk is er tijdens
of na de presentatie gelegenheid om vragen te stellen.
23 juni van 10.00 tot 11.30 uur
 

Geslaagde meerdaagse reis
In 2020 en 2021 waren er geen meerdaagse reizen.
Door corona steeds doorgeschoven. Dat werd erg
gemist. Op 16 mei was het gelukkig weer zover. Mede
dankzij het mooie weer, werd de reis een groot
succes. Het Teutoburgerwoud was de bestemming. 
46 KBO-leden uit HDL genoten relaxed van een at
tractief programma. Het was goed toeven bij de
Externsteine (foto cover), in Bad Salzuflen en op de
boot in Winden die twee keer werd geschut. Interes
sant waren ook de rondleidingen met gidsen in de
prachtige steden Paderborn en Hameln (met nog altijd
veel ratten) en de uitleg over glasblazen in de Pulver
turm.
Bovenal was het gezellig met het gezelschap. Er is veel
gelachen, natuurlijk was er ook ruimte voor serieuze
gesprekken. De dagen werden afgesloten met bridgen,
boerenbridge, keezen, rikken of gewoon buurten.
Reiscommissie, Brabant Expres en reisleider/chauf
feur John hadden het perfect geregeld, daarvoor een
welgemeend dankjewel.

Er wordt al reikhalzend uitgekeken naar de reis in mei
van 2023. Naar verluidt wordt dan het Verenigd
Koninkrijk aangedaan. Waarschijnlijk is Engeland het
volgende reisdoel.
 

Samen sterker
KBO’s van Heeswijk, Dinther en Loosbroek werken
steeds meer samen. Denk aan belasting invullen, de
meerdaagse reizen, de vrijwillige vervoerservice, de
klusdienst, enz. Dat is prima, samen sterk, het wiel
hoeft niet meerdere keren uitgevonden te worden.
Bij het duofietsen is er sinds kort in Heeswijk-Dinther
nog maar één coördinatiepunt. Iets meer dan 30
enthousiaste vrijwilligers uit beide afdelingen zitten in
één poule. Van maandag t/m vrijdag, bij mooi weer
zijn zes fietsen beschikbaar. Twee daarvan zijn nog
gloednieuw! Tussen 13.30 en 17.00 uur gaan ze op
pad. Wil jij ook graag fietsen, maar kun je dat niet meer
zelfstandig, schroom dan niet en neem contact op met
coördinator Anny van den Broek. Het speciale tele
foonnummer hiervoor is 06-17002157.

Derde lange fietstocht
De volgende lange fietstocht is op donderdag 16 juni.
Circa 65 km. Via Vorstenbosch en Uden naar de
Trentse bossen, een bosgebied achter 'Vliegbasis
Volkel'. Daarna over de Middenpeelweg richting
Langenboom en fietsen door het mooie gebied met
recreatieplas 'De Kuilen'. In Mill is de lunch.
Via de Molenheide richting O’peel, recreatieplas
'Hemelrijk', Uden, Mariaheide en Veghel is de weg
terug. Fiets je mee? Zo ja, zorg er dan voor dat je om
09.30 uur op het kerkplein bent.
Aanmelden vooraf hoeft niet.    
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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
17-04-2022 Marietje Dortmans-van de Ven, 82 jr 
23-04-2022 Paula Luijkx-Terlingen, 96 jr 
24-04-2022 Henny Heerkens-Eekhuis, 98 jr
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

De Oudere Garde is dringend op zoek naar
spelers/speelsters
Het toneelgezelschap is na haar geslaagde optreden
in maart al weer druk bezig voor de voorstelling van
januari 2023. De leescommissie is gestart, een leuke
komedie is het uitgangspunt. De keuze daarvan is af
hankelijk van het aantal spelers. Dat is momenteel de
bottleneck. Voor een succesvolle uitvoering zijn extra
mannen en vrouwen nodig, mensen die het toneelspe
len op de eerste plaats leuk vinden. Het is goed voor
je brein en denken en doen is uitermate gezond voor
jong en oud. Creatieve toneelkunsten laten zien geeft
niet alleen plezier aan de spelers, ook het publiek
geniet hiervan. Heb je zin om mee te doen of heb je
nog vragen, meld je dan bij Henk Kuijpers
(06-51951793) of Tiny v/d Brand (06-19755160).
 
Competitie Jeu de boules
De start eind maart/begin april met het slechte weer
verliep moeizaam. Het regende en het was koud. Maar
daarna, met de zon en een goede temperatuur, liep
het als vanouds. Het is gezellig bij De Guld. Elke
donderdagmiddag. Tot het tijdstip wanneer de klok
weer wordt teruggezet voor de winter gaat het door.
Kom gerust eens kijken. Doe ook mee.
De kartrekkers Bart, Jan en Fred hebben aangegeven
dat er iets verandert. Ze hebben een leuk nieuw
element bedacht. Aan het einde van het seizoen komt
er een competitie. De beste boulers maken dan on
derling uit wie de cup met de grote oren mee naar
huis mag nemen. En de eeuwige roem natuurlijk.
Kanshebbers daarop moeten zich eerst nomineren.
Het gaat om zes leden met het hoogste gemiddelde.
Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.
 

Ook graag zingen in Cantando?
Seniorenkoor Cantando o.l.v. Dan Loredan kan nog
koorleden verwelkomen. Vooral mannen. Ze zijn op
dit moment in de minderheid. Die willen nog graag
wat ondersteuning. Ook dames zijn welkom. Kom
kennis maken op een dinsdagmorgen. Dan zijn in
cc Servaes de repetities van 10.00  tot 11.00 uur.
Daarna is het koffietijd. Je bent van harte welkom.

Binnenkort
Bloemschikken 14 juni
 
Alvast goed om te weten 
Vrijwilligersdag 20 juli 
Midzomeractiviteit 10 augustus 


