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Fantastische midzomeravond
 
Wat was het op 10 augustus weer een fantastische
avond. De behoefte om elkaar midden in de zomer te
ontmoeten in de Ontmoetingstuin achter cc Servaes,
als (klein)kinderen en buren op vakantie zijn, is ken
nelijk groot. Het lijkt elk jaar beter te gaan, ook met
het weer. Deze zesde editie werd (ten opzichte van
vorig jaar) door een dubbel aantal mensen bezocht.
Om een sfeerimpressie te krijgen, zie de foto’s op
onze website.
Bedankt Borrelnoten voor jullie gezellige optredens
met al die leuke meezingers (zie coverfoto). Bedankt
ook Bernhezer Senioren Orkest, mooie muziek, een
prachtig repertoire. Hopelijk komen jullie beide nog
vaker voor ons optreden (KBO Cultureel 19 nov
bijvoorbeeld). We gaan nog even door met bedanken.
We mogen ook zeker de vrijwilligers van de Ontmoe
tingstuin en cc Servaes niet vergeten. Geweldig hoe
deze mensen het gedaan hebben op deze (onverwacht
drukke) zomeravond.
Deze in 2016 gestarte KBO-traditie zetten we zeker
voort. Het is goed om vooral in de zomerperiode
actief te zijn. De liefhebbers kunnen alvast noteren
woensdag 9 augustus 2023. Dan zijn we er hopelijk
weer met velen.

Film Bride Flight (Bruidsvlucht)
 
Op 14 september draait bij KBO-Heeswijk weer een
film. U kunt 130 minuten genieten van Bride Flight. 
De Nederlandse film uit 2008 zit vol drama en roman
tiek en is gemaakt naar aanleiding van de winst van
een KLM-vliegtuig in The Last Great Air Race van
Londen naar Christchurch (Nieuw-Zeeland) in 1953.
Omdat er tientallen jonge vrouwen meevlogen die
emigreerden en op weg waren naar hun verloofde om
te trouwen in Nieuw-Zeeland werd deze vlucht om
gedoopt tot 'Bruidsvlucht'.
Aanvang 14.00 en 19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Meerdaagse reizen 2023
 
Vakanties plannen doe je liefst zo ver mogelijk vooruit.
Hieronder staan de geplande datums van de drie
meerdaagse uitstapjes van KBO in 2023.
Meerdaagse reis maandag 8 t/m vrijdag 12 mei.
Fietsvierdaagse dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni.
Bergwandelen zaterdag 17 t/m zaterdag 24 juni.

De voorbereiding voor de bergwandelweek in 2023
is al gestart. Een geschikte accommodatie vastleggen
voor een groot gezelschap kan niet vroeg genoeg.
Daarvoor is het belangrijk te weten hoeveel animo
er is. Heb jij ook serieuze interesse voor de vierde
editie KBO-bergwandelen in de Alpen? Meld dit dan
zo snel mogelijk via info@kbo-dinther.nl.

Start Klusdienst HDL
 
De voorbereiding was gedegen. Een werkgroep nam
ruim de tijd om iets moois voor HDL neer te zetten.
De KBO-klusdienst met ruim 20 vrijwilligers kan met
een gerust hart van start. De organisatie staat als een
huis, spelregels zijn vastgelegd in een handige folder.
Alle senioren uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, die
niet meer zelfstandig een klus kunnen doen, kunnen
gebruik maken van deze service.
Op woensdag 21 september is het officiële startsein.
Dan wordt in Ons Thuis (gebouw KBO-Heeswijk)
symbolisch de eerste klus geklaard. Door wie? Dat is
nog de vraag. De feestelijke bijeenkomst is alleen voor
genodigden en de vrijwilligers. Na 21 september
wordt voor het melden van de klussen een speciaal
telefoonnummer en e-mailadres bekend gemaakt.
Hopelijk is de respons hierop talrijk en gaat de dienst
een goede toekomst tegemoet. Wij wensen de
coördinatoren en alle klussers nu al veel succes.   

Themamiddag over pensioenen 
(en andere regelingen)
 
Thomas van Kuijk, beleidsmedewerker bij KBO-Bra
bant geeft uitleg en beantwoordt vragen. Gesproken
wordt over het niet indexeren van de pensioenen
sinds 2008 en andere fiscale maatregelen tegen oude
ren. Verder vertelt hij over wat we kunnen verwach
ten van de politiek en van de voorgenomen nieuwe
pensioenwet. Als daar behoefte aan is wordt ook in
gegaan op de minimaregelingen, waaronder de actue
le energietoeslag ( verhoging naar €1.300 ).Tussen
door is er  gelegenheid voor vragen of discussie.
Tijdstip 28 september om 13.30 uur in cc Servaes
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Clubsupport Rabobank
 
Als lid van de Rabobank kun je van 5 tot en met 27
september weer stemmen voor de Clubsupport.
Iedere stem op KBO-Dinther levert een mooi bedrag
op voor de eindejaarsactiviteit op woensdag
21 december. Anders dan in de voorgaande twee
coronajaren kunnen we elkaar nu wèl ontmoeten in
cc Servaes. Dan willen we in de middag, en uitlopend
in de vroege avond, een gevarieerd programma
voorschotelen. Het wordt een soort van kerstmarkt
met deels muziek en sketches. Maar vooral gaat het
dan om zelf actief bezig te zijn, denk aan kerststukjes,
bonbons en kaarsen maken.
Kortom, stem op KBO-Dinther! Alleen leden van de
Rabobank kunnen stemmen. Als je daar klant bent is
het lidmaatschap gratis en makkelijk te verkrijgen. Je
mag op meer goede doelen je stem uitbrengen. Bij
voorbeeld kun je dat doen op de Vrienden van Laver
hof en KBO-Heeswijk.

Bedankt!
 
Er zijn twee mooie bedragen ingekomen voor de
werkgroep- en de vrijwilligers van het duofietsen.
De eerste was van de familie van Lies Langens-van den
Tillaart. In plaats van bloemen voor Lies stond in de
kerk bij haar afscheidsviering een collectebus. Lies
heeft jarenlang genoten van het fietsen, haar wens was
dat de opbrengst voor dit project was.
De tweede gift kwam uit de Oranjewijk. Na vele jaren
is de buurtvereniging opgehouden te bestaan. Het
positieve saldo is naar een aantal goede doelen gegaan,
waaronder dus het duofietsen.
Wij willen de familie Langens en de buurtvereniging
hartelijk bedanken. KBO-Dinther zorgt ervoor dat het
geld goed besteed wordt. Bijvoorbeeld is er al het
voornemen om regenponcho’s aan te schaffen.

Koffieochtend 22 september  
 
Wat kan de Bibliotheek voor je betekenen?
Een medewerker van de Bibliotheek komt een pre
sentatie geven over het aanbod en de diensten van de
Bibliotheek. Naast het uitlenen van boeken biedt deze
namelijk nog veel meer. Dat is bij de meeste mensen
niet zo bekend. Denk bijvoorbeeld aan het Digitaal
punt en het Informatiepunt Digitale Overheid, waarbij
de Bibliotheek mensen helpt met taalvragen, cursus
sen geeft of helpt met het regelen van een DigiD.
Natuurlijk komt de Dementheek ook aan bod. Deze
collectie is speciaal voor mensen die te maken hebben
met dementie.
Laat je verrassen door alles wat de Bibliotheek te
bieden heeft en kom gezellig luisteren. Als je vragen
hebt kun je die natuurlijk ook meteen stellen.
Aanvang 10.00 uur in cc Servaes

Slimme zorg zomertour
 
Wilt u op een laagdrempelige manier kennismaken
met zorgtechnologie? Hebt u vragen over middelen
die interessant zijn om te gebruiken of om toe te
passen thuis en wilt u deze zelfs uitproberen?
Dat kan. U krijgt de ruimte om aan te geven waar
u  graag een oplossing voor willen. Er zijn bijvoorbeeld
hulpmiddelen die u kunnen helpen bij slaapstoornis
sen; het uit bed stappen en het makkelijker lezen. Er
zijn aangepaste beeldbeltelefoons en zelfs 'slimme
drinkglazen'.
Op 15 september bij Cunera/De Bongerd van 11.00 -
18.30 uur (pauze van 12.00 -13.00 uur)

Naar Bonnefantenmuseum in Maastricht
 
De Stichting Museum Plus Bus rijdt voor groepen
ouderen die zelfstandig minder goed een museum
kunnen bezoeken. Zo bieden zij deze trip kosteloos
aan. Bij deze de oproep aan onze leden die 70-plus of
slecht ter been zijn om zich op te geven. Diegenen die
met een rollator- of rolstoel (géén scootmobiel) gaan
moeten zelf voor een begeleider zorgen en samen
aanmelden. Men kan in het museum deelnemen aan
een gratis rondleiding en ook nog zelfstandig rondkij
ken. De reis is tevens uitgezet bij KBO-Heeswijk- en
Loosbroek.
Vrijdag: 11 november
Minimumleeftijd: 70 jaar (geldt niet voor begeleiders)
Gratis: Busreis en bezoek museum
Eigen bijdrage: € 12,00 voor de lunch (ook als u onverhoopt
niet mee kunt gaan)
Heen en terug vanaf Plein 1969, vertrek 08.30 uur en
thuiskomst om 17.00 uur. 
Aanmelden vóór 1 oktober bij Ria van Hemmen via
0413-292462 of riavanhemmen@gmail.com, met opga
ve van dieetwensen of allergieën in verband met de
lunch èn gebruik van rollator of rolstoel.

Seniorengym
 
Vanaf 1 juli is ONS welzijn (ondersteund door de
gemeente) gestopt met seniorengym.
Zowel in cc Servaes als in Heeswijk. Erg jammer vinden
wij. Gelukkig heeft KBO-Heeswijk het initiatief geno
men om deze gym wekelijks in Ons Thuis voort te
zetten op de donderdagmorgen. Gijs van Liempt is
voor tijdelijk de begeleider. De start is 8 september. 
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Overleden lid
30-07-2022 Piet Diesveld, 88 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuw lid
Els Wouters-van Dinteren
Welkom bij KBO-Dinther!

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

Binnenkort
 
Computerhulp op 20 september van 13.30 - 15.30 uur
Bloemschikken op 6 en 27 september om 13.30 uur

Jaarfeest 12 oktober komt dichterbij!
 
We maken er samen ongetwijfeld een mooie happe
ning van, met de volgende artiesten uit onze eigen
gemeente. Freddy van den Elzen (“zeg maar Fred”) uit
Vorstenbosch hoopt als tonproater dat mensen pijn
aan hun kaken krijgen van het lachen. Dat zal wel
lukken met de typetjes die hij uitbeeldt. Verder hebben
we Gertjan en Corné uit Heesch, die samen Duo
Memory vormen. Hun muziek gaat vooral terug naar
de jaren 60 en 70 met enkele uitschieters naar de jaren
80 en 90 en bestaat uit Nederlands-, Engels- Duits-en
Franstalige nummers. Dit gaat van Corry Konings tot
Creedence Clearwater Revival en van Tom en Dick
tot Costa Cordalis.
Je kunt kiezen om in de middag van 14.00 – 18.00 uur
te komen of in de avond van 20.00 – 24.00 uur. Want
allemaal tegelijk lukt helaas niet. Het middag- en
avondprogramma is hetzelfde, net als de lekkere
hapjes en het gezelligheidsgehalte. En het is gewoon
bij cc Servaes.
In het maandblad van oktober volgt informatie over de
wijze van aanmelden. (Eigen bijdrage € 5,00, partners van
leden die geen lid zijn betalen € 10,00)
 
 

Fittestdag Heeswijk-Dinther 12 oktober 
 
Hoe fit bent u?
Vanuit het Sportakkoord Bernheze, organiseren
verschillende sportakkoord partners een fittestdag
voor inwoners uit Heeswijk en Dinther, vanaf 55 jaar.
Deze dag vindt plaats op woensdag 12 oktober bij
Laverhof tussen 09:00-17:00 uur.
Op deze dag krijgt u meer zicht op uw leefstijl en
gezondheid. De testronde wordt afgesloten met een
advies over uw gezondheid en als het nodig en wen
selijk is, kan er worden gekeken naar een persoonlijk
passend aanbod.

U ontvangt binnenkort van de gemeente per post
een uitnodiging met antwoordstrook, deze kunt u
op twee locaties inleveren. Bij onze secretaris
Wilgendreef 15 of bij cc Servaes. U ontvangt daar
na een uitnodiging met een tijdvak.

Zesde lange fietstocht
 
De zesde van zeven lange fietstochten dit jaar is op
donderdag 15 september. Iedereen die zin heeft om
te fietsen kan mee. Het vertrek vanaf het kerkplein is
om 9.30 uur en aanmelden vooraf hoeft niet. Op de
vrijwilligersdag hebben enkele leden al een gedeelte
van deze route gereden. De weg gaat onder meer via
Erp, Boekel en Gemert. Nu komen daar nog enkele
mooie kilometers bij.


