60 jaar
Op 5 mei 1959 zag de Bond van Ouderen Dinther met 60 leden het levenslicht.
De behoefte om speciaal voor ouderen activiteiten te ontplooien was groot.
In 2019 is deze bond uitgegroeid naar een actieve en veelzijdige belangenvereniging
voor senioren met 600 leden. Met de viering van dit jubileum laten wij u ervaren en meebeleven
welke belangrijke rol KBO-Dinther nu en straks vervult binnen de gemeenschap.
Een 3-daags programma maakt dat duidelijk.
U bent allen van harte welkom!

Feestprogramma
5 en 11/12 mei 2019
Zondag 5 mei 2019
Officiële herdenkingsdag
10.45 uur

Traditionele Eucharistieviering in Sint Servatiuskerk
Hoogmis met Gildekoor Sint Barbara
en Bernhezer Senioren Orkest

12.00 uur

Feestelijke bijeenkomst voor alle KBO-leden
in Cultureel Centrum Servaes
m.m.v. S”cool”band Zwijsencollege

13.00 uur

Presentatie en overhandiging nieuwe duo-fiets

Het bestuur van KBO-Dinther nodigt u van harte uit
om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.
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60 jaar
Moederdaglunch zondag 12 mei 2019
Verzorgd door medewerkers cc Servaes
Van 12.00 – 13.30 uur
Moederdag
Zondag 12 mei is - in ieder geval - voor onze moeders een belangrijke dag. Op deze dag worden zij
door partners, kinderen en kleinkinderen traditiegetrouw in de bloemetjes gezet. Nu valt Moederdag
precies gelijk met het 60-jarig bestaansfeest van de KBO. Het leek ons daarom een aardige gedachte om
u allen ter ere van alle moeders uit te nodigen voor een Feestelijke Moederdaglunch. Dus niet alleen
voor KBO-leden. Iedereen is welkom.

Lunch

De barzalen van cc Servaes worden omgetoverd in een sfeervolle ambiance, met een maximale
capaciteit voor 250 deelnemers. We beginnen om 12.00 uur, zodat de mensen die de H. Mis in de
Sint Servatiuskerk bijwonen gewoon op tijd kunnen aansluiten. We eindigen de lunch om 13.30 uur.
Er wordt aan tafel geserveerd.

Kosten

De kosten voor deze luxe lunch bedragen € 10,00 p.p. vanaf de leeftijd van 6 jaar; €5,00 voor kinderen
van 3 t/m 5 jaar en gratis voor kinderen t/m 2 jaar.

Aanmelden vóór 26 april

Aanmelden is noodzakelijk vóór 26 april a.s. Daarbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt en KBOleden hebben hierbij geen voorrang. Bij gezamenlijke aanmelding van een gezin of groep wordt daar met
de tafelschikking rekening gehouden.

Betaling = aanmelding

U kunt gebruik maken van onderstaande aanmeldstrook en deze vóór 26 april deponeren in de
KBO-brievenbus. U kunt ook een email sturen aan info@kbo-dinther.nl met dezelfde gegevens als
Op de aanmeldstrook. Betaling dient gelijktijdig met de aanmelding plaats te gebeuren op rekening
NL08 RABO 0111 6006 42, t.n.v. KBO-Dinther. Uw aanmelding is geldig na ontvangst van het totale
bedrag voor de door u aangemelde deelnemers.

Aanmeldstrook Moederdaglunch KBO-Dinther zondag 12 mei 2019
Naam _______________________________________________________
Adres _______________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________
Neemt deel aan de Moederdaglunch in Cultureel Centrum Servaes met ______ personen,
waarvan ______ kinderen t/m 2 jaar en ______ kinderen van 3 t/m 5 jaar.
Het totaalbedrag ad € __________ wordt nu overgemaakt op rekening NL08 RABO 0111 6006 42,
t.n.v. KBO-Dinther.
Strookje inleveren vóór 26 april in KBO-brievenbus, of deze gegevens e-mailen naar info@kbo-dinther.nl

