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Geslaagde reis Romantische Strasse

De meerdaagse reis van KBO’s van HDL in 2015 voert
naar de Romantische Strasse.
We hebben veel gezien en flink genoten. Niet in het
minst door de goede sfeer onder de deelnemers en
het goede weer, maar ook door het fijne programma
en de uitstekende maaltijden.
Op de heenreis naar Hotel Krone in Geiselwind
maken we een uitgebreide stop in  Aschaffenburg.
Sommigen bewonderen Schloss Johannisburg en an
deren bezoeken de Stiftsbasilika. Vrijwel iedereen pikt
er wel een terrasje, want het is prachtig weer.
Op de tweede dag bezichtigen we het middeleeuwse
stadje Rothenburg ob der Tauber. Er is echt voor ieder
wat wils: de Burggarten, de St.-Jakobskerk met het
Heilig Bloed altaar van Tilman Riemenschneider, van
wie we tijdens deze reis nog meer zullen zien, de
kerstwinkel Käthe Wohlfahrt, torens, straatjes en
pleintjes omringd door vele vakwerkhuizen.
Dan volgt een bustocht door Frankenland.
Op woensdag brengen we een bezoek aan het Schloss
Weikersheim van de adellijke familie Von Hohenlohe.
Het is een perfect behouden renaissanceslot met een
prachtige barokke tuin geïnspireerd op die van Ver
sailles. Tijdens de rondleiding zien we mooi ingerich
te kamers zoals de ridderzaal, de ontvangstruimten,
de slaapkamers en de spiegelzaal. Prachtig!
Dan bezoeken we een wijnproeverij in Prichsenstadt.
Op dag vier zien we waarom Bamberg met de grote

historische binnenstad  op  de Werelderfgoedlijst van
de Unesco staat. De romaanse dom is heel bijzonder.
We starten nabij Das Alte Rathaus met een boottocht
over de Regnitz langs Klein-Venetië met zijn oude
visserswoningen en slachthuis en over de Main.
Voor de deelnemers is het vandaag de laatste avond
in Hotel Krone. Er is muziek. Er wordt niet alleen
heerlijk gedanst. Er wordt ook gezongen en er wordt
zelfs een gelegenheidskoor geformeerd.
Op de laatste dag bezoeken we de oude bisschopsstad

Würzburg, die wordt gedomineerd door Vesting
Marienberg. We zien de barokke prinsbisschoppelijke
residentie, de  Dom St.Kilian, die na de herbouw een
opmerkelijke combinatie van romaanse, barokke en
moderne stijlen kent, en andere bezienswaardigheden.
Na een heerlijk afscheidsdiner in Soerendonk zijn we
om goed 22.00 uur weer thuis.
We kijken terug op een fijne en mooie reis.

Fietsen met de KBO

gezond, gezellig en genieten
Op donderdag 18 juni staat op de agenda weer een
lange fietstocht. De route van circa 60 km is al uitge
zet en voert door prachtige natuurgebieden over
grotendeels rustige fietspaden.
Iedereen met een gezonde conditie kan aan deze
fietstocht deelnemen want de snelheid zal maar ca.
14 km per uur zijn en we houden steeds een korte
rust na ongeveer 45 minuten fietsen. Natuurlijk is een
fiets met elektrische ondersteuning wat comfortabe
ler, maar ook voor een deelnemer met een “gewone”
fiets is het goed te doen. We houden rekening  met
elke deelnemer.
Het vertrek is om 09.30 uur bij cc Servaes en de
thuiskomst is om ongeveer 16.30 uur.
Je zorgt voor eigen eten en drinken, maar er wordt
ook aangelegd bij een horecazaak.
Dus, wil je een gezellige dag gezond doorbrengen en
genieten van onze natuurlijke omgeving, ben dan op
donderdag 18 juni om 09.30 uur met je fiets aanwezig.
Van harte welkom.
Oók op 26 juli en 20 augustus worden vergelijkbare
fietstochten gemaakt.

Voor meer (actuele) informatie

www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl
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Sponsoring duofietsen

 
Onze KBO-leden die zelf niet meer kunnen fietsen,
vinden het enorm fijn om zoveel als mogelijk is te
genieten van de mogelijkheid om samen met een
vrijwilliger in de omgeving rond te fietsen. Het bestuur
doet er dan ook alles aan om dat mogelijk te maken.
Daarbij worden we ook dit jaar gelukkig weer gewel
dig gesteund door een viertal sponsors.
Daarvoor onze hartelijke dank.
De sponsorbordjes op de fietsen tonen wie dat zijn.
 
Graag vermelden we ze ook in ons Maandblad:
Hurkmans Autobedrijven
Peter van Beek Tweewielerservice
Cranen Fleetservice
Restaurant De Toren

KBO Creatief

Op dinsdagmiddag is een groepje leden in cc Servaes
bezig met creatief handwerken, zoals kaarten ontwer
pen en bloemschikken. Dit groepje is echter nog niet
zo groot en het zou een goeie zaak zijn als hier meer
mensen belangstelling voor zouden krijgen.
Dat is niet alleen gezelliger maar het biedt ook veel
plezier om zelf  en samen met anderen iets te ontwer
pen en uit te voeren.
Het bestuur meent ook dat er onder onze leden veel
meer mensen zijn die op een of andere manier creatief
bezig zijn of belangstelling hebben voor activiteiten op
creatief gebied.
Daarom organiseren wij voor de eerste keer op
zaterdag 18 juli 2015 vanaf 13.30 uur een open middag
onder de titel ‘KBO Creatief’ in de Ontmoetingstuin
en in cc Servaes.
Het is een nieuw initiatief waarmee we alle mensen,
die op een of andere manier creatieve activiteiten
ontplooien, de gelegenheid willen bieden om zich te
presenteren. Met de bedoeling om andere mensen
weer enthousiast te maken en ze uit te nodigen om
daar óók mee te beginnen. Alle vormen van creativiteit
zijn daarbij welkom. Zoals bijvoorbeeld houtbewer
king, bloemschikken, schilderen, keramiek, mozaïek
en handwerken.
Er is een werkgroepje geformeerd om ‘KBO Creatief’
in te vullen en gestalte te geven. Hoewel zich al diver
se mensen hebben gemeld die hieraan mee zullen
werken, krijgen de KBO-leden nog de kans om zich
vóór 15 juni a.s. op te geven.
Aanmelden kan via het mailadres info@kbo-dinther.nl
of telefonisch bij Henk Kuijpers op tel. nummer
06-51951793.

Bloemschikken

Per abuis niet opgenomen in jaarprogramma
Naast creatieve handwerkvormen
op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur
1x per 14 dagen bloemschikken in cc Servaes
Contactpersonen:
Anne van Dijk en Annie van Gemert

Afscheid Marie Langenhuizen

Op 31 maart was de jaarvergadering van Cantando.
Het afscheid van Marie Langenhuizen-van Zutphen
(92) stond ook op de agenda. Na vele jaren stopt de
nestor van het seniorenkoor. Marie kondigde dit aan
door een door haar zelf gemaakt gedicht voor te lezen.
Ze keek met heel veel plezier terug, maar vond het
na zoveel jaren zingen nu wel welletjes. Ze bedankte
nadrukkelijk de koorleden voor de mooie tijd en het
bestuur voor alle goede zorgen. Voorzitter Annie
Oosterholt op haar beurt overhandigde namens het
koor een aandenken en een bos bloemen.
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A A N M E L D I N G voor de    
DAGTOCHT 26 augustus 2015

Aanmelden vóór 29 juni door dit briefje
in te leveren bij Ria van Hemmen (Julianastraat 7)
of te mailen naar riavanhemmen@gmail.com
met opgave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht uwerzijds wordt
€ 69,00 p.p. automatisch afgeschreven
van uw rekening.
 
naam ………………...…….............................
 
telefoon ………………….….........................
 
adres ……………….…….….........................

e-mailadres ….…….…...................................
 
aantal personen …..………............................
 
opstapplaats ……….…......…….………….
 
met inklapbare rolstoel ….…..….………..
 
met rollator …...................................................
 
dieetwensen ………………….……….…
 
opmerkingen ……………….……………
 
datum,                                handtekening,
 
 
 
 

Dagtocht 26 augustus 2015

We gaan er weer een dagje tussenuit met de bus.
De tocht voert  naar de Historische driehoek.
Het is een prachtig stukje Noord-Holland waar velen
misschien nog nooit zijn geweest. We bezoeken de
plaatsen Hoorn, Medenblik en Enkhuizen.
Op het programma staan een stoomtramrit en
een boottocht. Ook aan de inwendige mens wordt
gedacht: koffie met gebak, koffietafel en diner.
Het is een reis voor 50 personen.
Opgave van introducés is mogelijk.
Leden van KBO-Dinther hebben echter voorrang.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis flink
wat duurder. Dan kan de reis niet doorgaan.
Maar VOL = VOL.

Datum:                woensdag 26 augustus
Prijs:                   € 69,00 per persoon

Programma van de dag
07.45 uur opstappen     Plein 1969
07.55 uur opstappen     Raadhuisstraat
08.00 uur vertrek vanuit Dinther naar Hoorn
10.45 uur inchecken voor stoomtramrit
11.00 uur rit met de Stoomtram van Hoorn naar
Medemblik; tijdens rit 1x koffie met appelgebak
12.15 uur op eigen gelegenheid Medemblik bekijken
13.15 uur inschepen voor de boottocht
13.30 uur boottocht van Medemblik naar Enkhuizen;
intussen Westfriese koffietafel met diverse broodjes,
krentenmik, verschillende soorten vleeswaren, kaas,
zoetbeleg en koffie en thee
15.00 uur bij aankomst in Enkhuizen een vrije pauze
16.30 uur vertrek vanuit Enkhuizen naar uw diner
adres te Harmelen
18.00 uur 3-gangen diner kippensoep, Wienerschnit
zel en ijs bij Restaurant Het Wapen van Harmelen
19.45 uur vertrek vanuit Harmelen naar Dinther
Tijden zijn bij benadering

N.B. Voor de reis van 17 juni zijn er meer aanmeldingen
dan plaatsen!

Jubileum

Albert en Nel van den Boom-van den Berg
50 jaar getrouwd op 22 mei 2015
Proficiat!


