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Geslaagde smokkeltocht

Op woensdag 17 juni maakten we met 66 personen
onze eerste dagtocht van 2015. In Soerendonk werden
we getrakteerd op koffie en een lekker stukje vlaai.
Wiel Peerlings vertelde tijdens een film op humoris
tische wijze over het smokkelen van weleer.
Daarna zette tonprater Peer een buut neer, waarin -
verrassend genoeg - enkele leden van ons gezelschap
met naam genoemd werden.
Na de lunch maakten we een bustocht langs smokkel
plekken in het grensgebied met België. Wiel, die zelf
ook een smokkelaar was, vertelde uitgebreid hoe het
er eertijds aan toe ging. Ook liet hij ons zien hoe de
elektrische versperring ‘dodendraad’ aan de grens
tussen België en Nederland tijdens WO I er uitzag.
Tijdens het bezoek aan de Achelse kluis maakten velen
op deze zonnige dag gebruik van het terras of zij
scharrelden rond in de galerie of in de winkels met
religieuze artikelen of voeding (o.a. abdijbier).
Na een lekker drie gangen diner keerden we voldaan
en een ervaring rijker terug in Dinther.

Fietstocht naar Postel

De lange fietstocht op 20 augustus 2015 voert ons
naar de Abdij van Postel. De tocht gaat zoveel moge
lijk door mooie natuur met bos en hei en over goede
fietspaden. Er wordt op tijd gerust. Heen en terug
wordt een andere route genomen!
Voor hen die de tocht helemaal (ca. 2x 66 km ) fietsen
- Vertrek vanaf de Dintherse kerk om 07.00 uur.
- Aankomst Spoordonk: 08.45 uur.
- Daar sluiten we aan bij diegenen die de tocht deels
fietsen.
Voor hen die de tocht deels (ca. 2x 33 km) fietsen
- Aanwezig bij de Dintherse kerk om 07.45 uur voor
het plaatsen van de fietsen op de aanhangwagen.
- Vertrek naar Spoordonk 08.00 uur.
- Aankomst bij de Spoordonkse kerk om 08.30 uur.
- We vertrekken daar samen met de fietsers die vanaf
Dinther komen om 08.45 uur.
- Aankomst in Postel ca. 11.30 uur. Hier zijn horeca
gelegenheden om wat te eten en/of te drinken.
- Vertrek vanaf Postel om 13.00 uur.
- Aankomst in Spoordonk bij de aanhanger 15.30 uur.
Vanaf hier kan ieder voor zichzelf beslissen door te
fietsen naar Dinther of gebruik te maken van de
aanhanger en auto. Afhankelijk van ieders keuze kan
men ca. 66 km, 100 km of 135 km fietsen.
Ca. 17.30 uur kan iedereen weer thuis zijn.
Vanwege het aantal plaatsen op de aanhanger en om
zoveel mogelijk met elkaar mee te kunnen rijden naar
Spoordonk is opgave nodig.
Opgave bij Harry van de Ven
tel. 0413 292356 of e-mail  harry.ven@home.nl
Gevraagd: een kleine vergoeding voor de chauffeurs.

Jubileum juni 2015

Frans en Stien van den Berg-Schouten
50 jaar getrouwd op 5 juni
Proficiat!

Overleden juni 2015 

Riek van Haandel-Bekx (69 jaar)
Gestorven op 6 juni
Wij betuigen onze deelneming!

Film Nebraska 

Woensdag 22 juli om 14.00 en 19.00 uur.
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.

Kloosterdag in Megen

7 september 2015 van 10.00 tot 16.00 uur
In klooster ‘Sint Josephberg’ te Megen
Thema: Franciscaanse spiritualiteit
Voor vragen en opgave:
riavanhemmen@gmail.com of 0413-292462

PGB

Heeft u problemen rond de toewijzing van de PGB?
Neem dan contact op met een van onze ouderen
adviseurs.
Is uw verzoek wegens 'normale' verouderingspro
cessen afgewezen? Dan kunt u zich ook melden bij
mpette@kbo-brabant.nl. KBO-Brabant wil in Den
Haag dergelijke problemen aankaarten.
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18 juli KBO Creatief

Met  'KBO Creatief' promoot KBO-Dinther creatieve
activiteiten van en door KBO-leden.
Dat gebeurt in de vorm van een open middag in de
Ontmoetingstuin en in cc Servaes. Daar komen
bloemschikken, schilderen, keramieken, breien,
haken, borduren, mozaïeken, noteninkt, tekenen,
schaken, creatieve handvormen, smoothies maken,
fotografie, speksteen bewerken en welzijnsactiviteiten
Laverhof aan bod. Het is de bedoeling mensen enthou
siast te maken om er zelf ook mee aan de slag te gaan,
bijvoorbeeld op dinsdagmiddag in cc Servaes.
Zaterdag 18 juli wordt vast een leuke, gezellige en
creatief drukke middag.
Iedereen, van jong tot oud, is welkom.
Van 13.30 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

Elektrische Fiets Informatiedag

In een ver verleden organiseerde KBO Dinther samen
met de ANWB rijvaardigheidsdagen ‘Gezond en veilig
fietsen’. Leerzaam en gezellig. Zo’n dag komt er weer
op vrijdag 28 augustus. Nu voor ouderen met een
elektrische fiets of voor mensen die van plan zijn zo’n
e-bike aan te schaffen. Dat alles om de vaardigheid van
fietsers met een elektrische fiets te vergroten.
De gemeente Bernheze en het bedrijf SOAB uit Breda

coördineren het geheel. Na eerdere trainingen in
Nistelrode heeft onze KBO er voor gepleit om het
evenement naar Heeswijk-Dinther te halen. Dat is
gelukt. Op vrijdag 28 augustus is KBO Heeswijk de
gastheer en hun cc Bernrode de locatie. De dag begint
om 9.45 uur met koffie of thee en eindigt om circa
15.30 uur. Gratis deelname én gratis lunch.
Maximaal 40 à 45 deelnemers. Meer informatie in flyer
bij de Ons van augustus of op www.e-biketraining.nl.

Dagtocht woensdag 26 augustus 2015
Historische Driehoek

In het Maandblad van juni hebben we uitgebreid
melding gemaakt van de voorgenomen dagtocht naar
Hoorn, Medenblik en Enkhuizen.
Het aantal opgaven overschrijdt de 50.
Daarom hebben we een grotere bus besteld.
Zin om erbij aan te sluiten?
Meld je dan vóór 1 augustus aan bij Ria van Hemmen
0413-291462 of riavanhemmen@gmail.com.
Met opgave van naam, telefoon, adres, aantal perso
nen, opstapplaats, al dan niet gebruik van rollator of
inklapbare rolstoel én speciale wensen!
Goed om te weten
Ton - de chauffeur van de smokkeltocht - attendeer
de ons erop dat voor de rit met de stoomtram van
Hoorn naar Medemblik redelijk hoge treden genomen
moeten worden. Maar… hulp van bestuursleden is
daarbij beschikbaar.

Rikken en jokeren in augustus

Vrijdag 7 augustus 19.30 uur
Woensdag 12 augustus 13.30 uur

Passiespelen Tegelen

Op zondag 16 augustus bezoeken we met 21 deelne
mers de Passiespelen in Tegelen. De recensies van de
editie van 2015, met als titel “Lente in Galilea”, zijn
lovend. Wij hebben uitstekende overdekte zitplaat
sen, centraal voor en dicht op het speelveld.
De voorstelling begint om 14.30 uur.
We reizen samen met 5 of 6 auto’s en vertrekken om
12.30 uur vanaf het kerkplein in Dinther. Daarvoor
maken we een rijschema zodat de kosten ook kunnen
worden gedeeld. Daarom graag even een bericht aan
de voorzitter (tel. 292478) wie met zijn/haar auto wil
rijden. Het rijschema wordt samen met de tickets bij
de deelnemers thuis bezorgd.

Bezorger gevraagd

Voor het bezorgen van ONS en Maandblad
 ± 20 stuks in E.v.Dintherstraat / Schoolstraat
Reacties: Kees Kuijpers info@kbo-dinther.nl
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AANMELDING voor Eetpunt-HDL
op donderdag 25 juli 2015
van 16.00 tot 18.00 uur 

Aanmelden vóór 18 juli door dit briefje
in te leveren bij Tonny van der Ven
(Irenestraat 12) of bellen naar 06-20216398.
De kosten voor de maaltijd á € 9,50 p.p.
worden contant betaald.

naam ………………...……...............................

telefoon ………………….…............................

adres ……………….…….….............................

aantal personen …..………..........................

Beleef de seizoenen bij Eetpunt
in cc Servaes

Elke donderdag van 17.00 -18.00 uur kan iedereen,
die dat wil, terecht bij ‘Eetpunt-HDL’ in cc Servaes om
samen met anderen te genieten van een gezonde
maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn € 9,50 p.p.

Ontmoetingstuin Servaes ondersteunt het project
‘Eetpunt-HDL’.
Op donderdag 23 juli wordt het eetpunt officieel ge
opend door wethouder Glastra-van Loon.
De Ontmoetingstuin biedt dan een rondwandeling
aan, voordat er wordt gegeten. Een goede wandeling
is goed voor de eetlust. Nu in de zomer, maar ook
straks in de herfst, winter en lente.

Vrijwilligers van de tuin verbouwen veel verschillende
groenten, fruit en bloemen die ze gezamenlijk oogsten.
De oogst van de Ontmoetingstuin is niet genoeg om
‘Eetpunt-HDL’ te voorzien. Maar door regelmatig een
rondwandeling te organiseren vóór het eten, wordt
de verbinding gelegd tussen een gezonde maaltijd en
het telen en oogsten van groente en fruit.

De rondwandelingen in de Ontmoetingstuin zijn vier
keer per jaar, bij de wisselingen van het seizoen. Via
een placemat onder elk bord laat Ontmoetingstuin
Servaes zien hoe de producten per seizoen groeien.
Op de placemat staan diverse afbeeldingen en teksten
die betrekking hebben op de tuin en alles wat erin
gebeurt.
Net zoals bij het Eetpunt staat bij Ontmoetingstuin
Servaes het ontmoeten van elkaar centraal.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn
Voor opmerkingen,ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

Voor meer (actuele) informatie

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

 ..

Mensen die interesse hebben om mee te tuinieren zijn
van harte welkom. Of er nu veel kan worden bijge
dragen of wat minder, dat is minder belangrijk. Ook
voor de gezelligheid en om nieuwe mensen te ont
moeten is het leuk om mee te werken in de tuin.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jo van Hemmen.

Wilt u kennismaken met het Eetpunt dan is de officiële
opening een mooie gelegenheid om u hiervoor aan te
melden. U kunt dit doen door de antwoordstrook in
te vullen, of door te bellen naar Tonny van der Ven
tel. 06-20216398 vóór 18 juli a.s.

Wij heten u van harte welkom.


