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Kom in actie ! Steun de KBO!
Rabobank Oss Bernheze ondersteunt verenigingen in het werkgebied met een financieel fonds, de Rabobank
Clubkas Campagne. Voor het jaar 2015 wordt € 250.000,00 ter beschikking gesteld.
Helaas staat daar tegenover dat de bestaande ondersteunende fondsen zoals Steuntje in de Rug en het
Coöperatief Dividend zijn opgeheven.
Voor onze KBO betekent dat laatste een flinke aderlating en een financiële tegenvaller!

Samen kunnen we er iets aan doen
Maar samen kunnen wij er voor zorgen dat we die
tegenvaller ombuigen tot een meevaller.
Daar moeten we dan samen wel iets voor doen.
Daarom de kop van dit verhaal: Kom in actie! Steun
de KBO! Als wij met meer dan 500 KBO-ers samen
optrekken en ons hiervoor inzetten, kunnen wij een
stevige hap nemen uit die grote pot.
Leden van de Rabobank kunnen namelijk stemmen op
vijf projecten van verenigingen die deelnemen aan de
Rabobank Clubkas Campagne.
Het is dus zaak om er voor te zorgen dat niet alleen
onze eigen KBO-leden die lid zijn van de Rabobank,
maar óók al onze kinderen, vrienden en kennissen die
Rabobanklid zijn, worden aangespoord om hun stem
uit te brengen op ons KBO-project.

Project duo-fietsen
Op de voorkant van dit Maandblad zie je weer hoeveel
vreugde het duo-fietsen dagelijks geeft aan vrijwilligers
en medepassagiers.
Het zijn de duo-fietsen die we indertijd hebben kunnen
aanschaffen dankzij het Coöperatief Dividend, maar
waarvan we het onderhoud zelf moeten bekostigen.
Dat lukt ons dankzij een viertal sponsors. Maar als
(een van) de fietsen noodzakelijk vervangen moet
worden, kost ons dat tenminste € 6.000,00 per fiets.
Dat kan de KBO zelf niet betalen en dat is voor ons
dus een grote zorg. Daarvoor biedt juist de Rabobank
Clubkas Campagne uitkomst. En daarom hebben wij
het project “duo-fietsen” namens de KBO aangemeld.
Iedere stem die op dit project wordt uitgebracht
vertaalt zich in een bepaald geldbedrag. Dus hoe meer
stemmen we krijgen, hoe dichter wij in de buurt
komen van ons doel: voldoende budget beschikbaar
hebben om in geval van nood weer een nieuwe fiets
aan te kunnen schaffen.
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Hoe werkt het?
Iedereen die lid is van de Rabobank Oss Bernheze
krijgt een persoonlijke kaart toegezonden met een
unieke stemcode, waarmee 5 stemmen kunnen wor
den uitgebracht. De stemperiode is van 12 tot en met
25 oktober 2015. Twee stemmen kunnen worden
uitgebracht op één project (voor onze leden hopelijk
het KBO-project “Duo-fietsen”), de andere drie
stemmen kunnen elk op één project worden uitge
bracht. Daarmee kunnen ook de projecten van uw
kinderen, vrienden en kennissen worden gesteund.
Hopelijk zijn die dan weer bereid om één van hun drie
overige stemmen uit te brengen op het project
“Duo-fietsen” van onze KBO. Oók als je zelf (nog)
geen lid bent van de Rabobank, kun je ons helpen door
hier in je omgeving bekendheid aan te geven.
Mocht je problemen hebben met het uitbrengen van
je stemmen, dan zijn wij graag bereid om je daarbij te
helpen. Even een telefoontje naar onze secretaris is
dan genoeg. Op 9 november is bekend hoeveel
stemmen op ons zijn uitgebracht en daarmee ook het
bedrag dat wij aan het project kunnen besteden.
Graag vertrouwen wij op ieders medewerking!!

De Oudere Garde
De repetities van ‘De Oudere Garde’ zijn weer fris
en fruitig gestart.
Het toneelgezelschap van KBO-Dinther is nagenoeg
dezelfde hechte groep als vorig jaar. Er is echter één
groot verschil. Na tien jaar is er een nieuwe regisseur.
Dat is de door de wol geverfde Ger Sanders.
Vorig jaar regisseerde hij al ons Kerststukje.
Ger heeft Ans van der Schoot afgelost.
En het mooie is, dat Ans nog steeds van de partij is.
Zij is nu één van de elf spelers.
Het toneelstuk heet ‘Bejaardentehuis De Toekomst’
en is geschreven door Maurits Keyzer.
Regisseur en spelers hebben er veel zin in.
Wij wensen ‘De Oudere Garde’ veel succes en plezier
met de repetities op donderdagmiddag in Cultureel
Centrum Servaes. De uitvoeringen zijn in het vierde
weekend van januari.
We kijken er nu al naar uit.

Modeshow
Op woensdagmiddag 16 september kwamen ruim
20 dames naar cc Servaes.
Daar was een modeshow plus kledingverkoop.
Hartelijk dank aan de mannequins Mariet Verkuijlen,
Ans van der Schoot, Joke de Laat en Loes Rooijens.

Verzorging dieren op Cunera
Verpleeghuis Cunera is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die willen zorgen voor de dieren op de
afdeling Kastanjedreef. Het gaat om de verzorging van
konijnen en vogels en in het voorjaar ook de zorg voor
schapen. De dieren moeten dagelijks worden voorzien
van eten en drinken en daar komt regelmatig het
schoonmaken van de hokken bij.
Bij voldoende belangstelling sta je er niet alleen voor
en wordt het geen dagelijkse taak.
De vrijwilligers kunnen dan onderling rouleren.
Bij KBO-Dinther zijn er misschien wel mensen die
graag meehelpen en de bewoners willen laten genieten
van gezonde en goed verzorgde dieren.
Neem contact op met Suzanne van der Sangen,
dagbestedingscoach Kastanjedreef, tel. 0413-298197
of suzanne.vandersangen@laverhof.nl

Voor meer (actuele) informatie
www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl

Geslaagde Korenmiddag
Ons eigen ouderenkoor Cantando heeft op woensdag
23 september 2015 een korenmiddag georganiseerd.
Met een opkomst van 110 personen was de zaal in
cc Servaes mooi gevuld.
Het onthaal met een paar kopjes koffie en een stukje
vlaai, alsook de consumptie en warme versnaperingen
in de pauze werden goed ontvangen.
Ouderenkoor Nistelrode beet o.l.v. Marij Wingens
het spits af. Daarna zong ouderenkoor ‘Zang en
vriendschap’ uit Den Dungen o.l.v. Peter Sep. Na de
pauze kwamen ons eigen koor ‘Cantando’ o.l.v. Peter
van Raak en het ouderenkoor ‘Levensvreugd’ uit
Berlicum o.l.v. Jan Turlings aan bod.
Iedereen zong uit volle borst en de zaal werd er echt
bij betrokken. Al bij al was het een heel gevarieerd
programma. Over het plezier van het zingen, over
liefde en mooie meisjes, over gestebier, over de
schoonheid van de natuur, over de zee en over
Brabant. Ook enkele religieuze en klassieke liederen.
Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits,
Spaans, Engels, Latijn, Russisch en Italiaans.
Mooi en gewaardeerd initiatief van ons ‘Cantando’ !

Jubilea augustus/september 2015
Frans en Ardie Rooijmans-van de Eijnden
50 jaar getrouwd op 4 augustus.
Theo en Ans van der Heijden-van den Berg
50 jaar getrouwd op 18 september.
Proficiat!

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
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Goed om aan te denken

Jaarfeest op 21 oktober

20 oktober
21 oktober
21 november
25 november
16 december

Woensdag 21 oktober hebben we ons jaarfeest.
Zoals gebruikelijk is dat weer in ‘De Toren’ aan de
Torenstraat 12.
Omdat we niet alle leden tegelijkertijd kunnen
ontvangen, is de dag weer opgesplitst.
Er zijn twee identieke programma’s op de middag
en op de avond.
Voor één daarvan kunt u zich aanmelden.
U dient dat vóór 19 oktober te doen.
Dat kan via het strookje links, door te bellen met Kees
Kuijpers of via e-mail info@kbo-dinther.nl .
De ervaring heeft geleerd dat het ’s-avonds drukker
is dan overdag.
Evenals vorig jaar zijn de kosten € 8,50 per persoon,
partners van leden die geen lid zijn betalen € 11,50.
Indien niet anders gewenst, wordt het bedrag
automatisch van uw rekening afgeschreven.

Vrijwilligersbijeenkomst
KBO Jaarfeest
KBO Cultureel
Themamiddag
KBO Kerstmiddag

Aanmelding Jaarfeest KBO-Dinther
Woensdag 21 oktober 2015
Aanmelden vóór 19 oktober door dit briefje
in te leveren bij Kees Kuijpers (Wilgendreef 15),
door te bellen naar 0413-296143
of door te e-mailen naar info@kbo-dinther.nl
Naam: ……………………………………………………

Adres: ……………………………………………………
Telefoon: ………………………………………...
Aantal personen: ……………..
O ’s-middags*

O ’s-avonds*

Ik ga akkoord met de automatisch incasso van
€ 8,50 per persoon (niet leden € 11,50) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.
Handtekening: ……………………………………………
* aankruisen welke van toepassing

Middagprogramma
12.00 uur
Welkomstwoord voorzitter
12.15 uur
Samen genieten van een
heerlijk broodbuffet
13.30 uur
Optreden Muzikaal Verteltheater
uit Ysselsteyn
met daarin natuurlijk ook een pauze
16.30 uur
Sluiting
Avondprogramma
18.00 uur
Welkomstwoord voorzitter
18.15 uur
Samen genieten van een
heerlijk broodbuffet
19.30 uur
Optreden Muzikaal Verteltheater
uit Ysselsteyn
met daarin natuurlijk ook een pauze
22.30 uur
Sluiting
Het broodbuffet is met o.a. koffie / thee, verschillende
soorten brood en warm vlees. U kunt zelf kiezen.
Indien nodig wordt er hulp geboden!
De troubadours Frans van de Pas en Henk Deters
verzorgen met hun Muzikaal Verteltheater een heel
verrassend optreden.
Hun verhalen en liedjes zijn uit het leven gegrepen,
soms met een serieuze ondertoon, vaak doorspekt
met humor en met een knipoog naar het dagelijkse
leven. Zij staan garant voor een ontspannen en on
derhoudende middag en avond.
Wij hopen u te zien!

