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Een voorspoedig 2016 !!

Hoewel KBO-Dinther geen traditie kent van een
officiële Nieuwjaarsbijeenkomst, bestaat er een grote
kans dat wij elkaar dezer dagen toch wel ergens zullen
ontmoeten om onze beste wensen over en weer uit
te spreken.
Maar nu we beschikken over een eigen Maandblad,
biedt ons dat een uitgelezen gelegenheid om, mede
namens het volledige bestuur, U allemaal gelijktijdig
van harte veel geluk en gezondheid te wensen voor
het nieuwe jaar.
Als ik dit stukje schrijf is het jaar 2015 bijna ten einde.
Een jaar waarin ons helaas weer verschillende leden
zijn ontvallen, maar waarin we gelukkig ook een groot
aantal nieuwe leden hebben mogen begroeten. 
In de mis en tijdens onze jaarvergadering op woensdag
16 maart zullen we daar graag bij stil staan. Dan kijken
we ook terug op al het goeds dat 2015 onze KBO
heeft gebracht.
Graag wens ik daarom zowel U en Uw dierbaren als
onze KBO-vereniging een VOORSPOEDIG 2016.

Willy van der Steijn, voorzitter.

Goed om aan te denken 

vrijdag 22 januari              De Oudere Garde
                                14.00 uur in cc Servaes
maandag 1 februari            Pronkzitting 55+
                                 18.49 uur in De Zaert

Jubileum december 2015

Piet en Mieke van den Akker
50 jaar getrouwd op 27 december 2015
Proficiat!

Nieuwe leden december 2015

Johan van der Valk
Els van der Valk-Snepvangers
Wim Meulenbroek
Riek Meulenbroek-van de Ven
Welkom bij KBO-Dinther

Overleden nov. / dec. 2015 

27 november Jaan van Padua-Offermans (98 jaar)
18 december Cor van der Cammen (94 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Naar de Elzas

In 2016 gaan leden van de KBO afdelingen Heeswijk-
Dinther-Loosbroek weer samen op reis. Het is ons 
immers voorgaande jaren erg goed bevallen. De reis
met luxe tourist class touringcar van Pelikaan Reizen
is van maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei 2016.
Vertrek op maandag 9 mei 2016 op Plein 1969
(marktplein) om 7.30 uur.
De keuze is gevallen op de Elzas. Het is een gebied in
grensstreek van Frankrijk en Duitsland waar naast
Frans ook vaak Duits gesproken wordt. Het is een
gebied met prachtige natuur, veel historie en cultuur.
De Elzas ligt op ongeveer 600 km afstand van hier.
Daarom kunnen we onderweg een paar interessante
plaatsen bezoeken.
Belangrijke informatie:
Het is van belang dat u goed ter been bent.
U hebt een paspoort of identiteitskaart nodig, geldig
tot na de reis.
Verblijf in hotel: halfpension vanaf het diner op de
eerste dag t/m het ontbijtbuffet op de laatste dag.
Koffie met iets lekkers op de heenweg is inbegrepen.
Neem zelf iets mee voor ontbijt/lunch.
Inbegrepen zijn lunch en afscheidsdiner op laatste dag.
De lunch op de andere dagen is op eigen gelegenheid.
N.B. De Elzas staat bekend om zijn zuurkool. Houd je
niet van zuurkool, vermeld het dan bij de dieetwensen.
Mogelijk kan daar rekening mee gehouden worden.
Om financiële risico’s voor de deelnemers en de KBO
te vermijden schrijft u rechtstreeks in bij Pelikaan
Reizen in Zevenbergen met een formulier dat te
verkrijgen is bij Ria van Hemmen.
Deelname is beperkt tot maximaal 49 personen. Dus
wie het eerst komt die het eerst maalt.
Wilt u een kamer delen met iemand die op een ander
adres woont, geef dat dan duidelijk aan op het inschrijf
formulier anders krijgt ieder een eenpersoonskamer.
Bij voldoende inschrijvingen gaat de reis door en stuurt
Pelikaan Reizen de nota’s.
Aanbetaling van minimaal € 65,- p.p. Restantbedrag
uiterlijk 6 weken voor vertrek.
De reisbescheiden ontvangt u rechtstreeks van Peli
kaan Reizen kort voor vertrek.
Kosten:
bij 45 t/m 49 personen € 410,- p.p.
bij 40 t/m 44 personen € 420,- p.p.
bij 35 t/m 39 personen € 435,- p.p.
bij 30 t/m 34 personen € 450,- p.p.
per nota € 2,50 voor het calamiteitenfonds.
Toeslag p.p. voor 1-persoonskamer is € 89,00.
Exclusief reis- en/of annuleringsverzekering.
Inschrijving is mogelijk tot 19 februari 2016.
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Wijn en cultuur in de Elzas

De meerdaagse reis 2016 van de KBO’s van Heeswijk,
Dinther en Loosbroek voert ons naar het oosten van
Frankrijk, meer specifiek de Elzas.
 

 
Dag 1, maandag 9 mei
Om 7.30 uur in de ochtend vertrekken we naar
Frankrijk. Onderweg maken we een stop om de benen
te strekken en is er koffie met iets lekkers.  We rijden
naar Straatsburg, waar we royaal de tijd hebben om
de benen te strekken in het oude centrum met de
oude vakwerkhuizen, kleine straatjes, de kathedraal
Notre-Dame met de astronomische klok en met de
overdekte bruggen. Daarna rijden we naar Hotel Aux
2 Roses in de historische plaats Neuf-Brisach. Daar
staat een diner voor ons klaar. De rest van deze en
andere avonden kan ieder naar eigen wens invullen.
Dag 2, dinsdag 10 mei
Door de glooiende heuvels rijden we naar Ribeauville.
Met een trein maken we een rondrit door de stad, de
wijngaarden en het pittoreske dorp Hunawihr. Na de
treinrit bezichtigen we op eigen gelegenheid het
stadje Ribeauville nog even. Vervolgens rijden we per

bus verder door het indrukwekkende wijnlandschap
en arriveren we aan het begin van de middag in het
wijndorp Riquewihr Geniet er van het pittoreske
decor van 16e eeuwse huisjes, oude stadsmuren en

binnenhoven met waterputten en galerijen.
En dan bezoeken we in Riquewihr een wijnhuis.
Dag 3, woensdag 11 mei
Deze dag brengen we door in Colmar, misschien wel
het mooiste stadje van de Elzas.
Een van de vele trekpleisters waar ze hier terecht trots
op zijn is Musée Unterlinden, dat is ondergebracht in
een voormalig dominicanessenklooster. Wij brengen
een bezoek aan dit museum met een collectie, die
vooral uit laatmiddeleeuwse kunst o.a. het kleurrijke
Isenheimer Altaar bestaat. Vervolgens is er een vrij te
besteden middag. Tot slot brengen we ook nog een
kort bezoek aan Eguisheim dat gerekend wordt tot
een van de mooiste dorpjes van Frankrijk.
Dag 4, donderdag 12 mei
Een mooie route leidt ons naar Gérardmer. Per schip
maken we een rondvaart over het grootste meer van
de Vogezen dat wordt omringd door bossen en ber
gen. Het plaatsje heeft een vrolijk karakter. In de
middag kunnen we ervan genieten of er een heerlijke
wandeling maken. Halverwege de middag rijden we
door de prachtige natuur naar het dorpje Kayserberg
met geplaveide steegjes, oude huizen met houten
muren, het stadhuis in renaissance stijl, gedomineerd
door ruïnes van een 13e eeuws kasteel.
Dag 5, vrijdag 13 mei
Na het ontbijt zetten we de bagage in de bus en rijden
we naar het stadje Arlon, een van de oudste steden
in België. We lunchen hier gezamenlijk en we kunnen
er even de benen te strekken. Vervolgens rijden we
door naar Hasselt waar we in de landelijke omgeving
van Hasselt de 4 hectare grote Engels getinte tuin van
tuinarchitecte Dina Deferme bezichtigen.
Voor een sfeervolle afsluiting is er een afscheidsdiner
in het Brabantse Soerendonk. Daarna rijden we naar
Heeswijk-Dinther, waar we rond 21.00 uur arriveren.

Inschrijven meerdaagse reis

Wij hebben er voor gekozen in het maandblad geen
paginagroot inschrijfformulier op te nemen. Dat zou
jammer zijn van ruimte die we liever benutten voor
extra informatie.
Vraag een inschrijfformulier aan bij Ria van Hemmen
       per telefoon 0413-292462 of
       via e-mail riavanhemmen@gmail.com
Als iets niet duidelijk is kunt u eveneens met haar
contact opnemen.
Stuur het inschrijfformulier vóór 19 februari 2016
naar Pelikaan Groepsreizen & Incentives t.a.v. Lin
dsy van Kaam, Haveneind 2, 4761BZ Zevenbergen.
En .....vol is vol.
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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

Voorstelling
Vrijdagmiddag 22 januari is de voorstelling speciaal
voor KBO-leden in Cultureel Centrum Servaes.
Aanvang van het blijspel: 14.00 uur.
Entree inclusief grote loterij is € 6,-
Reserveren hoeft niet.

De Oudere Garde

Januari is de maand waarin ‘De Oudere Garde’ haar
jaarlijkse toneeluitvoering heeft. Dit jaar is dat het
dolkomische blijspel ‘De Rollator Revolutie in Huize
de Toekomst’ van Maurits Keyzer.

Een korte samenvatting
Bejaardenhuis De Toekomst is ontstaan uit een fusie
tussen twee kleinere tehuizen: het chique rusthuis
Edelburcht en het volkse bejaardenhuis De Plets. Deze
fusie gaat niet op rolletjes. De bewoners kunnen elkaar
niet luchten of zien en een verschrikkelijke directrice
zaait angst en terreur. Maar wanneer een mysterieuze
bejaarde heer er zijn intrek neemt, slaan de bejaarde
damesharten flink op hol!!
Een ding is zeker: van een rustige oude dag is totaal
geen sprake meer.

Rolverdeling
Bewoonsters van voormalig tehuis De Plets:  
    Loes Houtepen  (Sonja van den Berg)
    Netty Werner (Riet van der Aa)
    Ans de Smet (Tiny van den Brand)
Verpleegkundige hulp van voormalig tehuis De Plets:
    Broeder Berend (Govert Juijn)
Bewoonsters van voormalig tehuis Edelburcht:
    Mathilde van Lichtenvoorden (Cokkie Juijn)
    Beatrijs van Waeveren (Ans van der Schoot)
    Agnes van Waersenburg (Mieke van Schijndel)
Verpleegkundige hulp van voormalig tehuis Edelburcht:
    Buster (Henk Kuijpers)
Directrice van bejaardentehuis De Toekomst:
    Mevrouw Slachter (Rianne van Beekveld)
Oude boef en geslepen vos:
    Niek (Hans van den Hurk)
Onderhandelaar namens de politie:
    Agent (Wim Smits)
Regie: Ger Sanders
Grime: Annie Oosterholt
Toneelmeester: Mari van den Brand
Souffleuse: Cecile Dekker

Inspirerende kerstviering

Voor de kerstmiddag kwamen 175 peronen op
woensdag 16 december 2015 naar De Toren.
De voorzitter, Willy van der Steijn, vertaalde in zijn
welkomstwoord de kerstboodschap 'vrede op aarde'
naar deze tijd. Pastoor Joost Jansen verplaatste zich
in de ezel die Maria naar Betlehem mocht dragen en
later ook haar zoon Jezus in Jeruzalem. In ‘Als de nood
het hoogst is’ zetten onze eigen leden op expressieve
wijze een heel realistisch kerstspel neer, met actuele
thema’s zoals ontwrichte gezinnen, werkeloosheid en
vluchtelingen, en daarin de aandacht voor elkaar.
Dank aan de hele crew.
Na de pauze zongen we samen met Rita Mikkers-van
Lokven kerstliedjes en enkele Brabantse liedjes met
tot slot Ons lief vrouwke. Ria van Hemmen verhaalde
over de herder die terugging naar Maria omdat hij iets
niet begrepen had. Tenslotte bracht koor Cantando
mooi en stemmig een aantal kerstliederen ten gehore.
Het programma bood ontspanning in een bijzonder
inspirerende kerstsfeer.


