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Wat een creativiteit!

In Dinther en nabije omgeving is er echt veel creati
viteit in huis. Tijdens KBO Creatief op zaterdagmiddag
16 juli presenteerden 17 deelnemers vele technieken
en doe-activiteiten in de Ontmoetingstuin achter
cultureel centrum Servaes te Dinther.
We zagen hoe verschillend men kan schilderen. 
Aan bod kwamen ook het mozaïeken, borduren (ook
door mannen!), bloemschikken, hout-speksteen-en
glasbewerking, handwerken, beeldhouwen, koken en
bakken en verwerken van walnoten tot olie, thee, meel
en koekjes.
Een aantal mensen speelde schaak.
Bij het infocentrum van IVN in het knekelhuisje kon
men vogelnestjes timmeren, Laverhof liet zien wat
men onder welzijn verstaat en de vrijwilligers van de
Ontmoetingstuin verzorgden een rondleiding.
Optredens van de veteranen KPJ en muziek van orkest
La Banda, accordeonorkest Ricochet en accordionist
Wim Smits verlevendigden het geheel. Het terras
werd verzorgd door cc Servaes. De rondgedeelde
pizza’s uit de Ontmoetingstuin vonden gretig aftrek.
De mooie prijzen voor de loterij waren bijna allemaal
beschikbaar gesteld door de deelnemers.
Het was een geslaagd, fleurig, gezellig en druk bezocht
evenement op een mooie zomerse middag.
Er waren zo'n 300 bezoekers. Niet alleen uit Dinther,
maar ook uit andere dorpen.  KBO-afdelingen uit de
buurt, belangstellend als zij waren, kwamen ook een
kijkje nemen. Zelfs Hugo van den Broek, op familie
bezoek vanuit Brazilië, was aanwezig.
Het bestuur van KBO-Dinther dankt de deelnemers
en ook hen die het opbouwen en afbreken op het
terrein mee ter hand hebben genomen.

Jaarfeest en Kerstviering

Door het jaar heen treffen onze leden elkaar op veel
verschillende momenten en bij diverse activiteiten.
Maar het grootste aantal leden treft elkaar tegelijk bij
ons traditionele jaarfeest in oktober en de sfeervolle
kerstviering in december.
Beide bijeenkomsten vinden sinds jaar en dag plaats
in de zaal van De Toren. Wij, als bestuur van de KBO,
zijn daar erg tevreden over want met Jeroen en Mieke
kunnen wij altijd goede en soepele afspraken maken.
Maar door de groei van de KBO in Dinther én de
belangstelling van onze leden voor de bijeenkomsten,
lopen we bij De Toren tegen de grenzen aan van de
zaalcapaciteit.
Zoals bekend hebben we een aantal jaren geleden al
moeten besluiten om het jaarfeest op te splitsen in
een middag- en avondgedeelte. Geen ideale oplossing
maar werkbaar. Voor de kerstviering hebben we tot
op heden nog met één uitvoering voor 180 leden
kunnen volstaan. Maar daarmee is de grens van de
maximale capaciteit bij De Toren wel bereikt. Bij de
- overigens heel sfeervolle - renovatie van de zaal van
De Toren is het podium verwijderd. Daarom moesten
we voor de uitvoering van het alom gewaardeerde
kerstspel uitzien naar een alternatieve oplossing.    
Daarom zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden
die Cultureel Centrum Servaes te bieden heeft,
waarbij ons uitgangspunt is dat we - gebruikmakend
van een podium voor de uitvoering van een kerstspel
en andere optredens - tenminste aan 180 - 200 leden
een (zit)plaats kunnen bieden met zicht op het podium.
Helaas blijkt dat ondanks alle medewerking van het
bestuur van ccServaes niet te realiseren. De podium
zaal heeft daarvoor te weinig ruimte en in de grote
open ruimte van barzaal en Pastoriezicht-zalen is die
capaciteit er wel, maar is er geen podium te plaatsen
waarop alle aanwezigen voldoende zicht hebben.

We hebben daarom besloten om het Jaarfeest op
woensdag 19 oktober, zoals gebruikelijk, te houden
in De Toren en in een middag- en avonddeel op te
splitsen.  De Theatergroep BuuuT Vrij is daar nu al
voor vastgelegd.

Het ziet ernaar uit dat de Kerstviering plaats zal vinden
op 14 december in de podiumzaal van cc Servaes. De
viering wordt dan opgesplitst in een middag- en
avondprogramma. Hiervoor worden de programma’s
nog vastgelegd, maar vaststaat dat onze eigen KBO-
leden opnieuw tekenen voor een sfeervol kerstspel.
Houd in ieder geval beide datums alvast vrij, want wij
hopen u dan weer in grote getale te zien.

En.... 

We kijken al weer uit naar volgend jaar!
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Voor meer (actuele) informatie 

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

Redactie Maandblad KBO-Dinther 

Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn.
Met door eigen leden beschikbaar gestelde foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

Jubilea

50 jaar getrouwd op 22 juli 2016
     Toon en Jo Ketelaars-van Hest
50 jaar getrouwd op 27 juli 2016
     Martien en Riek van den Boom-van den Tillaart
Proficiat!

Jouw stem is straks geld waard!

Het is weer bijna zover. De Rabo Clubkascampagne
in oktober 2016! Als lid van de Rabobank kun je
stemmen op je favoriete club/project. Iedere stem is
geld waard terwijl het je niets kost.  Zo was iedere
stem in 2015 € 4,06 waard!
Velen brachten in 2015 hun stem uit op het duofiets
project van KBO-Dinther. Het aantal stemmen kan in
2016 nog hoger worden als meer mensen lid zijn van 
Rabobank OssBernheze. Niet iedereen die een
bankrekening heeft bij de Rabobank is automatisch lid.
Wij roepen jou, je familieleden en kennissen dan ook
op om lid te worden van de Rabobank OssBernheze.
Het lidmaatschap is kosteloos! Je kunt eenvoudig lid
worden door te bellen naar 0412-457777 of op het
kantoor van de Rabobank in Heeswijk-Dinther binnen
te lopen. Via internet gaat het nog sneller. Ga naar:
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden en
meld je aan om in oktober je stem te kunnen laten
horen. Iedereen kan meerdere stemmen uitbrengen.
Naast een stem voor KBO-Dinther zouden dat bij
voorbeeld ook projecten van de Ontmoetingstuin, 
cc Servaes of Stichting Vrienden Cunera/de Bongerd
kunnen zijn.
Laat je stem niet verloren gaan!

In de zomer actief

Wij leggen onze activiteiten niet stil in de zomer. Zo
gaan wandelen, duo-fietsen, koersbal, korte fietstoch
ten, kaarten en dansen gewoon door. Ook is dan het
Informatiepunt Welzijn voor vragen van allerlei aard
iedere donderdagochtend om 10.00 uur open.
03 augustus Liederentafel en vrijwilligersmiddag
24 augustus Dagtocht naar Delft
25 augustus Koffieochtend
25 augustus Fietstocht naar Oirschot
02 september Kaarten
07 september Kienen

Film SOOF

Woensdag 10 augustus 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.
Een Nederlandse komedie.
Sophie oftewel Soof nadert de 40 en heeft alles wat
ze ooit wilde : drie leuke kinderen, een klein catering
bedrijfje, een lieve man Kasper en een heerlijk huis.
Tot ze zich op een dag afvraagt : Is dit nou alles? Als
Soof tijdens een etentje een andere man ontmoet en
een verbouwing zijn tol eist, dringt de vraag zich
langzaam op of haar man nog wel degene is, waar zij
ooit voor viel. Hoe meer grip ze probeert te krijgen
op haar leven, des te meer lijkt het te ontsporen.

De Brug erg voortvarend 

In het Maandblad van juli schreven we in een gezamen
lijk persbericht dat KBO-Dinther en KBO-Heeswijk
elkaar gaan versterken.
Het gaat om samenwerking bij de belangenbehartiging
van alle senioren én door het openstellen en aanbieden
van activiteiten voor elkaars leden.
Afgelopen week is een identiek persbericht uitgegaan
naar de verschillende media. En wat schetst nu onze
verbazing. De redactie van De Brug is wel heel erg
voortvarend en kopt 'KBO's van Heeswijk en Dinther
fuseren".
Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van
fuseren, maar we gaan voor samenwerking.

BuuuT Vrij
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Dag van het religieus erfgoed 

Graag besteden wij aandacht aan een activiteit van
KBO-Brabant, waar je aan kunt deelnemen als je met
je eigen auto naar West-Brabant wilt rijden.
Op dinsdag 6 september organiseert KBO-Brabant
namelijk een dag van het religieus erfgoed. Deze dag
brengt je achtereenvolgens naar het grootseminarie
Bovendonk in Hoeven, de Basiliek én de kapel van
Saint Louis daar pal tegenover in Oudenbosch. Net
als van de  Lambertuskerk in Veghel is Pierre Cuijpers
de architect van Bovendonk en de Basiliek.
De neogotische architectuur van Bovendonk maakt
indruk. Er is een priester- en diakenopleiding. Het
grootste deel is in gebruik als conferentiecentrum.
De koepel van de Basiliek in Oudenbosch is een kopie
van de Sint-Pieter en de voorgevel  van de Sint-Jan van
Lateranen in Rome.
De neobarokke kapel van het voormalige klooster met
internaat Saint Louis werd ontworpen door Gerar
dus Jacobus van Swaaij.
De drie gebouwen zijn beperkt rolstoeltoegankelijk.
Deelname € 20,00 per persoon. Alles inclusief.
Aanmelden tot 22 augustus met vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal personen kan
via e-mail info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘aanmelding dag
religieus erfgoed’ of per telefoon bij KBO-Brabant,
073-6444066.
Het programma:
09.30 uur Ontvangst Bovendonk Hofstraat 8 te
Hoeven met koffie en cake
10.00 uur Inleiding over architect Pierre Cuijpers
10.45 uur Rondleiding Bovendonk
12.00 uur Lunch
13.00 uur Per eigen auto naar Oudenbosch (5 km)
13.30 uur Rondleiding basiliek te Oudenbosch
14.15 uur Koffie in de basiliek en te voet Saint Louis
15.00 uur Rondleiding Saint Louis
15.45 uur Einde programma.
Meer informatie in de ONS van augustus 2016.

Fietstocht naar Oirschot

Op donderdag 25 augustus om 9.30 uur vertrekken
de liefhebbers voor een lange fietstocht  vanaf cc
Servaes richting Oirschot. Dit schilderachtige plaatsje
ligt midden in de mooie natuur. Wie kent de Sint-
Petrusbasiliek met zijn stompe toren en de markt met
z’n gezellige terrasjes niet of heeft nooit gehoord over
de kapel van de Heilige Eik in het buitengebied van
Oirschot?  Het zijn de plaatsen waar naartoe gefietst
wordt. Het pikken van een terrasje of een bezoekje
aan een museum op eigen kosten kan ook. Rond vijven
hopen we weer thuis te zijn.
Sluit je gerust aan!

Midzomeractiviteit voor thuisblijvers

                   Liederentafel
* ut Bont gezelschap uit Odiliapeel
* woensdag 3 augustus
* vanaf 19.30 uur
* in de Ontmoetingstuin
* bij slecht weer in cc Servaes
* voor alle KBO-leden uit Dinther
* én uit Heeswijk en Loosbroek
* kosten € 3,00 per persoon

Dank, dank, dank…

In juni schreven we het al.
Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers biedt
het KBO-bestuur hen op woensdag 3 augustus een
aantrekkelijk middagprogramma aan. Men kan later op
de avond aansluiten bij de Liederentafel.

Koffieochtend met foto’s

De parochie Dinther heeft een heleboel oude(re)
foto’s, die leuk zijn om te bekijken en vooral ook om
te duiden welke mensen er bij welke gelegenheid op
te zien zijn. Ria van Hemmen brengt een aantal foto’s
mee naar de koffieochtend op donderdag 25 augustus
van 10 tot 11.30 uur in cc Servaes.
Iedereen is welkom.

Dagje Delft

De bus voor de dagtocht op woensdag 24 augustus
naar Delft is volgeboekt. Ter memorie: opstappen om
uiterlijk  08.30 uur in de Raadhuisstraat of iets later
in de Droevendaal. Om het instappen vlot te laten
verlopen: kom naar de door u opgegeven locatie.
Veel plezier!


