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Een groeibriljant

Op 19 november was het dan weer zover. KBO
Cultureel presenteerde zich op onze traditionele
culturele middag in cc Servaes. Er werd een scala aan
activiteiten gepresenteerd. De volksdansgroepen
Kujawiak en Shaloom, Seniorenkoor Cantando, Koor
Zang en Vriendschap, het Gildekoor St. Barbara,
dichter Ad van Schijndel, de troubadours Henk en
René Habraken, Accordeonclub Gruppo Dal Segno
en het Bernhezer Senioren Orkest stonden op het
programma. Een volle middag. De organiserende
KBO’s van Dinther en Heeswijk hebben echt keuzes
moeten maken uit het bijzonder grote aanbod van
culturele activiteiten bij de senioren in onze dorpen.
In totaal waren er ruim 300 mensen bij betrokken. De
ruimte in de toneelzaal van cc Servaes is eigenlijk te
klein. We zijn duidelijk uit ons jasje gegroeid.
Maar wat wel het belangrijkste is: het was een zeer
geslaagde middag, zowel voor de deelnemers als voor
het publiek. Iedereen genoot volop.
Het is ook in 2017 weer voor herhaling vatbaar!

Kasteelhoeven als thema

Rien de Visser vertelde op woensdag 23 november
enthousiast over de kasteelheren, waarbij hij de meer
pikante wetenswaardigheden niet schuwde.  Daarna
ging hij meer specifiek in op de 77 kasteelboerderijen,
waarvan er 12 in Dinther stonden en rond 1964
verkocht werden. Leidraad daarbij was het kijk-,
kennis- en verhalenboek “Ziehier! Wij verkopen 77
kasteelhoeven”, dat hij samen met zijn zoon Florian
vervaardigde. Nu zijn er een aantal grondig verbouwd,
gesloopt of afgebrand. De Meierijsche Museumboer
derij en de boerderij in Loosbroek van Van Lieshout
zijn nog aardig authentiek. Er waren zo’n dertig aan
wezigen. Jammer dat er zoveel senioren waren die dit
interessante thema aan zich voorbij lieten gaan.

Dank voor uw stem

Met 241 stemmen heeft KBO-Dinther afgelopen
maand tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
€ 1205,00 in de wacht gesleept voor een nieuwe
duo-fiets. Om een nieuwe duo-fiets aan te kunnen
schaffen hebben we nog wel enige tijd van sparen
nodig, want zo’n fiets kost enkele duizenden euro’s.
Een dergelijk bedrag is dus meer dan welkom.
Het resultaat is nog beter dan vorig jaar toen we
€ 1023,12 mochten ontvangen. Wij danken allen die
gestemd hebben voor de duo-fiets van KBO-Dinther
en hopen dat u volgend jaar weer meedoet.

Terugblik op vrijwilligersoverleg

Uit de Jaaragenda blijkt dat onze KBO een erg actieve
vereniging is, waar voor alle senioren in ons dorp van
alles te beleven valt. Dat kan alleen succesvol zijn als
vele vrijwilligers zich daarvoor in willen zetten. Ver
deeld over 19 werkgroepen zijn dat binnen onze
vereniging liefst 63 personen!! Sommigen daarvan zelfs
op meerdere fronten. Het bestuur waardeert en
koestert dat. Op 1 november jl. waren 42 mensen
aanwezig bij het Vrijwilligersoverleg in cc Servaes. Het
doel van deze bijeenkomst was om elkaar goed op de
hoogte te houden van wat er binnen de vereniging
speelt en – vooral – om aan het bestuur wensen
kenbaar te maken, vragen te stellen en afspraken te
maken. Onze voorzitter liet zich meerdere keren
ontvallen hoe enorm trots hij is op de manier waarop
wij samen onze vereniging vorm geven. De bijeen
komst kende een geweldig positieve sfeer. Natuurlijk
waren er wensen en werden er soms ook kritische
vragen gesteld, maar alles met begrip en waardering
voor elkaar. Juist zo kunnen we samen in het komen
de jaar veel goeds voor al onze leden brengen.
Naast de vele positieve geluiden waren er natuurlijk
ook wel wat zorgpuntjes. Zo werd er geconstateerd
dat het aantal deelnemers aan de kaartbijeenkomsten
en het kienen wat aan het teruglopen is. Daar waar
onze oudere senioren afhaken, wordt dit onvoldoen
de aangevuld met jongeren. We zullen daar in ons
Maandblad extra aandacht voor vragen. De animo
voor de themabijeenkomsten lijkt minder te worden.
Misschien heeft dat te maken met het succes van de
maandelijkse koffie-ochtenden. De veiligheid van de
deelnemers bij de fietstochten verdient bijzondere
aandacht. De groepen mogen niet te lang uitgestrekt
zijn en de herkenbaarheid kan beter. Ook wordt er
bij de fietstochten rekening mee gehouden dat “ge
wone” fietsers gemakkelijk mee kunnen met de “elek
trische” fietsers. Kortom allemaal verbeterpuntjes die
er voor kunnen zorgen dat deelname aan onze activi
teiten plezierig blijft.

Meerdaagse reis in mei 2017

Uitgebreide informatie in Maandblad van januari.
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De Oudere Garde

Half oktober zijn de repetities van ‘De Oudere Garde’
weer gestart voor hun voorstelling eind januari. Men
repeteert op dinsdagmorgen en donderdagmiddag.
Ons  toneelgezelschap heeft er weer zin in. Het stuk
‘Kolder in de polder’ blijkt een schot in de roos. Onder
leiding van regisseur Ger Sanders belooft het weer
een heus spektakel te worden. Een klein tipje van de
sluier willen we al oplichten. Een echtpaar in een dorp
heeft een kleine kruidenierswinkel en geen opvolgers.
Door de komst van een grote super wordt voor de
zaak een andere bestemming gezocht. Wat gebeurt
er met het winkeltje? In het maandblad van januari
komen we er uitgebreider op terug. Wij wensen de
spelers veel succes.

KBO’s Heeswijk Dinther samen sterk

In het Maandblad van juli 2016 schreven we al dat de
besturen van de KBO’s van Heeswijk en Dinther
voortaan elkaar gaan versterken in het belang van alle
aangesloten leden. Deze intentie heeft inmiddels al
concrete vormen aangenomen. Zo hebben we samen
op het gebied van belangenbehartiging al de nodige
stappen gezet en hebben we ons samen gepresenteerd
tijdens de Zorgmarkt van “Samen Sterk”, de vereniging
voor zorg en welzijn in HDL.
We organiseren voortaan samen KBO Cultureel en
KBO Creatief. Het eerste duidelijke succes van deze
samenwerking hebben we al kunnen zien bij KBO
Cultureel op zaterdag 19 november. Er was geen stoel
meer vrij in de grote zaal van cc Servaes.
Ook hebben we met elkaar afgesproken dat de (gast)
leden van Heeswijk en Dinther zonder problemen deel
kunnen nemen aan een groot gedeelte van elkaars
activiteiten, onder dezelfde voorwaarden die door de
organiserende KBO voor deelname aan de eigen leden
zijn gesteld. Bijvoorbeeld: leden van Dinther kunnen
deelnemen aan koersballen in Heeswijk op maandag
en leden van Heeswijk kunnen meedoen met het
koersbal in Dinther op dinsdag. Hetzelfde geldt voor
Jeu de boules op donderdag , of wandelen en fietsen
op dinsdag en het bezoeken van de filmavonden in
Heeswijk. De kosten daarvoor zijn dan dezelfde als
die voor de eigen leden gelden.
De enkele uitzonderingen betreffen activiteiten
waarvoor de KBO die dit organiseert extra kosten
moet maken om dit voor iedereen mogelijk te maken.
Zo moet je (gast)lid zijn van de KBO Dinther om mee
te doen aan duofietsen en moet je (gast)lid zijn van
KBO Heeswijk om mee te doen aan het bridgen en
biljarten bij NAL. Natuurlijk zijn de algemene leden
vergaderingen, kerstfeest en jaarfeest de evenemen
ten die bedoeld zijn voor de eigen (gast)leden.
In de nieuwe Jaarkalender, die in april 2017 verschijnt,
besteden we aan de samenwerking extra aandacht.

Nieuwe leden

Anna Kuijt
Annie Verhoeven-van de Tillart
Gerda Geene-van Oorsouw;
Diny van Hoof-van Vollenberg
Welkom bij KBO-Dinther

Film Cocoon

Woensdag 14 december 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.
Het is een komische sciencefictionfilm.

Koffieochtend 22 december

Op donderdag 22 december is er van 10.00 - 11.30
uur in cc Servaes onder het genot van een gratis kopje
koffie een koffieochtend voor senioren. Men krijgt de
gelegenheid om met vrijwilligers van de bloemschik
groep kerststukjes te maken. Brengt u dan zelf wat
materiaal mee? Doe mee of kijk toe. Welkom!

Winter wonderland

Op Laverhof is er op maandag 12 november van
18.00 - 21.00 uur een kerstmarkt. Met diverse
kraampjes, muziek en hapjes. Iedereen is welkom.

Goed om aan te denken

wo 14 dec Kerstviering in cc Servaes
wo 14 dec Film in Heeswijk
di 20 dec Creatieve middag
do 22 dec Koffieochtend (kerststukjes)
wo 4 jan Kienen
vr 6 jan Kaartavond
wo 11 jan Kaartmiddag
10 t/m 15 jan Seniorenexpo Veldhoven, met het
Bernhezer Seniorenorkest op 11 januari
za 18 feb 13.41 uur Pronkzitting 50+

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
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Kerstviering in cc Servaes

Zoals in het vorige Maandblad al gemeld, houden we
onze kerstviering dit jaar op woensdag 14 december
in cc Servaes met een middag- en avondprogramma.
In beide programma’s staat het kerstspel “Kribbighe
den rond de kribbe” centraal.  Ook de koren Cantan
do en Amicanto treden op met een sfeervol concert.
Ons eigen seniorenkoor Cantando staat onder de
bezielende leiding van Peter van Raak. Het koor
Amicanto is een van oorsprong Dinthers kerkkoor
dat zich ook richt op wereldse muziek. Het koor
bestaat uit 30 zangers en zangeressen en staat onder
leiding van een nieuwe dirigent, Ludwig Attevelt. Zij
hebben juist een Walking Dinner-concert achter de
rug en zullen een aantal nummers uit dit concert laten
horen. Natuurlijk kunnen we tijdens beide optredens
ook volop meezingen met de traditionele kerstmu
ziek.  We zijn er ook vereerd mee dat Pastor Joost
Jansen voor ons weer een kerstgedachte uitspreekt.
Middagprogramma (zaal open om 13.00 uur):              
13.30 uur    Koffie/thee met kerstbrood
13.40 uur    Welkomstwoord door voorzitter
13.45 uur    Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen
14.00 uur    Kerstspel “Kribbigheden rond de kribbe”
15.15 uur    Pauze ( met consumptie + bonbon)
15.40 uur    Seniorenkoor Cantando met samenzang
16.20 uur    Kerstgedicht door Ria van Hemmen
16.30 uur    Koffie/thee met worstenbrood
16.45 uur    Afsluiting
Avondprogramma (zaal open om 19.00 uur):
19.30 uur    Koffie/thee met kerstbrood
19.40 uur    Welkomstwoord door voorzitter
19.45 uur    Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen
20.00 uur    Kerstspel “Kribbigheden rond de kribbe”
21.15 uur    Pauze (met consumptie + bonbon)
21.40 uur    Koor Amicanto, o.a. met samenzang
22.20 uur    Kerstgedicht door Ria van Hemmen
22.30 uur    Koffie/thee met worstenbrood
22.45 uur    Afsluiting
Veel leden hebben zich al aangemeld; de middag is
bijna volgeboekt. Voor de avond is er nog plaats.
U kunt zich nog aanmelden tot dinsdag 13 december
met het strookje uit het vorige Maandblad, of bellen
naar 0413-296143, of mailen naar info@kbo-dinther.
nl.                           
De kosten zijn slechts € 4,00 voor leden en € 6,00
voor niet-leden.

Kribbigheden rond de Kribbe

Tijdens de kerstviering op 14 december a.s. zal een
aantal leden van onze KBO weer een eigen kerstspel
presenteren.
Dit keer hebben ze gekozen voor een eigentijds stuk,
dat zich zomaar binnen onze eigen gelederen zou
kunnen afspelen. “Kribbigheden rond de Kribbe” is de
titel van het door Harry Smits geschreven toneelstuk.
Het is een eenakter van ruim een uur.

De inhoud in het kort:
De plaatselijke afdeling van de KBO is druk bezig met
de voorbereidingen voor de komende kerstviering. In
de grote benedenzaal van het verenigingsgebouw
wordt een levende kerstgroep geformeerd. Maar een
geschikt kerstkindje ontbreekt nog. De hulpvaardige
pastoor zorgt voor een fraai antiek beeldje van het
Christuskind, maar helaas is het niet van hem maar
van moeder-overste. En die is zeker niet de makke
lijkste. Behalve dat de deelnemers aan de kerstgroep
in amoureuze verwikkelingen verzeild raken, doemt
er nog een probleem op: het waardevolle beeld blijkt
te zijn verdwenen. Al met al voldoende aanleiding voor
kribbigheden rond de kribbe.

Dit spel wordt gepeeld door onze leden:
Riek van den Boom, Netty Kuijpers, Janny van Rixtel,
Ria van Hemmen, Piet van de Ven en Harry Hanegraaf.
De regie is in handen van Ger Sanders.

KBO-Dinther wenst haar leden een

Zalig Kerstfeest


