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Een uitstapje wel of niet?

Puike reis naar Elzas
Op 9 mei is het zover. Van de KBO’s Heeswijk,
Dinther en Loosbroek vertrekken 44 leden naar de
Elzas. Na een stop bij Deutsches Eck in Koblenz gaat
de reis door naar Straatsburg. Daar verkennen we het
oude centrum.
Vandaar rijden we naar het vestingstadje Neuf-Brisach.
Hotel Aux 2 Roses blijkt een gezellig familiehotel, waar
Wim Smits met zijn accordeon, de vele goede zangers
en het hilarische boerenbridge de sfeer verhogen.
We verkennen de Elzas, echt een bijzondere streek
in Frankrijk. Ze spreken en doen daar heel Frans.
De namen van de dorpen, steden en gerechten geven
je echter het idee dat je in Duitsland bent. Veel dorpen
in de Elzas liggen tussen de wijngaarden en trekken
sinds mensenheugenis veel ooievaars.
De prachtige - middeleeuwse - dorpen liggen dicht bij
elkaar en hebben echt allemaal mooie huizen en
straatjes. Vanuit Ribeauvillé verkennen we Hunawihr
met een treintje. Riquewihr ligt om de hoek. Daar
proeven we in wijnhuis Dopff & Irion vier wijnen. Een
bezoekje aan Eguisheim, een van de mooiste dorpjes
van Frankrijk, is ook niet te versmaden.
Zuidelijker ligt de stad Colmar met zijn mooie oude
binnenstad en het fraaie Musée Unterlinden.
In het westen bevinden zich de Vogezen met hun
eindeloze bossen en hoge toppen. Wij reizen door dit
gebied op weg naar Gérardmer voor een boottocht.
Op de terugweg volgen we de Route des Crêtes met
o.a. Lac Blanc naar Kaysersberg.
Op de laatste dag gaan we via Arlon naar Stokrooie.
Daar bewonderen we de prachtige tuin van Dina
Deferme. We genieten van ons afscheidsdiner in
Soerendonk en arriveren later op de avond weer
veilig en wel in Heeswijk-Dinther.
Dank aan Frans, onze voortreffelijke chauffeur.
Wat een fijne reis en wat een goed gezelschap.
Volgend jaar gaan we beslist weer op reis!
De foto’s op onze website zijn van Walter Wijnen.
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Onze KBO organiseert twee keer per jaar een dagreis
voor onze eigen leden en één keer per jaar een
meerdaagse reis samen met de leden van de KBO’s
van Heeswijk en Loosbroek. Om aan de meerdaagse
reis te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je nog
“goed ter been bent” zodat je met alle excursies en
wandelingen mee kunt doen. Onze dagreizen probe
ren we altijd zo in te richten dat die ook voor leden
met een rollater of rolstoel geschikt zijn. We merken
dat deze reizen erg op prijs worden gesteld want over
het algemeen zitten de touringcars vol en verlopen
deze reizen erg gezellig. Nu is het voor sommige
mensen toch niet meer mogelijk om aan die dagreizen
mee te doen. Hun lichamelijke toestand laat dat niet
meer toe, hoe graag ook ze nog mee zouden willen.
Dat vinden wij heel erg jammer. Daarom zijn we van
plan om voor onze leden die niet meer mee kunnen
met de dagreis, een extra uitstapje te organiseren. Dat
willen we dan doen samen met het Senioren Uitbureau
en gebruikmakend van de rolstoelbus van Laverhof.
Het programma, de datum en de kosten kunnen we
invullen als we weten of voor dit initiatief belangstelling
bestaat. Te denken valt bijv. aan een vaartocht op de
Biesbosch, een exclusieve toertocht met lunch en
diner, enz. Maar ook andere ideeën zijn welkom en
kunnen we samen met de mensen die belangstelling
hebben bespreken.
Als zich een groepje aanmeldt van tenminste 4 of 5
leden, dan kunnen we dit al organiseren.
Dus, heb je hier belangstelling voor, laat het dan weten
aan een van de leden van onze reiscommissie ( Ria van
Hemmen, Harrie van de Ven ) of bel even met Willy
van der Steijn, tel. 292478.

Dagtocht Kleve
De bus voor de dagtocht op woensdag 15 juni naar
Kleve is volgeboekt. Ter memorie: opstappen om
uiterlijk 9.15 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!

Wereldwinkel bij koffieochtend
Jan Burger en Babs Grefkens zijn al jaren betrokken
bij Wereldwinkel in Heeswijk Dinther. Daar komen
zij over praten. Kom naar de koffieochtend op
donderdag 23 juni van 10 tot 11.30 uur in cc Servaes.
Maak het mee! Iedereen is welkom.

Animo voor Jeu de boules
Er is behoorlijk wat animo voor het jeu de boules op
de banen van gilde St. Barbara. Iedere week komen er
14 tot 20 deelnemers. Op 9 juni start een competitie.
Het is de bedoeling dat je tegen iedereen in je lijn
speelt. De voorrondes hebben al plaats gevonden.
Op een dag kun je het eventueel tegen 3 tegenspelers
opnemen. De competitie duurt dus 4 à 5 weken.
Naast deze competitie kun je natuurlijk ook elke
donderdag vrij jeu de boules spelen. Erg gezellig.
Zeker ook in de komende zomertijd, want voor ons
loopt het seizoen door tot eind oktober.
Voor € 1,00 voor KBO-leden of € 2,00 voor de nietleden kun je van 13.30 tot 16.00 uur meedoen.
Wil je meer informatie. Bel dan even naar Bart van de
Wetering tel. 06-28775509.
Kom gerust een keertje kijken en/of meedoen.

Fietstochten in de zomer
De voorpagina is jullie zeker al wel opgevallen.
Dat houdt verband met de extra aandacht die we
willen besteden aan het fietsen.
Lange fietstocht
Martien en Jo van Helvoort hebben voor donderdag
23 juni een lange fietstocht uitgezet. Om 9.30 uur
vertrekken de belangstellenden vanaf cc Servaes. De
lengte van deze tocht is ongeveer 60 km.
Er volgen dit seizoen nog twee lange fietstochten:
op zondag 24 juli en op donderdag 25 augustus.
Korte fietstochten
Naast de lange fietstochten staan er tot en met
30 augustus korte fietstochten op het programma.
Men vertrekt op iedere dinsdag om exact 13.30 uur
vanaf cc Servaes en rond 16.30 uur keert men terug.
Het zijn tochten van ongeveer 30 km.
De routes worden zo gekozen dat er een koffiestop
van ongeveer een half uur kan plaats vinden. Deze
stops kunnen bij een gewoon café zijn, een ouderen
centrum, een dorpshuis of anderszins. Het startpunt
en de aankomst zijn steeds bij cc Servaes.
De routes zijn daarom steeds in een straal rondom
Heeswijk-Dinther. Wel proberen de organisatoren te
vermijden dat twee weken achter elkaar dezelfde
route wordt gereden. Maar een herhaling is niet te
vermijden. En dan nog een bijzonderheid: hoe kan het
anders in deze tijd, bijna alle deelnemers beschikken
over een elektrische fiets.
Riek en Martien van den Boom, Annie en Martien van
den Broek en Jo en Martien van Helvoort zetten bij
toerbeurt de fietstochten uit.
Sluit ook eens aan.

Vakantieactiviteit bridgen
Vrij bridgen bij BC De Klotbeek op iedere maandag
van 20 juni tot en met 29 augustus in cc Servaes.In
schrijven à 2,-- p.p.: 19.00 tot uiterlijk 19.30 uur.
Start 19.45 uur. Uitslag ca. 22.30 uur. Aanmelden bij
bcklotbeek@gmail.com of ’s avonds aan de zaal. Voor
iedereen toegankelijk.

Zomerprogramma Eijnderic
De Eijnderic biedt een zomer vol activiteiten. Met
o.a. een creatief aanbod. Het volledige programma
van maandag 11 juli tot en met donderdag 28 juli
hangt op publicatiebord in cc Servaes.
Meer informatie op www.eijnderic.nl.

Film in Heeswijk
Laat je verrassen door een pakkende film over een
vrouw, die na de diagnose Alzheimer worstelt om
verbonden te blijven met de mens die ze ooit was.
Woensdag 8 juni 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.

Goed om aan te denken
dinsdagen in juni: korte fietstocht
wo 8 juni: film bij KBO-Heeswijk
wo 15 juni: dagtocht Kleve
di 21 juni: kluscafé in Loosbroek
do 23 juni: lange fietstocht
do 23 juni: koffieochtend over Wereldwinkel
za 16 juli: KBO Creatief
wo 3 augustus: vrijwilligersmiddag
wo 3 augustus: liederentafel
wo 24 augustus: dagtocht Delft
Zet het even op de kalender!
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Midzomeractiviteit: Liederentafel

Jubileum

Op woensdag 3 augustus, vanaf 19.30 uur, organiseren
we, bij goed weer in de Ontmoetingstuin en anders
binnen in cc Servaes, een bijzondere activiteit midden
in de zomerse vakantietijd. We hebben daarbij onze
keus laten vallen op een LIEDERENTAFEL. In Dinther
een nieuw en wellicht nog minder bekend gebeuren,
maar in de omgeving op vele plaatsen een traditie.
We hebben “Liederenhofke” uit Odiliapeel met hun
muziekgroep “ut Bont gezelschap” bereid gevonden
om deze avond te presenteren. Tijdens deze Liede
rentafel kun je volop meezingen met bekende liedjes
van vroeger, maar ook met de bekende meezingers
van deze tijd. Iedereen is van harte uitgenodigd. De
kosten houden we beperkt op € 3,00 per persoon.
Wij hopen hiermee onze leden, in een periode dat de
oppaskinderen met vakantie zijn, een extra gezellige
zomeravond te bezorgen.

50 jaar getrouwd op 22 april 2016
Jan en An van Zutphen-van de Ven
Proficiat!

KBO Creatief
KBO Creatief op zaterdag 16 juli 2016. Vorige keer
hebben wij er al veel aandacht aan besteed in het
Maandblad. Volgende keer volgt meer informatie.

Een fiets voor twee is een goed idee
Het duofiets-seizoen is eind april weer gestart.
Bij mooi weer staan 18 vrijwilligers (6 dames en 12
heren) klaar voor KBO-leden, die zelf niet meer goed
kunnen fietsen. Dat gebeurt vijf werkdagen per week.
De vrijwilligers halen de deelnemers om 14.00 uur
thuis op en zij brengen hen twee uur later weer thuis.
De twee duofietsen maken dezelfde route. Onderweg
drinkt men steevast ergens een bakje koffie of thee.
Op dit moment zijn er 15 á 20 deelnemers. Maar er
kunnen er nog meer bij. Aanmelden kan bij Anny van
den Broek (296319). Zij maakt voor iedere week een
indeling. Dat is een heel geregel.
Bert van Hasselt, Gerrit van Zutphen en Harry van de
Ven verrichten het jaar rond goed onderhoud. Om
dat te bekostigen zijn er ook dit jaar 4 sponsors (zie
hier onder). Dank aan de fietsmaatjes en sponsors.

Vrijwilligers onmisbaar
Alle activiteiten die wij het jaar rond organiseren
kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij de enorme
en belangeloze inzet van onze vele vrijwilligers.
Daarvoor zijn we ze dan ook enorm dankbaar.
Die dankbaarheid wil het KBO bestuur graag tonen
tijdens de vrijwilligersdag op woensdag 3 augustus.
We zijn momenteel druk bezig om een aantrekkelijk
middagprogramma samen te stellen. Aan het einde van
de middag sluiten we dat programma af met een
etentje. Daarna kan men ’s-avonds aansluiten bij de
Liederentafel die we in het kader van de Midzomer
organiseren. Onze vrijwilligers kunnen binnenkort een
persoonlijke uitnodiging tegemoet zien.

Fiscaal specialist
Wij hebben met genoegen vernomen dat KBO-Din
ther een Fiscaal Specialist in zijn midden heeft. Gerrit
van den Berg is Fiscaal Specialist voor Belastingzaken
en Huur- en Zorgtoeslag bij KBO-Brabant geworden.
Tevens treedt hij toe tot het ‘Fiscale Specialisten
Team’ van het Verenigde Bonden Overleg Brabant
(VBOB) en het provinciaal en landelijk overleg over
de forse veranderingen rond de belastingcampagne
begin 2017 over de belastingaangifte 2016.
Hij blijft ook gewoon belastinginvuller. Fijn!

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.

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

