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Jeu de Boules 2016

Op de voorkant van dit maandblad staat een foto van
de deelnemers van KBO Jeu de Boules 2016. Gelijk
met de zomertijd stopte afgelopen donderdag het
derde seizoen. Na circa 500 wedstrijdjes en gemiddeld
12 spelers over 30 middagen mogen we weer spreken
van een bijzonder geslaagd jaar.
Op enkele speeldagen moesten zelfs extra banen op
het gras bijgemaakt worden! De spelers kijken allemaal
terug op een gezellig en relaxt seizoen.
Mari van den Brand werd even in het zonnetje gezet.
Hij was dit jaar met een gemiddelde van 12,4 punten
(max.13) in de competitie de glorieuze winnaar.
Het grote succes van deze activiteit is zonder meer
ook te danken aan de fantastische medewerking van
de vrijwilligers van Gilde Sint Barbara.
Voor volgend jaar in de zomertijd zijn de acht banen
op donderdagmiddag al weer gereserveerd voor KBO.

Speciale seniorenreis

Op zaterdag 15 oktober hebben we met 8 senioren
een speciale reis ondernomen. Een reis voor hen, die
geen gebruik meer kunnen maken van de “gewone”
dagreizen. De dag begint wat heiig en eindigt met een
stralende zon. Het programma biedt een vaartocht
van Den Bosch naar Heusden. Na het inschepen bij
de Citadel met hulp van de stuurman en zijn crew
krijgt iedereen koffie met een Bossche bol . We varen
over de Dieze naar de sluis bij Engelen en over de
Maas. We passeren Bokhoven, Ammerzoden en Well.
De schipper vertelt over alles wat we zoal kunnen
zien, maar het is zo gezellig dat die informatie deels
gemist wordt. Aangekomen in het vestingstadje maken
we een korte wandeling om een heerlijke lunch te
gebruiken. Dan gaan we weer terug naar de boot.
Helaas even een hindernis: tijdens de lunch is er een
lading houtblokken gestort op het looppad. Maar
niemand is voor een kleintje vervaard. We zijn bijtijds
bij de boot. We gebruiken een lekker drankje. En zo
varen we weer terug naar Den Bosch.
Ter afsluiting van de dag geniet iedereen van een meer
dan voortreffelijk 3-gangen diner in Restaurant De
Eeterij in Den Bosch. Het is zo royaal dat het onze
chauffeur de uitspraak ontlokt, dat de bandenspanning
wel gecontroleerd zal moeten worden.
Moe en voldaan keert iedereen huiswaarts.
Ook de twee bestuursleden hadden een mooie dag.
Meer foto's staan op de website!

Goed om aan te denken

wo 09 nov Film bij KBO-Heeswijk
zat 19 nov KBO Cultureel in cc Servaes
di   22 nov Mgr. Gerard de Korte in Goirle
wo 23 nov Thema kasteelboerderijen in cc Servaes
do 24 nov  Koffieochtend in bibliotheek
do 08 dec  Kantlijn
wo 14 dec Kerstviering in cc Servaes
10 t/m 15 jan Seniorenexpo Veldhoven

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

Prima jaarfeest

Bijna 200 leden van KBO-Dinther zijn er op woensdag
19 oktober 2016 in ‘De Toren’ voor ons jaarfeest.
Zoals gebruikelijk is er een identiek programma op de
middag en op de avond.
De voorzitter, Willy van der Steijn, opent met enkele
mededelingen de feestelijke bijeenkomst. Vervolgens
nodigt hij de gasten uit voor een uitgebreide en geva
rieerde broodmaaltijd met verschillende soorten
brood en warm vlees. ’s Middags wordt het aan tafel
uitgeserveerd en ’s avonds is het een buffet.
Daarna treden Frans Bevers en Ton Brekelmans van
BuuutVrij op als onbeholpen kleuter, gemeentewer
ker, veedierendokter en treinconducteur. Dat was
lachen.Iedereen heeft ervan genoten. Fijn dat u er was!
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Kasteelhoeven 

Van De Drie Huis tot De Koning van Pruisen
Op woensdag 23 november om 13.30 uur vertelt Rien
de Visser in cc Servaes over de pachthoeven van de
Heeswijkse kasteelheren. Leidraad daarbij is het kijk-,
kennis- en verhalenboek “Ziehier! Wij verkopen 77
kasteelhoeven”. De situatie nu wordt vergeleken met
50 jaar geleden, toen al die hoeven werden verkocht.
Lezing met extra aandacht voor 12 boerderijen in
Dinther: van De Drie Huis tot de Koning van Pruisen.
Het boek “Ziehier! Wij verkopen 77 kasteelhoeven”
is op deze middag voor 19,95 euro te koop. De koffie
is gratis! KBO-Dinther organiseert voor alle senioren
uit Dinther en Heeswijk deze middag, maar ook zijn
senioren uit de andere Bernheze-dorpen welkom.

KBO Cultureel

Zaterdag 19 november a.s. van 13.30 – 17.30 uur
beleven we onze inmiddels traditionele culturele
middag KBO-Cultureel, in cc Servaes in Dinther. In
het kader van onze samenwerking met KBO Heeswijk,
wordt dit de eerste editie waarin u kunt zien wat deze
samenwerking oplevert. Mede daardoor hebben zich
weer nieuwe groepen gemeld. Zo kunnen we op een
nog breder vlak dan voorheen kennis maken met
culturele activiteiten in heel HDL.
Juist daardoor zal de belangstelling toenemen.
Wij raden u aan om tijdig aanwezig te zijn, want we
verwachten dat de zaal te klein zal zijn.
Het programma:
13.30 uur Welkom, opening
13.35 uur Volksdansgroep Kujawiak
13.50 uur Dichter Ad van Schijndel
14.10 uur Seniorenkoor Cantando
14.30 uur Accordeonclub Gruppo dal segno
15.00 uur Koor Zang en Vriendschap
15.20 uur Pauze
15.30 uur Dansgroep SHALOOM
15.50 uur Troubadours Henk en René Habraken
16.10 uur Gildekoor St. Barbara
16.30 uur Bernhezer Senioren Orkest
17.15 uur Sluiting.
Gratis toegang. Iedereen is van harte welkom.

Wilt u huishoudelijke hulp?

De gemeente Bernheze heeft samen met andere ge
meenten een regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) opgezet voor 2015/2016 én verlengd voor het
jaar 2017. Hierdoor kunnen bepaalde ouderen voor
een kleine eigen bijdrage van € 7,50 per uur (extra)
huishoudelijke hulp krijgen. Wenst u dat?
Dat kan als u aan één van de volgende regels voldoet:
- U bent 75 jaar of ouder
- U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp via
  de WMO omdat u de eigen bijdrage te hoog vindt
- U krijgt ondersteuning via WMO,WLZ of
  ziektekostenverzekering
- U bent zelf elke week actief als mantelzorger.
U kunt deze huishoudelijke hulp zelf aanvragen bij een
zorgaanbieder zoals Laverhof of Brabantzorg.
Voor meer informatie: Informatiepunt Welzijn HDL
of onze KBO-ouderenadviseur Harry van de Ven.

Voor meer (actuele) informatie 

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

3



Kerstviering woensdag 14 december

Op woensdag 14 december houden we weer onze
jaarlijkse Kerstviering. Dit jaar niet zoals gebruikelijk
in Zaal De Toren, maar in de toneelzaal van cc Servaes.
Helaas is de zaalruimte te klein om alle bezoekers (we
verwachten 200 personen) in één keer te ontvangen,
waardoor we de viering moeten opsplitsen in een
middag- en avondprogramma. Dankzij enthousiaste
medewerking van een groot aantal leden, zijn we er
voor beide dagdelen weer in geslaagd om een mooi
en sfeervol programma te bieden.
Dat ziet er globaal als volgt uit:  
Middagprogramma van 13.30 uur - 16.30 uur
Met het kerstspel “Kribbigheden rond de kribbe” door
eigen leden, een kerstgedachte door Joost Jansen en
ons eigen koor Cantando met kerstsamenzang.
Natuurlijk met koffie/thee met kerstbrood (begin) en
worstenbrood (afsluiting) en een consumptie.
Avondprogramma van 19.30 uur - 22.30 uur
Hetzelfde programma als in de middag, maar dan met
het Dintherse koor Amicanto.
De kosten bedragen € 4,00 voor leden en € 6,00 voor
introducees/niet-leden. U kunt zich nu al aanmelden.
Kunt u niet op eigen gelegenheid onze kerstviering
bijwonen, dan kunt u op de Vrijwillige Vervoersservi
ce HDL en op het Senioren Uitbureau (voor rolstoel
gebruikers) een beroep doen.
Meer informatie in het komende Maandblad!

Jubileum

50 jaar getrouwd op 7 oktober
Harry en Anny Hanegraaf-van der Steen
Proficiat!

Overleden

22 oktober Frans van den Berg (CvdBergstr) 74 jaar
23 oktober Corrie Verkuijlen-Barten 90 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Nieuwe leden

Hans en Nellie Lucius-Rademaker
Harrie en Mientje Hanegraaf-van Eert
Welkom bij KBO-Dinther

A A N M E L D I N G kerstmiddag

Aanmelden vóór 12 december via dit briefje
bij Kees Kuijpers (Wilgendreef 15), telefonisch
met 0413-296143 of via info@kbo-dinther.nl

Naam:

Adres:

Telefoon:

Aantal personen:
Ik kom  ’s-middags /  ’s-avonds*
* omcirkelen wat van toepassing is
Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 4,00 per persoon (niet-leden € 6,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.

Handtekening:

Wil je het Maandblad niet kapot knippen?
Schrijf het formulier dan over en vul alles in!

 Laudato Si’

KBO-Brabant organiseert op dinsdag 22 november
een (gratis) bijeenkomst over Laudato Si’.
Mgr Gerard de Korte spreekt dan over deze encycliek
van Paus Franciscus. Het gaat daarbij over de zorg
voor onze aarde en voor onze medewereldburgers.
Van 13.30-16.00 uur in cc Jan van Besouw te Goirle.
Aanmelden: tot 15 november via www.kbo-brabant.
nl, via een e-mail naar info@kbo-brabant.nl of door
te bellen naar KBO-Brabant (073) 64 44 066.

Film: A walk in the woods

Woensdag 9 november 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.
Reiziger-schrijver Bill Bryson poogt het lange-afstand-
wandelpad van 3500 km door de Appalachen in het
oosten van de Verenigde Staten af te leggen met zijn
vriend Katz, die kampt met overgewicht en herstel
lende is van een alcoholverslaving.

Koffieochtend in bibliotheek 

Op donderdag 24 november is er van 10.00 - 11.30
uur in de bibliotheek onder het genot van een gratis
kopje koffie een koffieochtend voor senioren. Na de
geslaagde koffieochtend in september heeft Agnes
Fetrojojan ons uitgenodigd om in de bibliotheek een
kijkje te komen nemen. Om alles duidelijk te kunnen
uitleggen en de mogelijkheden van de bibliotheek te
laten zien. Met name de extra service die juist aan
senioren geboden wordt.
Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom.


