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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

Sportieve KBO-ers

Enkele leden van KBO-Dinther zijn in de maand
september sportief bezig geweest. Vier dames, Anny
van den Broek, Jos Verkuijlen, Corrie van der Heijden
en Luus van de Ven, zijn in Withuis (gemeente Eijsden)
in het zuidelijkste puntje van Nederland gestart aan
het Fietserpad, een route van 574 km die vergelijkbaar
is met het Pieterpad. In drie dagen is de eerste etappe
van 212 km afgelegd. Volgend jaar worden de andere
twee etappes gefietst. Het doel is dan, om het eindpunt
in Pieterburen in het uiterste noorden van Nederland
te bereiken. De dames hebben de smaak te pakken.
Ze hebben al veel plezier beleefd aan deze fantastische
ervaring.
 

Het zijn niet alleen dames, maar ook enkele heren van
KBO-Dinther zijn sportief bezig geweest. Jan van Eerd,
Gerard Gabriëls, Jan van Gerwen, Gerard Kuijpers,
Kees Kuijpers, Hans Megens, Mari van der Sangen,
Willy van der Steijn en Ad Verhagen gaan ieder jaar
met de mannen van The8Team in september naar de
bergen van Oostenrijk. Een kleine groep gaat dan
mountainbiken en een grote groep kiest dan echt voor
vijf of zes dagen bergwandelen. Dat zie je op de mooie
foto met het “rode treintje” KBO-ers voorop dit
Maandblad. Soms worden hoogtes bereikt van boven
de 3000 meter en zijn er wandeldagen van wel 8 uren
in de prachtige natuur.
Evenals het kwartet dames beleven zij veel plezier aan
hun jaarlijkse expeditie. Deze sportieve dames en
heren willen graag hun fiets- en wandelervaringen een
keer delen tijdens een koffieochtend of themamiddag.
Dikwijls houden ze aan hun tochten een karrevracht
aan mooie foto’s en verhalen over.

Creatieve middagen

Er komt een doorstart van de creatieve middagen.
Een keer per drie weken op dinsdag van 13.30 –
16.00 uur tegelijkertijd met het bloemschikken.
Voor het eerst op dinsdag 1 november. Er is extra
aandacht voor bloemschikken, breien/borduren,
tekenen, schilderen, kaarten maken, glas-in-lood
maken, enz. En dat alles onder begeleiding. Je bent
er dus nooit alleen en je kunt van anderen ook leren.
Iedereen is welkom in cc Servaes,

Liederentafel KBO Loosbroek

Bij onze eigen KBO was de liederentafel met ”Ut bont
gezelschap” een succes. Op donderdag 13 oktober
organiseert de KBO Loosbroek van 19.30 tot 22.00
uur een liederentafel. Ook hier staat Anneke van
Lankveld-Dobbelsteen met ”Ut bont gezelschap”
weer garant voor een gezellige avond.
Entree €2 p.p. en consumpties voor eigen rekening.

U kunt echt iets betekenen! 

Bij basisschool ‘t Palet in Dinther is het erg druk. Er
steken veel kinderen over en er rijden veel auto’s en
vrachtauto’s. Veel brigadiers zijn beperkt beschikbaar.
Daarom is men op zoek naar ouderen die af en toe
kunnen invallen bij het brigadieren. Hulp is welkom!
Informatie en/of aanmelding: Ingrid van den Boom tel.
06-57343736, i.k.vandenboom@hetnet.nl.

Terugblik thema Vluchtelingenwerk

Woensdag 28 september was de themamiddag over
“Vluchtelingen in Bernheze”. Een erg interessant en
actueel onderwerp dat met veel kennis van zaken werd
gepresenteerd door Sjanet Adank en Annemieke
Kuijpers van Vluchtelingenwerk Bernheze.
Zij vertelden duidelijk waarom niet elke asielzoeker
in Nederland de status van vluchteling krijgt en onder
welke strenge voorwaarden vluchtelingen  als status
houders in Nederland een nieuw en veilig bestaan
mogen opbouwen, ver weg van hun geboortegrond.
Opvang en begeleiding van deze mensen is een taak
van de vele vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk.
Zo wordt de integratie van deze mensen bespoedigd.
Helaas viel het aantal belangstellenden tegen, maar de
mensen die waren gekomen bleken allen onder de
indruk. Vaak halen alleen de negatieve incidenten de
publiciteit, maar gelukkig zijn er toch nog veel meer
succesverhalen. Wij mogen ons in Heeswijk-Dinther
erover verheugen dat vluchtelingen zich hier binnen
onze gemeenschap welkom mogen voelen.

2



Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne is weer in gang gezet.
Bent u lid van de Rabobank Oss Bernheze van vóór
15 september 2016? Dan ontvangt u begin oktober
per post een stemkaart. Met een unieke code kunt u
online stemmen van 10 tot en met 23 oktober.
Per 'club' geldt een maximum van twee stemmen.
Ook KBO-Dinther doet dit jaar weer mee voor een
nieuwe duo-fiets en kan uw steun goed gebruiken.
Vanuit de recent opgestarte samenwerking met KBO
Heeswijk hebben beide verenigingen besloten om in
deze campagne samen op te trekken.
Alle ouderen uit heel Dinther en Heeswijk verdienen
het om optimaal te worden ondersteund. Voor alles
wat de KBO's aanbieden en ondernemen is financiële
armslag nodig. Vele vrijwilligers zetten er elke dag
opnieuw hun schouders onder om u ten dienste te
zijn. Nu kunt u hen een hart onder de riem steken en
uzelf belonen door te stemmen op beide KBO's, zodat
u er straks nog meer van kunt genieten. Het is een
geweldige kans om met uw steun (stemmen) de beide
verenigingen voor hun projecten wat meer financiële
armslag te geven.
Wij doen daarom een beroep op u om de belangen
van ouderen in heel Heeswijk-Dinther mee te wegen,
het zou geweldig zijn als u beide verenigingen met uw
stem(men) zou verrassen.
Een resterende stem kunt u misschien geven aan de
Ontmoetingstuin, aan cc Servaes of aan Laverhof.
Wij danken u bij voorbaat voor uw stemmen.

Koffieochtend 27 oktober 

Op donderdag 27 oktober is er van 10 – 11.30 uur
in cc Servaes een koffieochtend voor alle senioren
uit HDL. Ontvangst met een gratis kopje koffie.
Deze keer vertelt Jo van Hemmen, vice voorzitter
van het parochiebestuur in Dinther, over de fusie
per 1-1-2017 van 4 parochies tot de parochie
Heilige Augustinus. In een gesprek met elkaar kan
ongetwijfeld veel uitgelegd worden.
Aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom.

Jubileum

50 jaar getrouwd op 26 augustus 2016
Harrie en Dora van der Heijden-Kranenbroek
Proficiat!

Nieuwe leden

Rien en Annie van den Eertwegh
Welkom bij KBO-Dinther

Overleden

28 aug. Lena van de Wetering-Wellens (87 jaar)
29 aug. Jan Goijaarts (81 jaar)
04 sept. Gerard van Hedel (74 jaar)
09 sept. Dora Verhoeven-van der Heijden (78 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Goed om aan te denken 

wo 12 oktober Film in Heeswijk
za  15 oktober Speciaal uitstapje
do  27 oktober koffieochtend
di    1 november vrijwilligersoverleg
di    1 november creatieve middag
za 19 november KBO Cultureel

Vertrouwd raken met digitale wereld

In het begin van dit jaar zijn op initiatief van de KBO
cursussen gegeven over Cubigo en Ons Platform.
Circa 100 cursisten hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. Ze raakten met hun eigen tablet,
iPad, laptop, enzovoort in een of meerdere dagdelen
bekend met de digitale wereld. De reacties van de
deelnemers waren overwegend positief. Dat heeft de
besturen van de KBO’s van Heeswijk, Loosbroek en
Dinther doen besluiten, om in het Cultureel Centrum
Servaes daaraan een vervolg te geven.
Vanaf nu is het weer mogelijk om computercursussen
te volgen over Ons Platform. En er is nog meer dan
dat. Ben Beeftink en het DOP hebben een uitgebreid
scala aan mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld lessen
volgen over Microsoft Outlook, Word en Excel.
Ook kun je workshops bijwonen voor het maken van
fotoboeken en wenskaarten.
KBO ondersteunt deze initiatieven van harte, hoe
meer leden digitaal te bereiken zijn des te beter.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ben Beeftink (coördinator van de DOP) telefoon
06-51317609.

Film Samba

Woensdag 12 oktober 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.
Samba is een immigrant uit Senegal.
Hij werkt al tien jaar in Frankrijk en dreigt het land
te worden uitgezet
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Jaarfeest 19 oktober

Woensdag 19 oktober hebben we ons jaarfeest.
Ook dit jaar weer in ‘De Toren’ aan de Torenstraat 12.
We kunnen alle leden niet tegelijkertijd ontvangen.
Dus is de dag weer opgesplitst met twee nagenoeg
identieke programma’s op de middag of de avond.
Voor één daarvan kunt u zich aanmelden.
Daartoe dient u vóór 16 oktober het antwoord
strookje op deze pagina in te vullen of te bellen met
Kees Kuijpers, of via e-mail info@kbo-dinther.nl.
Het is ’s-avonds meestal drukker dan overdag.
Zoals in de jaarvergadering afgesproken verhogen wij
de kosten een klein beetje tot € 9,00 per persoon;
partners van leden die geen lid zijn betalen € 15,00.
Tenzij u het anders wenst volgt een automatische
afschrijving van het bedrag van uw rekening.
Middagprogramma
12.00u     Welkomstwoord voorzitter
12.15u     Samen genieten van een heerlijke brood-
               maaltijd met verschillende soorten brood,
               divers beleg en warm vlees.
               Deze maaltijd wordt aan tafel geserveerd.
13.30u     Optreden "BuuuT Vrij" met pauze.
16.30u     Sluiting
Avondprogramma
18.00u      Welkomstwoord voorzitter
18.15u      Samen genieten van een heerlijk 'lopend'
                broodbuffet met verschillende soorten
                brood, divers beleg en warm vlees.
19.30u      Optreden "BuuuT Vrij" met pauze.
22.30u      Sluiting
Wij hopen u te zien!

Aanmelding Jaarfeest KBO-Dinther

Woensdag 19 oktober 2016.
Aanmelden vóór 16 oktober door dit briefje
in te leveren bij Kees Kuijpers (Wilgendreef 15),
door te bellen naar 0413-296143
of te mailen naar 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
€ 9,00 per persoon (niet-leden € 15,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.

Handtekening:

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

De theatergroep bestaat uit twee personen en zij
beschrijven zich op hun website aldus:
Je kent vast het spelletje verstoppertje waarbij de
zoeker probeert de verstopte persoon te vinden
voordat hij of zij de kans krijgt (blij en enthousiast)
“BuuuT Vrij” te roepen. Het levert vele onverwachte
en kolderieke momenten op.
Onze Brabantse theatergroep heeft zich ook met
groot enthousiasme ”vrijgebuut”. Niet meer met een
buut in de ton, maar lekker vrij op het podium.
En daardoor voelen wij ons gevrijwaard om u met al
onze creativiteit een geweldige middag en avond te
bezorgen! Kortom we voelen ons echt "BuuuT Vrij"!

Voor meer (actuele) informatie 

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


