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Mooie Kerstviering

Op 14 december zijn onze leden gastvrij onthaald in
cc Servaes voor de kerstviering.
Er was sprake van een middag- en avondprogramma.
Voorzitter Willy van der Steijn, pastor Joost Jansen
en Ria van Hemmen verwoordden de kerstgedachte
op eigen wijze: Een brief van Jesus voor ons allemaal, De
twee kerstbomen van Saint-Aurelie in Straatsburg en
Kerststal. De teksten staan op onze website.
Koor Cantando (middag) en koor Amicanto (avond)
zongen de ‘kerststerren’ van de hemel.
Daarnaast nam het kerstspel “Kribbigheden rond de
kribbe” een groot deel van het programma in beslag.
Riek van den Boom, Netty Kuijpers, Janny van Rixtel,
Harry Hanegraaf, Piet van de Ven en Ria van Hemmen
speelden met verve in de rol van de ‘vriendinnen’ die
de kerstsfeer bij de KBO probeerden neer te zetten,
de twee nieuwe KBO-leden die elkaar wel heel erg
leuk bleken te vinden en de goedwillende pastoor en
de knairrie van een moederoverste.
Dat konden ze dankzij Tini van den Brand (souffleur),
Anny Oosterholt (grime), Hans van den Hurk (tech
niek) en Ger Sanders (regie).
Koffie/thee, consumptie, kerst- en worstenbrood
maakten het geheel tot ieders tevredenheid compleet.

Kienen

Op de eerste woensdag van iedere maand gaat de zaal
in cc Servaes open om 13:00 uur voor het kienen.
Het begint om 14:00 uur. Iedereen is van harte welkom
om mee te doen. Ook als je niet eerder hebt meege
daan: kom gewoon en speel mee voor mooie prijzen.
De middag wordt om 17:00 uur afgesloten.
De eerstvolgende datum is 1 februari 2017.
Informatie bij Tiny van den Brand tel. 291793.

Jan Rijkerstrofee 2017

Voor onze biljartliefhebbers is dit toernooi van DIO
zeker aantrekkelijk. U bent welkom in cc Servaes op
12 en 13 januari om 13:00 uur.

Koersballen

Voor de jeu-de-boulers zit het seizoen erop, maar ze
zijn in de wintertijd bij het koersballen welkom.
Iedere dinsdagmiddag is er koersballen in cc Servaes
van 13:30 tot 17:00 uur. Doe eens vrijblijvend mee.
En natuurlijk zijn ook andere leden van harte welkom.
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Kolder in de Polder

De titel verraadt het al.
“Kolder in de Polder” is een dolkomisch blijspel.
Toneelvereniging "De Oudere Garde" speelt dit voor
de KBO op vrijdag 20 januari 2017 om 14:00 uur in
cc Servaes. Entrée: € 6,00 euro inclusief loterij.
Ad en Annie runnen een buurtsuper. En dan komt er
een grote supermarkt. Vraag is of de buurtsuper nog
wel kan blijven. Of is er een andere goede bestemming
voor? Er zijn kapers op de kust, dus Ad en Annie
schakelen de hulp van de buren in. Een makelaar ruikt
geld en probeert de eigenaren zover te krijgen, om
hun winkel te verkopen. Uiteindelijk is er een koper.
Maar dan gaat er wel drastisch iets veranderen en .......
of dat het daglicht wel kan verdragen??
Winkeleigenaar Govert Juyn en zijn vrouw Tiny van
den Brand, buurman Henk Kuijpers en zijn vrouw
Cokkie Juyn, buurtbewoner Riet van der Aa en haar
zus Mieke van Schijndel, de sjieke dame uit de stad
Sonja van den Berg, de Amsterdammer Hans van den
Hurk en zijn vrouw Ans van der Schoot en makelaar
Rianne van Beekveld geven er gestalte aan.
Regie: Ger Sanders / Grime: Annie Oosterholt /
Souffleuse: Cecile Dekker

Koffieochtend over de N279

Ad Habraken geeft een presentatie over de N279. Met
de nodige foto's. Hij heeft het over de ontsluitingsweg
van Heeswijk-Dinther Zuid (Retsel), de verbreding
van de N279, de fluisterboot en over het meanderen
van de AA. Dat alles met de laatste ontwikkelingen.
Aanmelden is niet nodig. Alle senioren zijn van harte
welkom op donderdag 26 januari van 10.00 - 11.30
uur in cc Servaes. Geniet van een gratis kopje koffie!

Nieuw lid

Jacqueline Vissers
Welkom bij KBO-Dinther

Jubileum

50 jaar getrouwd op 17 december 2016
Martien en Jo van Helvoort-van der Heijden
Proficiat!

Bisschop Gerard de Korte

De bisschop komt naar Dinther. Dinsdag 24 januari is
mgr Gerard de Korte van 20:00 tot 22:00 uur in cc
Servaes. Hij spreekt er over Kerk 2.0 d.w.z. de kerk
anno 2017 en de nieuwe ontwikkelingen.
Er is alle gelegenheid op deze avond om vragen te
stellen of in discussie te gaan.
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Goed om aan te denken

vr    6 jan 19:30 kaarten
wo  11 jan BSO op Seniorenexpo Veldhoven
wo  11 jan 13:30 Kaarten
wo  11 jan 14:00 en 19:00 Film Selma in Heeswijk
vr   20 jan 14:00 Toneel De Oudere Garde
di    24 jan 13:30 Creatief Café
di    24 jan 20:00 Bisschop Gerard de Korte
do   26 jan 10:00 Koffieochtend N279
wo    1 feb 13:00 Kienen
vr     3 feb 19:30 Kaarten
wo    8 feb 13:30 Kaarten
za   18 feb 13:41 Pronkzitting 55+

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

Film Selma

Woensdag 14 januari om 14.00 en 19.00 uur.
In cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.
Over de strijd tussen blank en zwart in de VS en de
rol die Maarten Luther King gespeeld heeft.
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Meerdaagse reis van 15 - 19 mei 2017
De Hanzesteden in Noord Duitsland

De KBO afdelingen van Heeswijk-Dinther-Loosbroek
gaan ook in 2017 weer samen op reis.
Een reis met Pelikaan Groepsreizen te Zevenbergen.
De keuze is gevallen op het noorden van Duitsland,
richting Oostzee, met z’n markante Hanzesteden.
Een mooi gebied met veel historie en cultuur.
Ons hotel in Lübeck ligt op ruim 500 km van hier.
Er is dus tijd onderweg twee plaatsen te bezoeken.

Belangrijke informatie

- Het is van belang dat u goed ter been bent.
- Paspoort of identiteitskaart geldig tot na de reis.
- Vertrek op maandag 15 mei 2017 om 7:30 uur
  vanaf Plein 1969 (marktplein).
- Verblijf in hotel: halfpension vanaf diner op de
  eerste dag t/m ontbijtbuffet op de laatste dag.
- Met koffie en iets lekkers op de heenweg.
- Met een afscheidsdiner op de laatste dag.
- De lunch is steeds op eigen gelegenheid.
- U schrijft rechtstreeks in bij Pelikaan Groepsreizen.
- Deelname is beperkt tot maximaal 45 personen.
  Dus wie het eerst komt die het eerst maalt.
- Als u een kamer deelt met iemand die op een
  ander adres woont, geef dat dan duidelijk aan bij de
  inschrijving anders krijgt u twee 1-persoonskamers.
- Bij voldoende inschrijvingen gaat de reis door
  en stuurt Pelikaan Reizen de nota’s.
- Betaling in twee termijnen.
- De reisbescheiden ontvangt u kort voor vertrek.
- Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers
  tussen € 455,- en  € 507,- p.p.
 + per nota € 2,50 voor het calamiteitenfonds.
- Toeslag voor 1-persoonskamer € 75,- p.p.
- Exclusief reis- en/of annuleringsverzekering.
- Inschrijven is mogelijk tot 30 januari 2017.

INSCHRIJFFORMULIEREN
EN NADERE INFORMATIE bij Ria van Hemmen
riavanhemmen@gmail.com of 0413-292462

De reis van dag tot dag

Dag 1, maandag 15 mei
Om 7:30 uur in de ochtend vertrekken we vanaf Plein
1969 naar Duitsland. Onderweg maken we een stop
voor een lekker kopje koffie/thee met iets lekkers in
Osnabrück. We bewonderen de stad bijv. de Dom
kerk met prachtige mozaïeken, het Felix Nussbaum
Haus en het Rathaus. Bij een volgende stop kunnen
we lunchen.Tegen de avond arriveren we in Hotel
Alter Speicher in het centrum van Lübeck.
Dag 2, dinsdag 16 mei
We bezoeken de monumentale binnenstad van Lü
beck. We maken een stadsrondvaart van 1 uur om
een goede indruk van de stad te krijgen.
Na de lunch rijden we naar Wismar. Daar staat een
uitgebreide stadswandeling onder leiding van 2 lokale
gidsen op het programma. De luister en rijkdom van
de Hanze in de 14e eeuw zijn bijna nergens zo goed
te zien als in het historisch stadscentrum van Wismar.
Dag 3, woensdag 17 mei
Vandaag verkennen we de stad Rostock met de
stadshaven, de restaurants, de theaters, de winkels en
de typerende dieprode baksteen-gebouwen uit de
Hanzetijd. Twee lokale gidsen vertellen ons meer.
Na de lunch in Rostock rijden we naar de badplaats
Warnemünde met haar karakteristieke vuurtoren en
oude vissershuizen die restaurantjes en boetiekjes
huisvesten. Er is voldoende vrije tijd dit te bekijken.
Dag 4, donderdag 18 mei
We gaan naar Hamburg voor een tour door de
Speicherstadt met zijn pakhuizen op eilandjes in de
rivierbedding van de Elbe. Tijdens de stadswandeling
bezoeken we het Kaffeemuseum. Je komt er veel te
weten over kruiden en andere goederen van overzee.
Na de lunch rijden we naar Stade. Hier krijgen we een
stadsrondleiding per grachtenboot. Tijdens een tocht
van ongeveer 1 uur varen we langs de vestingmuren
en vertelt de kapitein historische en actuele weetjes.
Dag 5, vrijdag 19 mei
Na het ontbijt zetten we de bagage in de bus en rijden
we naar bij Bielefeld. Daar hebben we ongeveer 2 uur
de tijd voor het bekijken van de stad en een lunch.
Daarna rijden we verder door naar Nederland.
Als afsluiting staat een afscheidsdiner in Soerendonk
op het programma. En daarna rijden we terug naar
Heeswijk-Dinther, waar we rond 21:00 uur arriveren.


