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Digitale Ontmoetingsplaats
Wil je meer met de computer, de laptop of de i-pad
kunnen doen? In de periode september - december
2017 zijn er juist voor ouderen weer cursussen en
workshops in cc Servaes.
Meer informatie op https://ccservaes.nl

Jubileum
50 jaar getrouwd op 2 juni
Harry en Riny van Lankveld-de Wit
Proficiat!

Verslag Dagtocht Rotterdam
Wat was het een leuke dag. En wat heerlijk dat we
het met enkele graadjes minder mochten doen dan de
tropische temperaturen in Dinther.
Aan onze dagtocht op 21 juni namen 49 personen deel.
Eerst gingen we naar Chocolade atelier Van Noppen,
waar eigenaar Frits van Noppen ons ontving met
koffie/thee en chocolaatjes. Met veel humor vertelde
hij over de start van zijn bedrijf en ook gaf hij een
levendige en ongecompliceerde presentatie van zijn
ambacht. Het maken van bonbons en figuren was voor
iedereen goed te zien via de camera-met-beamer.
Riekie Martens en Margo Dortmans mochten de
chocolatier assisteren. En wat was het lekker om te
keuren en te proeven.
Daarna gebruikten we onze lunch in het Westelijk
Handelsterrein te Rotterdam in Grand Café Biblio.
Toen volgde een mooie tocht door Rotterdam met
de boeiende uitleg van Stanny, onze chauffeur.
De stadsrit voerde ons naar de markthal. In de
markthal en even daarbuiten is het leuk winkelen en
rondkijken. Velen pikten een terrasje in het zonnetje.
Rond vijven vertrokken wij uit Rotterdam.
In Partycentrum De Gouden Leeuw in Terheijden
wachtte ons daarna ter afsluiting een heerlijk diner.
Eenmaal thuis in Dinther konden we terugkijken op
een mooie dag en nog heerlijk nagenieten.
Kijk voor een foto-impressie op onze eigen website.
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Overleden
15 juni Mari Hurkmans
Wij betuigen onze deelneming!

Lange fietstocht op 23 juli
Ook deze maand is er weer een lange fietstocht.
De fietsers gaan op zondag 23 juli om 9.30 uur van
start bij cc Servaes voor een tocht van ± 60 km.
Waarheen is een verrassing.

Goed om aan te denken
• 25 juli is er géén korte fietstocht.
• Koffieochtend met foto’s van Corrie van der Heijden
op donderdag 27 juli vanaf 10 uur in cc Servaes.
• Ook in de zomermaanden kaarten en kienen.
Kienen 1e woensdag van de maand 14.00 uur.
Kaarten 2e woensdag 13.30 en 1e vrijdag 19.30 uur.
Welkom in cc Servaes. Ook niet-leden.

Nieuwe leden
Antoinetta van der Pas-van de Veerdonk
Ton Lunenburg
Marijke Lunenburg-Roozendaal
Jan van den Broek
Welkom!

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar!!

KBO Creatief op zaterdag 8 juli

Liefst 63 leden zijn in een of meerdere werkgroepen
actief en zetten zich in om KBO-Dinther voor alle 530
leden tot een fijne actieve vereniging te maken.
Daarvoor is het bestuur deze leden zeer erkentelijk.
Dankzij deze mensen kunnen we al die activiteiten
bieden waar onze KBO bekend om staat en zelfs bij
KBO-Brabant indruk heeft gemaakt. Daarom is het
ook zeer verdiend dat deze vrijwilligers één keer per
jaar extra in het zonnetje worden gezet. Dit jaar zal
dat zijn op woensdag 26 juli. Alle vrijwilligers krijgen
daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging. Door
omstandigheden kan de vorig jaar uitgestelde en voor
dit jaar beloofde Dinther-Fiets-Puzzel-Tocht niet
doorgaan. We hebben dit keer een mooi programma
samengesteld in en rond het Gildehuis St.Barbara aan
het Raadhuisplein. Daar worden alle vrijwilligers om
14.30 uur verwacht. Uiteraard wordt er rond etenstijd
ook voor de inwendige mens gezorgd, zodat we voor
het avondprogramma gewoon kunnen aansluiten bij
alle andere leden tijdens onze Midzomeravond in
Cultureel Centrum Servaes.
Wij wensen alle vrijwilligers een plezierige middag en
avond. Het bestuur hoopt hiermee de dankbaarheid
voor hun werk goed kunnen laten zien.

Kom naar de Ontmoetingstuin achter cc Ser
vaes en beleef een gezellige creatieve middag.
De entree is gratis. Iedereen, van jong tot oud,
is welkom van 13.30 tot 17.00 uur.

Kluscafé KBO-Loosbroek op zaterdag
Geef uw apparaat een tweede kans.
Bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7.
Eerst op dinsdag 18 juli en 15 aug. 18.30 - 20.30 uur.
Daarna 3e zaterdag van de maand 9.30 - 11.30 uur:
16 sept. 21 okt. 18 nov. 16 dec.
Voor inlichtingen: tel. 0412-480658 of 0413-229692.
Ook voor mensen uit Heeswijk-Dinther!

Film The pianist
Film van Roman Polanski over een jonge joodse
pianist die de Duitse bezetting in Warschau over
leeft.
Woensdag 12 juli om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.

Midzomeractiviteit: Liederentafel
Wegens het grote succes van vorig jaar, hebben we
besloten om ook dit jaar midden in de zomerperiode
weer een Liederentafel te organiseren.
Deze zal op woensdag 26 juli vanaf 19.30 uur plaats
vinden in Cultureel Centrum Servaes.
Net als vorig jaar hebben we het ‘Liederenhofke’ uit
Odiliapeel met hun muziekgroep ‘ut Bont Gezelschap’
bereid gevonden om ons te begeleiden met hun
vrolijke liedjes van vroeger en nu.
Alle KBO-leden (ook uit Heeswijk en Loosbroek) zijn
van harte welkom. Er zijn voldoende tekstboeken
beschikbaar, maar de meeste liedjes zijn bij iedereen
toch al bekend. Het belooft weer een gezellige avond
te worden. De kosten bedragen slechts € 3,00 per
persoon, maar daarvoor heeft u tevens recht op een
consumptie. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Sponsors duo-fietsen: hartelijk dank
Ongetwijfeld heeft u onze vrijwilligers, samen met hun
passagiers, al weer ergens in de omgeving van Dinther
zien fietsen. Dan zal u niet alleen de vrolijke gezichten
van de berijders zijn opgevallen, maar heeft u ook
gezien dat de duo-fietsen, dankzij Bert van Hasselt en
zijn kompanen, aan de achterzijde weer zijn voorzien
van de logo’s van onze sponsors. Want hoewel we
natuurlijk heel blij zijn met het grote aantal vrijwilligers,
moet deze bijzondere activiteit ook financieel haalbaar
zijn zonder dat de KBO voor onoverbrugbare kosten
wordt geplaatst. En dat lukt prima, dankzij deze
sponsors. Naast de bedrijven die ons inmiddels al voor
het vierde jaar ondersteunen, te weten De Toren,
Garage Hurkmans en Cranen Fleetservice, hebben we
dit jaar als nieuwe financiers mogen verwelkomen:
Pakhuys 35 (Jan en Antonet van Gerwen), Trend zien
en horen (Len en Arianne van Houtum) en VYF
Raadgevers (Jan en Mark Verkuijlen). Peter van Beek
Rijwielen heeft na 3 jaar zijn sponsoring beëindigd.
Dankzij deze bedrijven zijn wij in staat om onze 3
duo-fietsen dagelijks de weg op te sturen.
Daarvoor onze hartelijke dank.
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Dagje Friesland

OPGAVEFORMULIER
DAGTOCHT 23 augustus 2017
Aanmelden vóór 20 juli kan aldus:
- deponeer het formulier in de KBO-brievenbus in
het portaal van cc Servaes
- of mail naar riavanhemmen@gmail.com met op
gave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht van u wordt maximaal
€ 67,00 p.p. automatisch afgeschreven
van uw rekening.
naam --------------------------------------------------telefoon -----------------------------------------------adres ---------------------------------------------------e-mailadres --------------------------------------------aantal personen --------------------------------------opstapplaats: Raadhuisstraat /Plein 1969*
met / zonder* inklapbare rolstoel
met / zonder* rollator
keuze voor Schnitzel / Rollade *

Op 23 augustus gaan weer een dagje op pad. In de
Raadhuisstraat nabij de dorpspomp stappen we om
8.30 uur op in een luxe touringcar voor 62 personen.
Aansluitend stappen de overige passagiers op Plein
1969 in om vandaar uiterlijk 8.45 uur te vertrekken
richting Friesland. Onze eerste stop is in Terwolde bij
Brasserie Kriebelz . Hier wordt u ontvangen met één
kopje koffie met appelgebak. Daarna gaat de reis via
een mooie toeristische route verder naar Woudsend.
Tussen 13.00 en 15.00 uur varen we met Van Dijk
Rondvaartbedrijf over de Friese Meren naar Lemmer.
Aan boord wordt u een Captain's lunch aangeboden,
die bestaat uit soep, broodje kaas, broodje kroket en
twee maal koffie/thee/melk.
Vanuit Lemmer vetrekken we naar het Jopie Huisman
Museum in Workum. Het bezoek begint met een film
waarin we kennis maken met de inmiddels overleden
markante kunstschilder Jopie Huisman. Hij genoot van
de eenvoud, armoede, humor en kunst van mensen
om gelukkig te kunnen zijn met weinig en hij zag het
leven op zijn eigen unieke en prachtige manier.
Voor een audiotour krijgt u een klein apparaatje,
waarmee u Jopie over ieder schilderij kunt horen
vertellen. Van de vele verhalen is het ene nog leuker
dan het andere en je doet er wel een uur over om al
die verhalen te beluisteren.
Aansluitend vertrekken we naar Brasserie Kriebelz in
Terwolde, waar we ’s morgens al koffie gedronken
hebben. Voor het drie-gangen diner dient u vooraf op
het aanmeldformulier uw keuze uit een Schnitzel of
Rollade menu aan te geven. Na afloop van het diner
gaan we huiswaarts en arriveren we rond 21.45 uur
weer in Dinther.
Het is mogelijk met een rollator of een inklapbare
rolstoel mee op reis te gaan. Het is echter fijn als je
redelijk mobiel bent en als je (eventueel met enige
hulp) de bus kunt in- en uitstappen.
Heb je zin? Meld je vóór 20 juli; VOL = VOL.
Kosten vanaf 45 personen € 67,00, vanaf 50 personen
€ 64,00 en vanaf 55-62 personen € 62,00 p.p.
Opgave van introducés is mogelijk. Maar let wel: leden
KBO-Dinther hebben altijd voorrang.

andere dieetwensen of opmerkingen
------------------------------------------------------------(*doorstrepen wat niet van toepassing is)
datum,

handtekening,

Redactie Maandblad KBO-Dinther
Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

