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Compliment van KBO-Brabant
Bovenstaand stukje tekst staat in een e-mail die we
kregen van KBO-Brabant. Dat is leuk om te lezen en
een extra schouderklopje voor de redactiecommissie
én voor Jan-Pieter Habraken die steeds weer helpt bij
de vormgeving. Dankzij hen beschikken we weer over
een prachtige jaarfolder. Deze jaarfolder is voor u als
KBO-lid van belang omdat u in één handig overzicht
alle activiteiten op een rijtje bij de hand heeft. Maar
wij gebruiken deze folder ook voor de werving van
nieuwe leden. Leuk om dan te merken dat we daarmee
een voorbeeld zijn voor andere afdelingen. Wij mogen
hier gerust trots op zijn en dat geldt ook voor u als
lid van KBO-Dinther. Ook u mag deze folder gerust
gebruiken om aan familie en bekenden te laten zien
waarmee de KBO zich bezighoudt. Zo kunt u hen ook
warm maken voor een lidmaatschaap van onze KBO.
Onze secretaris heeft nog voldoende exemplaren in
Erfgoedcentrum in St Agatha
voorraad. Dus mocht u meerdere exemplaren nodig
Voor de de zes KBO afdelingen in de gemeente hebben, bel hem gerust.
Bernheze organiseert de KBO-kring Bernheze op
donderdag 18 mei een excursie om in Sint Agatha het
Goed om aan te denken
Erfgoedcentrum voor het Nederlands Kloosterleven
te bezoeken. Dit is voor onze senioren boeiend omdat Creatief Café in cc Servaes richt zich vooral op het
velen bekend zijn met de kloosters, paters, broeders bloemschikken. Eerstvolgende keer op 9 mei, aanvang
of zusters van weleer.
13.30 uur.
Voor de vijf-daagse reis van de KBO's HDL naar de
Het Erfgoedcentrum is ondergebracht in het oudste Hanzesteden vertrekt een gezelschap van 37 personen
klooster van Nederland, een kruisherenklooster.
op maandag 15 mei om 7.30 uur vanaf Plein 1969.
Er is van alles te zien en te beleven zoals een gezellige Wij wensen iedereen een mooie reis.
ontvangstruimte met koffie / thee, een diapresentatie, En voor de thuisblijvers: komt u uitzwaaien?
een studiezaal en een bibliotheek, een kloosterkerk
met een bewogen geschiedenis, een tentoonstelling Woonwensenonderzoek
over paters en zusters in de missie, maar boven alles
ook kostbare boeken en voorwerpen van wel 100 We doen het goed. Er is veel Dintherse respons op
Nederlandse ordes en congregaties. Buiten kun je een de enquête. Dat hebben we gemerkt aan onze nieuwe
bezoek brengen aan de kloostertuin en de kruidentuin. brievenbus in de hal van cc Servaes. Die puilde vorige
week uit. Het nut van een eigen brieven- en ideeënbus
De excursie is van 14.00 tot 16.30 uur. Rondleidingen is zo ook meteen bewezen. De papieren versie is door
vinden plaats in groepjes van 15 personen. Deelname onze leden al circa 70 keer ingevuld en waarschijnlijk
heeft een nog groter aantal 50-plussers de 20 vragen
aan de excursie is gratis.
digitaal beantwoord. We zijn heel benieuwd naar de
Het vervoer geschiedt op eigen gelegenheid.
Aanmelding liefst vóór 12 mei bij Kees Kuijpers per uitkomst. Natuurlijk besteden we daar later in ons
Maandblad nog aandacht aan. Dank u wel allemaal.
e-mail kuijpersc@home.nl of telefonisch 296143.
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Lange fietstocht op 11 mei

Dagreizen voor elk wat wils

Voor de eerste lange fietstocht dit seizoen is er een
mooie route uitgezet van ongeveer 60 km naar de
omgeving van kasteel Croij te Aarle-Rixtel.
De fietsers vertrekken op donderdag 11 mei om 9.30
bij cc Servaes. Kom en sluit met een gerust hart aan!
De ‘gewone’ fietsers bepalen immers het tempo.

Het organiseren van dagreizen voor onze leden is een
rijke traditie binnen onze KBO, die ook al in de tijden
van o.a. Tinus Verhagen en Bert Driessen op grote
belangstelling konden rekenen. De reiscommissie zet
deze rijke traditie voort en wil bereiken dat er voor
ieders wensen en mogelijkheden jaarlijks een of meer
reisjes mogelijk zijn. Dan kijken we niet alleen naar de
bestemming van een reis, maar ook naar de omstan
digheden waarin zo’n reis gemaakt wordt. Dat bete
kent zelfs dat er – als u niet meer zo goed ter been
bent – een speciale reis wordt georganiseerd waar we
maximaal met dat gegeven rekening houden. Zelfs al
bent u gebonden aan een rolstoel, dan nog kunt u met
ons een plezierige dag op stap.
Voor dit jaar hebben we drie dagreizen te bieden.

Film La vita è bella

Op woensdag 21 juni naar Rotterdam
Elders in dit Maandblad vindt u een uitgebreide
beschrijving van deze reis. Een typische stedenreis met
alle drukte van dien. Maar daardoor ook weer een
beetje beperkt in het maximum aantal deelnemers.

Woensdag 10 mei om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Op dinsdag 4 juli naar De Peel
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Dit is een speciale reis voor onze leden die niet meer
Deze tragikomedie speelt zich af in WO-II en is één
zo goed ter been zijn. Uitermate geschikt voor hen
van de meest gevierde films van de Italiaanse cinema.
die gebruik maken van rolstoel of rollator.
We vertrekken om 09.30 uur naar het Peel- en
Koffieochtend 18 mei
Klokkenmuseum in Asten. Daar hebben we een
Op donderdag 18 mei van 10:00 tot 11:30 uur is er in rondleiding door het Peelmuseum, een vrije wandeling
cc Servaes weer een koffieochtend. Deze keer komt door het Klokkenmuseum en een lunch.
Len van Houtum van Trend Optiek om een en ander In de middag maken we een gezellige busrit door de
te vertellen over horen en zien. Interessant!
Brabantse en Limburgse Peel met een stop voor een
Alle senioren zijn welkom. En dat zonder aanmelding. drankje en sluiten we af met een gezamenlijk diner.
En....zoals gebruikelijk met koffie van de gemeente.
De kosten daarvan zullen ongeveer € 55,00 zijn.
In het Maandblad van juni staat hoe u kunt aanmelden.
Kerstviering 2017
We kijken al vooruit. Tijdens de kerstviering van 2017
wordt traditiegetrouw een kort kerstspel opgevoerd.
Juist de inbreng van eigen leden maakt deze viering tot
een gezellig en gezamenlijk feest.
Wellicht kan er nog meer gepresenteerd worden.
Je kunt immers thuis - misschien wel in je eentje - een
kerststalletje zetten en de boom versieren. Maar je
kunt ook samen met leeftijdgenoten een muzikale of
andere creatieve bijdrage leveren aan de kerstviering.
De voorbereidingen alleen al zijn gezellig.
Denk er eens over na met wie je dat zou willen doen.
Suggesties en ideeën zijn welkom bij Kees Kuijpers
per e-mail kuijpersc@home.nl of telefonisch 296143
of natuurlijk via onze brievenbus in cc Servaes.

Op woensdag 23 augustus naar Friesland
Lang niet iedereen komt regelmatig in de provincie
Friesland. En toch heeft ook deze waterrijke omgeving
veel te bieden. We varen die dag dan ook uitgebreid
rond op de Friese Meren en lunchen aan boord.
En als je toch in Friesland bent dan breng je natuurlijk
ook een bezoek aan het museum van de markante
figuur Jopie Huisman in Workum. Uiteraard genieten
we op de terugweg van een drie-gangenmenu.
In het Maandblad van juli staat hoe u kunt aanmelden.
Veel succes met het maken van uw keuze!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ria van
Hemmen, tel. 292462.
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Dagje Rotterdam
We gaan weer een dagje op pad. Per luxe touringcar
vertrekken wij met maximaal 50 mensen op woensdag
21 juni om uiterlijk 08.30 uur vanaf de Raadhuisstraat
nabij de dorpspomp en aansluitend op Plein 1969.
Rond 10.00 denken we te arriveren in Ridderkerk
voor een demonstratie bij chocolaterie Van Noppen.
Kijken en luisteren naar een vakman verveelt geen
seconde. Dat geldt zeker wanneer u de enthousiaste
chocolatier Frits van Noppen aan het werk ziet en zijn
toelichting hoort bij de film, waarin we zien hoe het
proces ‘van cacaoboon tot bonbon’ verloopt. De
Daarna vertrekken we naar Rotterdam voor de lunch.
demonstratie vindt plaats onder het genot van koffie
Om 14.00 uur starten we de rondrit door Rotterdam,
en thee, met de specialiteiten van het huis.
die eindigt bij de Markthal. Daar kunnen we op eigen
gelegenheid de foodmarkthal bezoeken. Misschien
heeft u ook interesse in plekken in de directe nabijheid
OPGAVEFORMULIER
van de Markthal zoals de Oude Haven, de Kijk-Kubus,
D A G T O C H T 21 juni 2017
het Witte Huis, de Sint-Laurenskerk of Station Blaak.
Aanmelden vóór 20 mei door dit briefje
Rotterdam verrast u zeker.
te deponeren in onze brievenbus rechts in
Aansluitend is het vertrek naar Terheijden voor een
het portaal van cc Servaes of te mailen naar
goed drie-gangen diner. Daarna keren we huiswaarts
riavanhemmen@gmail.com met opgave
en arriveren we rond 21.00 uur weer in Dinther.
van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht uwerzijds wordt
Het is mogelijk met een rollator of een inklapbare
€ 52,00 p.p. automatisch afgeschreven
rolstoel mee op reis te gaan. Het is echter fijn als je
van uw rekening.
redelijk mobiel bent en als je (eventueel met enige
hulp) de bus kunt in- en uitstappen.
naam ………………...……...............................
Heb je er zin in? Meld je dan vóór 25 mei.
Kosten € 52,00 per persoon.
telefoon ………………….…............................
Opgave van introducés is mogelijk. Maar let wel:
Leden KBO-Dinther hebben altijd voorrang.
adres ……………….…….….............................
e-mailadres ….…….….......................................
aantal personen …..………..............................
opstapplaats: Raadhuisstraat/Plein 1969*
met / zonder* inklapbare rolstoel
met / zonder* rollator
dieetwensen of opmerkingen
………………………….……...………..............
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)
datum,

handtekening,

Jubileum
Cees en Bep van Doorn-van Boxtel
50 jaar getrouwd op 16 mei 2017
Proficiat!

Nieuwe leden
Ton Heesakkers
Sjan Heesakkers-van de Rakt
Lies van Boven-de Laat
Welkom bij KBO-Dinther

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

