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André Rieu: laatste kans

Naar het kloosterdorp Steyl
Op woensdag 25 oktober organiseert KBO Kring
Bernheze een excursie naar Steyl, een schilderachtig
dorp in Noord Limburg aan de oever van de Maas.
Hier werden missionarissen opgeleid en over de hele
wereld uitgezonden. Sporen hiervan te over.
Heeschenaar Winfried Timmers was betrokken bij de
de ontwikkeling van het kloosterdorp.
Hij leidt ons rond.
Programma:
* Vertrek 10.00u vanaf Plein 1969.
* Aankomst in Steyl rond 11.00 uur.
* Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai. Welkom
door Winfried Timmers en aansluitend een bezoek
met rondleiding aan de boven- en benedenkerk.
* Tussen 12 en 13 uur eenvoudige kloosterlunch en
gelegenheid om vragen te stellen.
* Van 13.00 tot 14.30 uur bezoek Missiemuseum met
rondleiding door Winfried Timmers. Wanneer er tijd
over is kunnen we de kloostertuin nog even bekijken.
* 15.00 uur terug naar Dinther.
De kosten van de excursie worden grotendeels gedekt
door een bijdrage van de KBO Kring Bernheze. Voor
de lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-.
Er kunnen ongeveer 35 leden mee. Geef je dus snel op!
Want wie het eerst komt die het eerst maalt.
Aanmelden vóór 15 oktober bij Kees Kuijpers
tel. 0413-296143 of e-mail kuijpersc@home.nl onder
vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoon
nummer, zelf rijden of meerijden en eventueel bezit
van museumjaarkaart.
Tevens dient u aan te geven akkoord te gaan met de
automatische incasso van € 5,00 p.p. van uw bij KBODinther bekende banknummer.
Vervoer is met eigen auto.
Meerijkosten € 7,50 p.p. te voldoen aan de chauffeur.

Recentelijk hoorden wij van de mogelijkheid een
Nieuwjaarsconcert van André Rieu bij te wonen.
Via e-mail, website, weekbladen en nu, nu het nog net
kan, in ons Maandblad heeft het de aandacht.
Ook U heeft vast wel eens gedacht: ‘André
Rieu, daar zou ik graag eens naar toe gaan’.
De reiscommissie heeft het u gemakkelijk gemaakt. Bij
aanmelding op uiterlijk 5 oktober kunnen onze leden
op 6 januari 2018 ’s-middags om 15.15 uur op Plein
1969 opstappen in de touringcar om het Nieuwjaars
concert van André Rieu in het Ziggodome te Amster
dam bij te wonen. Daarbij is een ‘Winters Diner
Buffet’ inbegrepen.
Aanmelden kan bij Brabant Expres. Ga daarvoor naar
de website http://www.brabantexpres.nl/kbo-dinther
en klik op ‘André Rieu Nieuwjaarsconcert 2018’.
Vervolgens op ‘Deze reis boeken’. Daarna vul je het
aantal personen in (standaard staat er 2). Klik weer
op ‘Deze reis boeken’. Dan worden de persoonlijke
gegevens gevraagd (en indien van toepassing ook van
je partner) en kun je aangeven hoe je wilt betalen (per
iDEAL of na ontvangst van een factuur). Na de laatste
klik krijg je via e-mail onmiddellijk een bevestiging en
is de boeking een feit. De betaling dient uiterlijk op
10 oktober te zijn voldaan. Neem, als het niet lukt om
via de website te boeken telefonisch contact op met
Brabant Expres (088-5060310). Het staat u ook vrij
informatie in te winnen bij Ria van Hemmen van de
reiscommissie.

Film La Vie en Rose
Woensdag 11 oktober om 14.00 en 19.00 uur in
cc Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Franse biografische film over Édith Piaf.
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Clubkascampagne

Koffieochtend

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen in de
regio een warm hart toe en stelt daarom in totaal veel
geld beschikbaar voor de Clubkas Campagne 2017.
Ieder lid van de Rabobank Oss Bernheze ontvangt per
post een stemkaart met een unieke code.
Van 9 tot en met 23 oktober mogen zij hun stem
uitbrengen op hun favoriete vereniging. KBO-Dinther
doet ook dit jaar weer mee voor een nieuwe duo-fiets.
Steun KBO-Dinther en breng 2 stemmen op ons uit.
Alle ouderen uit heel Dinther-Heeswijk verdienen het
om optimaal te worden ondersteund.
Misschien kunt naast 2 stemmen voor KBO-Dinther
ook stemmen voor KBO-Heeswijk.
Het zou geweldig zijn als u beide verenigingen met uw
stem(men) zou verrassen.
Breng deze actie ook onder de aandacht bij familie en
vrienden, zodat we zoveel mogelijk stemmen kunnen
vergaren. Tijdens de finaleavond op 2 november horen
we hoeveel stemmen en welk bedrag we gewonnen
hebben. Alvast dank. Kom in actie!

Koffieochtend op donderdag 26 oktober vanaf 10 uur
in cc Servaes. Willy van der Steijn vertelt er over de
restauratiegeschiedenis van de Kilsdonkse molen.

Nieuwe leden
Ad Kastelijn
Dorien van de Ven
Ad Potters
Diny van den Broek-de Visser
Peter en Toos van Pinxteren-Klein
Riekie van den Broek
Tien en Ria van den Akker-Konings
Welkom!

Overleden
26 aug. Louis van den Heuvel, 90 jaar
28 aug. Jeanette van den Boom-van Schaijk, 88 jaar
Wij betuigen onze deelneming!

Kersttoneel
Alle voorbereidingen ten spijt heeft het bestuur
daartoe gedwongen door overmacht een pijnlijke
beslissing moeten nemen. Voor de kerstbijeenkomst
op 13 december kan het kersttoneel niet doorgaan.
Het bestuur zoekt naar een alternatieve invulling.

Opgevallen
www.librivox.nl
Als u deze website bezoekt kunt u gratis luisteren
naar boeken, die zijn ingesproken door vrijwilligers.

Goed om aan te denken
• Dinsdag 10 oktober: KBO-Brabant gaat i.p.v. over
u met ú ‘In gesprek over het levenseinde’ van 13.30
tot 17.00 uur bij KBO Oirschot. Spreker is Gerbert
van Loenen. Interesse? Gratis aanmelden kan via
073-6444066 of egeelen@kbo-brabant.nl
• Zondag 15 oktober: Cultureel Centrum Servaes
bestaat 25 jaar. Het is ook al die tijd ons clubhuis. Kom
naar het open huis van 14.00 tot 17.00 uur.
• Dinsdag 17 oktober: Van 13.30 tot 16.00 uur
Creatief Café (bloemschikken) in cc Servaes.
• Donderdag 26 oktober: Start van de cursus ‘Slapen
doe je zo!’ bij ONS welzijn, Volkelseweg 2 in Uden.
De 6 lessen op donderdagochtend 9.30 tot 11.30 uur
zijn bedoeld voor mensen met last van slapeloosheid,
die daar verandering in willen aanbrengen. Deelname
is gratis. Aanmelden tot 19 oktober via 088-3742525
of hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl
• Zondag 29 oktober: U kunt op vertoon van de KBOledenpas voor € 6,00 i.p.v. € 7,50 met eigen vervoer
naar de sfeervolle theatervoorstelling ‘Met ’n knipoog
naar Maria’ van zangeres MarieChristien in de Kloos
terkapel te Vorstenbosch. Aanvang 14.30 uur.
Reserveren kan via website www.mariechristien.nl of
tlefoon 0413-274250.
• Dinsdag 31 oktober: Vrijwilligersoverleg om 20.00
uur in cc Servaes. Betrokkenen ontvangen een
persoonlijke uitnodiging.
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Jubileum
50 jaar getrouwd op 22 september
Driek en Anny van Dijk-Hak
Proficiat!

Jaarfeest
Woensdag 18 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.
Vul vóór 14 oktober het antwoordstrookje op deze
pagina in, bel met Kees Kuijpers of stuur een mailtje
naar info@kbo-dinther.nl
Het is ’s-avonds meestal drukker dan overdag.
Middagprogramma
De kosten zijn net als vorig jaar € 9,00 per persoon; 12.00u Welkomstwoord voorzitter
partners van leden die geen lid zijn betalen € 15,00. 12.15u Samen genieten van een heerlijke broodTenzij u het anders wenst volgt een automatische
maaltijd met verschillende soorten brood,
afschrijving van het bedrag van uw rekening.
divers beleg en warm vlees.
Deze maaltijd wordt aan tafel geserveerd.
13.30u Optreden Noud Bongers met pauze.
Aanmelding Jaarfeest KBO-Dinther
16.30u Sluiting
Woensdag 18 oktober 2017.
Avondprogramma
Aanmelden vóór 16 oktober door dit briefje
18.00u
Welkomstwoord voorzitter
in de KBO-brievenbus in cc Servaes te stoppen,
18.15u
Samen genieten van een heerlijk 'lopend'
door te bellen naar 0413-296143
broodbuffet met verschillende soorten
of te mailen naar info@kbo-dinther.nl
brood, divers beleg en warm vlees.
19.30u
Optreden Noud Bongers met pauze.
Naam:
22.30u
Sluiting
Adres:
Wij hopen u te zien!
Telefoon:
Wie is Noud Bongers?
De Brabantse troubadour Noud Bongers wordt dé
Aantal personen:
Brabantse “singer-songwriter” genoemd. Hij begeleidt
zichzelf op de gitaar en weet met zijn sonore bariton
Ik kom ’s-middags / ’s-avonds*
zijn publiek te bekoren. Zijn repertoire kenmerkt zich
* omcirkelen wat van toepassing is
door uiteenlopende melodieën en teksten over de
gewone alledaagse dingen van nu. Hij praat zijn liedjes
Ik ga akkoord met de automatische incasso van
vol humor en anekdotes aan elkaar.
€ 9,00 per persoon (niet-leden € 15,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.
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Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
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