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Gezellig naar Almere en Urk
Op 27 juni vertrokken we per bus naar Almere om
de Yakultfabriek te bezoeken. Na de ontvangst met
koffie en een appelflap maakten we tijdens een boei
ende presentatie en een korte rondleiding kennis met
het bedrijf. De lunch gebruikten we in Pier16, een
restaurant met uitzicht over het Ketelmeer. Daarna

De vrijwilligers van de Ontmoetingstuin zetten zich
enthousiast in. Kortom alle ingrediënten voor een
gezellige en creatieve middag waren aanwezig. De
KBO dankt de deelnemers en heeft al weer plannen
én nieuwe ideeën voor het komend jaar.
Wat zouden jullie dan graag op het programma hebben
staan?

Ontmoeting in de zomer
bezochten we het voormalige eiland Urk met de
grootste vissersvloot en visverwerkende industrie van
Nederland. Een gids loodste ons via smalle steegjes
(ginkies), langs karakteristieke huisjes, enkele kerken,
herdenkingsmonumenten, de vuurtoren en natuurlijk
de haven. Omdat velen nadien dorstig waren werd
het bezoek aan de IJsselmeervisafslag, waar we een
lekker gebakken kabeljauwtje kregen, ingekort om een
terrasje te kunnen pikken.
Tot slot gingen we voor een fijn diner naar Restaurant
De Engel in Houten en daarna voldaan naar huis.

Het is me het weertje wel dit jaar. Daarom was het
zo fijn dat we voor onze midzomeractiviteit op
woensdagavond 25 juli relaxed konden neerstrijken
in Ontmoetingtuin Servaes. De tuin was leuk ingericht
met vlaggen en kleurrijke lampjes en cc Servaes deed
de bar. We hebben niets teveel gezegd door deze
activiteit van tevoren al als een gezellige, muzikale
avond te duiden.

Succesvol KBO Creatief
Ook dit jaar was er sprake van een coproductie van
de KBO’s van Heeswijk-Dinther op 7 juli. Het was
weer heel succesvol. Er waren deelnemers en gasten
uit HD in de Ontmoetingstuin achter cc Servaes in
Dinther. En dat op een lekker warme zaterdagmiddag.
In een fleurige marktomgeving genoot men van tal van
creatieve activiteiten. De kraampjeshouders lieten
met genoegen hun vaardigheden zien en vertelden er
enthousiast over. Zij gaven na afloop aan hoe fijn het
was dat de bezoekers oprecht geïnteresseerd waren.
De optredens van de muziekkapel La Banda, van het
accordeonorkest Ricochet en de demonstratie van de
nieuwe activiteit Walking Football verlevendigden de
middag. Daarnaast nodigde het accordeonspel van
Wim Smits een aantal dames nog uit tot maken van
een dansje. Het terras werd verzorgd door cc Servaes.
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De Liederentafel met De Borrelnoten uit HeeswijkDinther was een succes. De zangers en de zangeressen
werden begeleid door de muzikanten Wim Smits op
accordeon en Kees de Vreede op gitaar. Enthousiast
bleef het koor doorzingen totdat het uiteindelijk toch
te donker werd om de muziek nog te kunnen lezen.
Iedereen zong van harte mee en sommigen dansten
zelfs naar hartenlust. We blikken daarom met een
goed gevoel terug op onze midzomeractiviteit.
Want gezellig was het!

Dansen op zondag
KBO-Dinther gaf sinds jaren het dansen op iedere
zondagavond in cc Servaes vorm. Gezelligheid en
beweging stonden steeds voorop. De groep dansers
is verruimd met veel deelnemers van buiten de KBO
en zelfs van buiten Dinther. De vertrouwde dj stopte.
Daarom heeft KBO-Dinther de activiteit in goed
overleg overgedragen aan cc Servaes. U blijft welkom
op iedere zondag van 19.30 tot 22.30 uur.

Support Actie KBO-Dinther
Dankbare vrijwilligersmiddag
Op de zonovergoten woensdagmiddag van 25 juli
kwam een groot aantal van onze 75 vrijwilligers bij
elkaar in Jetje’s Theetuin.
De voorzitter heette iedereen welkom met een
welgemeend dankjewel voor alle inzet in het voorbije
jaar. Daarna stapten we, verdeeld in 4 groepen, op de
(duo-)fiets om met een slim opgezette puzzeltocht
kennis te maken met de vele bijzondere bouwwerken
in ons dorp en daarmee een sudoka-puzzel in te vullen.
In de pauze werden we in de door de familie van
Zandbeek gezellig ingerichte tuin getrakteerd op
koffie en gebak.
Na terugkomst genoten we van een welverdiend en
fris drankje. Bij de prijsuitreiking bleek groep geel de
puzzel het snelst te hebben opgelost.
De afscheid nemende vrijwilligers Tiny Martens en
Mieke van Schijndel werden uitgebreid bedankt voor
hun jarenlange inzet en de voorzitter gaf aan dat hij
de – niet aanwezige – vrijwilligers Toon van Dijk en
Frans van der Heijden thuis zou verrassen. Na ook
het gastechtpaar en de organisatoren van deze middag,
Kees Kuijpers en Corrie van der Heijden, te hebben
bedankt mochten we tot slot aansluiten bij een
heerlijk warm buffet, dat we ons goed lieten smaken.
Iedereen keek met een dankbaar gevoel terug op een
erg geslaagde middag.

In ons vorige Maandblad attendeerden wij u op deze
grote loterij van KBO-Brabant. Misschien is het er nog
niet van gekomen. Maar door deelname met één lot
van € 5,50 per kwartaal gedurende een jaar maakt u
kans op mooie prijzen en sponsort u KBO-Dinther
met een bedrag van € 17,60 voor de finale financiering
van het 60-jarig bestaansfeest.
Vul het machtigingsformulier alsnog in en stuur het
naar KBO-Brabant of deponeer het in onze brievenbus
in cultureel centrum cc Servaes; dan zorgen wij voor
verzending. Kom a.u.b. in actie!

Wereldhavendagen volgeboekt
De bus is vol met de 61 personen die zich bijtijds
aanmeldden. Op zaterdag 8 september vertrekken we
om 9.00 uur met de bus naar Spijkenisse voor een
bezoek aan de Wereldhavendagen Rotterdam, het
grootste maritieme evenement van Nederland.
Aan boord van partyschip "Marlina" bevinden we ons
midden in het hart van de activiteiten en maken we
een interessante vaartocht door het havengebied.
Koffie en gebak, een uitgebreid koud- en warm buffet
en de drankjes (excl. buitenlands gedestilleerd) zijn
gewoon inbegrepen. Dat alles met live muziek en
entertainment.
Rond 17.30 uur hopen we weer terug te zijn.
Onze opstap- en uitstapplaats is Plein 1969.
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Koffieochtend met foto's

Nieuw lid

Jullie hebben allemaal kunnen horen en lezen hoe
enthousiast de deelnemers aan de sportieve activitei
ten bergwandelen en fietsvierdaagse zijn.
Voor de komende koffieochtend nodigen wij jullie
daarom uit om mee te genieten als Gerard Kuijpers
en Corrie van der Heijden er over respectievelijk het
bergwandelen en de fietsvierdaagse hun foto's tonen.
Kom op donderdag 23 augustus om 10.00 uur naar cc
Servaes. De gemeente trakteert iedereen op koffie.

Dinie Manders-de Haas
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubileum
50 jaar getrouwd op 12 juli 2018
Harrie en Maria van Zutphen- van Berlo
Proficiat!

Laat je stem niet verloren gaan
Net als in voorgaande jaren gaan we weer voor de
Rabo Clubkascampagne. Wij zijn ingeschreven. Als lid
van de Rabobank kun je stemmen op je favoriete
club/project. Iedere stem is geld waard terwijl het je
niets kost. Ben je ingeschreven als lid van Rabobank
OssBernheze? Neen? Wil je wel bijdragen aan het
duofietsen project van KBO-Dinther? Word dan
kosteloos lid door te bellen naar 0412-457777 of op
het kantoor van de Rabobank in Heeswijk-Dinther
binnen te lopen. Jouw stem is straks geld waard!

Creatief Café
Tijdens het creatief café om de drie weken is er
ruimte voor allerlei creatieve activiteiten De nadruk
ligt wel op het bloemschikken. In de vakantie heeft het
even stil gelegen, maar na dit zomerreces start het
creatief café weer. Op dinsdag 4 september komt
weer een aantal enthousiaste creatievelingen van
13.30 – 16.00 uur bij elkaar in cc Servaes.
Kom gerust eens kijken. Je bent van harte welkom!

Lange fietstocht
Dementievriendelijk
Dementie wordt volksziekte nummer 1. Ook hier.
Een groot gedeelte van de mensen met deze ziekte
woont thuis en neemt deel aan onze maatschappij.
We krijgen er in onze directe omgeving steeds vaker
mee te maken. Hoe wij als samenleving omgaan met
dementie is belangrijk.
De KBO's van Heeswijk en Dinther hebben daarom
samen met Samen Sterk HDL een themabijeenkomst
georganiseerd over dit onderwerp. Op woensdag 26
september is iedereen die hierover meer wil weten
van 14.00 tot 16.30 uur welkom in cc Servaes.
Noteer het alvast in uw agenda!

Voor de lange fietstocht worden steeds mooie routes
uitgezet met een lengte van ongeveer 60 km. Ook
voor donderdag 30 augustus staat er een fraaie tocht
op het programma. Het vertrek is om 9.30 uur bij cc
Servaes. Kom en sluit met een gerust hart aan!
De ‘gewone’ fietsers bepalen immers het tempo.
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