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Uitslag clubkascampage

Bij de Clubkascampagne van de Rabobank hebben 283
personen gekozen voor KBO-Dinther. Dat betekent
€ 1132 voor een duo-fiets. Dankjewel voor uw stem!

Verslag jaarfeest 2018

De interesse voor het jaarfeest van onze KBO is ieder
jaar groot. Het is dus flink druk in ‘De Toren’ op
woensdag 17 oktober. Op de middag en in de avond
benutten in totaal 226 personen de beschikbare
zaalruimte optimaal.  
 
Welkom
Willy van der Steijn vertelt in zijn welkomstwoord
over enkele in het oog springende activiteiten én over
de plannen rond het 60-jarig bestaan.  
Daarna is er een broodmaaltijd met verschillende
soorten brood met divers beleg en warm vlees.

 
Tonny Wijnands
Na de maaltijd neemt Tonny Wijnands het heft in
handen. Hij zingt liedjes die iedereen kent. De mensen
zingen mee. En daarna buitelen de liedjes als het ware
over elkaar heen. Hij doorspekt zijn optreden met
grappige verhalen en kwinkslagen. Hij geeft namens
KBO-Dinther heel veel weg: een weekje Winterberg
voor een hele tafel, een flatscreentelevisie, E-bikes en
als klapper op de vuurpijl voor iedereen die dat wil
een vliegvakantie met hem naar Nieuw-Zeeland.
Het bestuur is voor geen kleintje vervaard en komt
hierop terug op maandag 1 april 2019.
 
Wat een geluk bij een ongeluk
Overigens mogen we van geluk spreken dat Tonny
Wijnands ook ’s-avonds optreedt. Tussen de beide
optredens in rijdt hij naar huis om gezellig thuis te
eten. Eenmaal in Deurne hoort hij een geweldige klap
op het dak van zijn auto. En wat blijkt: een hele flinke
tak heeft zijn auto aan de passagierskant helemaal
ingedeukt. Hij is gelukkig ongedeerd en kan zelf zijn
auto verlaten. Hij belt zijn vrouw, politie, gemeente,
garage en andere instanties om alles regelen.
Met de schrik nog in de benen komt hij samen met
zijn vrouw toch weer naar Dinther.
Klasse! En dankjewel!

Ontvangst ledenpas

Vorige maand ontving u de nieuwe ledenpas van de
KBO. Het bestuur kreeg hierop geen reacties en leidt
hieruit af, dat de administratie - mede dankzij het
doorgeven van wijzigingen door de leden zelf - goed
op orde is. Onze nieuwe leden ontvangen de ledenpas
op een later tijdstip.

Viering 60 jaar KBO-Dinther:  
steeds meer allure

Het programma rondom de viering van ons 60-jarig
jubileum begint steeds meer vorm te krijgen. We gaan
ervoor zorgen dat al onze 600 leden er iets van hun
gading in terug zullen vinden en zich uitgenodigd
voelen om erbij te zijn. Het wordt een heel feestelijk,
informatief en actief programma. Op drie feestdagen
willen we herdenken, herinneren en vooruitzien.
Zet deze dagen alvast in uw agenda of op de kalender.
Zondag 5 mei: de officiële jubileumdag met een
feestelijke Hoogmis ter herdenking van 60 jaar KBO
met muzikale bijdragen door Bernhezer Senioren
Orkest en Gildekoor Sint-Barbara. Daarna is er een
gezellige bijeenkomst in cc Servaes voor alle leden en
genodigden.
Zaterdag 11 mei: feestprogramma in cc Servaes
Diverse dansgroepen, koren en muziekgroepen zijn
vastgelegd. Een presentatie van een scala aan KBO
activiteiten en belangenbehartiging is in voorbereiding.
Kinderactiviteiten vormen een groot onderdeel en het
volledige feestprogramma is gecontracteerd: zoals Lia
de Haas en Henny Kosten, feestzanger John de Bever,
orkesten 't Kumt van Eiges en Crazy Cadillac en DJ
Vintage Vinyl JP Habraken. Natuurlijk alles omgeven
met gezellige horecazaken.
Zondag 12 mei: feestprogramma in cc Servaes 
(ook 1e communieviering gaat door).
Alle oma’s en moeders, met hun families, worden
uitgenodigd voor een feestelijke moederdaglunch.
Voor de actieven zijn er puzzelwandel- en fietstochten.
Er worden spellen, films en workshops georganiseerd.
Er zijn diverse muziekbands en koren, afwisselend met
een dj, uitgenodigd en Orkest Seventies Five zorgt
voor gezellige feestmuziek uit de jaren 70. Voor de
afterparty kan worden aangesloten bij de dansparty.
Kortom het organisatiecomité heeft er nu al zin in.
Hopelijk geldt dat ook voor u.
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Opfriscursus verkeer volgeboekt

De opfriscursus verkeer met als docent Jan van Eerd
start op 13 november met het maximum van 16
deelnemers. Deze mensen schreven zich meteen na
het verschijnen van het Maandblad van oktober in.
Het bestuur wenst hen succes. Voor een volgende
cursus staan nu 9 personen op de wachtlijst.

Kom naar KBO Cultureel

Zoals in het vorige Maandblad al aangekondigd, volgt
hier het volledige programma voor KBO-Cultureel op
zaterdag 17 november a.s. in de Aula van Gymnasium
Bernrode. Een programma met nieuwe deelnemers,
maar ook met “ouwe getrouwen”. Helaas moeten we
dit jaar ook enkele deelnemers missen waaraan we
inmiddels gewend waren geraakt. Hopelijk zal dit de
belangstelling niet nadelig beïnvloeden en kunnen we
weer genieten van een middag vol cultuur.
Het programma:
13.30 uur   Opening
13.30 uur   Seniorenkoor Cantando
13.55 uur   Volksdansgroep Shaloom/Lovoka
14.15 uur   Accordeonclub Gruppo dal Segno
14.50 uur   Zangtrio GeRiTo                            
15.20 uur   korte onderbreking
15.25 uur   Bernhezer Senioren Orkest                  
16.10 uur   Volksdansgroep Kujawiak
16.30 uur   Smartlappenkoor De Borrelnoten
17.15 uur   Sluiting.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Martien van den Broek winnaar

Met de zomertijd is ook Jeu de boules weer voorbij.   
Donderdag 25 oktober werd met een hapje en een
drankje de 5e editie gezellig afgesloten in gildehuis Sint
Barbara. De cijfers waren weer beter dan vorige jaren.
Onder leiding van Bart van de Wetering is er 27 keer
gebould. Ruim 30 spelers deden mee. Meestal was het
prachtig weer. Enkele donderdagmiddagen werden
overgeslagen vanwege te hoge temperatuur. In 27
speelronden kwamen gemiddeld iets meer dan 13
leden per keer. Soms moesten banen bijgemaakt
worden. Martien van den Broek (niet op de foto) werd
met een moyenne van 11,91 winnaar (92% van de
maximale score uit 54 potjes)! Nettie Keij (11,86) en
Jo Manders (11,71) volgden op korte afstand.
Nieuwkomer Lies Langens kreeg de poedelprijs, Mari
van den Brand schonk de prijzen en een eervolle
vermelding was er voor Tineke van den Hoogen die
alle keren present was. De vrijwilligers van het gilde,
Jan, Henny, Fred en Harry werden voor alle goede
zorgen in het zonnetje gezet. Nogmaals bedankt Gilde
Sint Barbara. KBO-Jeu de boules 2019 start op 4 mei.
Ben jij er dan ook? 

En verder....

02/11  19.30 Kaarten
06/11  13.30 Creatief Café
07/11  13.00 Kienen
14/11  13.30 Kaarten
14/11  14.00 en 19.00 film Calendar Girls
           bij KBO-Heeswijk
18/11  14.00 Toneelstuk `Het huishouden van Jan
           Steen` in De Wis te Loosbroek voor leden
           Zonnebloem en KBO. € 8,00 incl. koffie thee
19/11  13.30 Kerstviering in cc Servaes.
27/11  13.30 Creatief Café
15/01   t/m 20/01 2019 Senioren Expo in Veldhoven
16/01   Excursie Bakkerij Doomernik voor hen die
            op de wachtlijst zijn geplaatst.

Graanpletterij De Halm

U kunt op vrijdag 23 november De Halm aan De 
Morgenstond 11b bezoeken voor een rondleiding van
1,5 uur. Met een kopje koffie/thee en een zakje
muesli. Deelnemers zijn om half 10 bij De Halm present.
Kosten € 10,00 per persoon af te dragen bij aankomst.
Aanmelden vóór 15 november door inlevering van
een briefje in de brievenbus van KBO-Dinther in het
portaal van cc Servaes.
Op het briefje vermeldt u: De Halm met naam, adres
en telefoon van de 1e en eventueel de 2e persoon.
Organisatie: Samen Actief KBO’s Heeswijk-Dinther.
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Nieuwe leden

Adrie Slappendel-Hofman
Hans Lakwijk
Gonny Lakwijk-Wagenaars
Henk van de Leest
Willy van de Leest-Laurenssen
Pieter van Aarle
Thea Smits-Dortmans
Maria van Daal-Mucha
Anneke de Ridder
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

Overleden       
22 oktober Anny Hanegraaf-van der Steen 75 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd 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

Jubilea

50 jaar getrouwd op 11 oktober 2018:
Marcel en Tonneke van Doorn-Manders
Tiny en Corrie van Rooij-Ketelaars
Proficiat!

Themamiddag met Rieke Mes

Praten over de dood vinden veel mensen eng. Maar
toch is het verstandig om dat af en toe wel te doen.
De maatschappelijke discussie over het onderwerp
“sterven” gaat vaak alleen over euthanasie. Maar dat
betreft maar 4% van de sterfgevallen; in de meeste
gevallen is doodgaan iets wat je overkomt. Vroeger
ging je “gewoon” dood en de dokter, de pastoor en
de begrafenisondernemer regelden dan de begrafenis
en alles wat daarbij hoort. Maar tegenwoordig wordt
aan jou gevraagd wat jouw wensen zijn, hoe je dood
wilt gaan en hoe je jouw levenseinde wilt beleven en
organiseren. Doodgaan hoort bij het leven. Dus praten
over doodgaan moet je doen en er al op tijd mee
beginnen. Want wanneer jouw levenseinde komt is –
in de meeste gevallen – niet te voorspellen.
Woensdag 21 november van 14.00 tot 16.15 uur
komt Dr. Rieke Mes, lid van de werkgroep Identiteit
en Zingeving van KBO-Brabant, in cc Servaes praten
over allerlei zaken die met doodgaan te maken hebben.
Het gaat er niet om uitspraken te doen of oordelen
te geven over iemands individuele wens om op een
bepaalde manier te sterven, maar vooral om breed te
informeren over alle zaken waar je mee te maken krijgt
als je dood gaat. En vooral hoe je je daar op voor kunt
bereiden.
Bijvoorbeeld: “hoe gáát dat eigenlijk, sterven? Welke
medische zorg is er en hoe kan eventueel lijden en
ongemak verzacht worden? Wat is wettelijk geregeld?
Wat is er te bespreken, en met wie?”
Deze lezing is voor iedereen belangrijk. Niet alleen
voor ouderen en familieleden, maar ( juist ook ) voor
jongeren waarvoor de dood nog ver weg lijkt te zijn.
Kom daarom allen naar cc Servaes. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. U bent van harte welkom.  

Koffieochtend over Museumboerderij

Op donderdag 22 november komt Hans van Sleuwen
tijdens de koffieochtend over de Museumboerderij
vertellen. Wij nodigen jullie uit om te komen luisteren
en vragen te stellen. Er is zoals gebruikelijk een kopje
koffie/thee met cake voor rekening van de gemeente.
Kom om 10.00 uur naar cc Servaes. 


