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Wat een wereldhaven

61 personen maakten de bustocht naar Spijkenisse op
zaterdag 8 september 2018 voor een bezoek aan de
Wereldhavendagen Rotterdam. Vandaar maakten we
een vaartocht door het havengebied. Er was van alles
te zien, zoals gebouwen, grote cruiseschepen, grote
containerschepen, waterscooters, pleziervaartuigen
etc. Vooral vanaf het dek zagen, waar we ook lekker
konden uitwaaien. Alle reizigers waren uiterst tevre
den over het heerlijke eten en drinken aan boord van
partyschip "Marlina". Echt niemand kwam er iets te
kort. En dat er  een zangeres en een entertainer actief
waren is niemand ontgaan.

Naar de film

Op woensdag 10 oktober draait om 14.00 en 19.00
uur de film Brammetje Baas bij KBO-Heeswijk in cc
Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Het is een creatieve familiefilm over de leergierige
Brammetje voor wie groep drie behoorlijk tegenvalt. 

En verder

10/10  14.00 Lezing dr Van Hulsteijn Nistelrode
10/10  13.30 Kaarten (én 14/11)
16/10  13.30 Creatief Café (én 06/11)
23/10  13.30 Laatste keer ‘fietsen’ dit seizoen
25/10  13.30 Laatste keer ‘jeu de boules’ dit seizoen
30/10  20.00 Vrijwilligersoverleg
02/11  19.30 Kaarten
07/11  13.00 Kienen
17/11  13.30 KBO Cultureel
21/11  13.30 ‘In gesprek over het levenseinde’.
15/01 t/m 20/01 2019 Senioren Expo in Veldhoven

Nieuwe ledenpas

Bij de ONS van oktober 2018 treft u niet alleen dit
Maandblad aan, maar ook een envelop met de nieuwe
ledenpas van de KBO. Lid van KBO-Dinther betekent
automatisch lid van KBO-Brabant.
Leden profiteren van interessante aanbiedingen en
unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger,
gezonder, goedkoper en leuker maken. Meer hierover
op website https://www.onsledenvoordeel.nl. 
Het is belangrijk de gegevens op de nieuwe ledenpas
te controleren en de oude ledenpas - om vergissingen
te voorkomen - te vernietigen.

Opfriscursus verkeer

De bijscholing verkeersdeelname ouderen door Jan
van Eerd van afgelopen voorjaar was een groot succes.
Er was zelfs een wachtlijst. Jan geeft eind 2018 weer
vijf theorielessen om veilig aan het verkeer met zijn
nieuwe regels deel te kunnen blijven nemen.
Deze 5 lessen vormen tezamen één opfriscursus
Verkeer en zijn alleen bestemd voor onze KBO-leden.
Er is ruimte voor maximaal 16 personen.
Wenst u deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden
via de KBO-brievenbus in cc Servaes, via telefoon
0413-296143 of per e-mail info@kbo-dinther.nl.
Het betreft de dinsdagen 13, 20 en 27 november en
4 en 11 december telkens van 13.30 tot 15.30 uur in
theorielokaal rijschool, Edm. van Dintherstraat 2.
Cursuskosten: € 12,50 per persoon.
Snel aanmelden is wenselijk.

Pensioen enquête

KBO-Brabant attendeert u op de pensioen enquête
van 9 samenwerkende ouderenorganisaties.
Samen organiseren zij een debatmanifestatie rond
pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees in
de Jaarbeurs te Utrecht op 19 november 2018.
Wat vinden wij belangrijk voor een goed pensioen en wat
zijn voor ons de grootste problemen?
Hierover willen wij ook erg graag uw mening weten.
Onderzoeksbureau Motivaction is gevraagd om hier
onafhankelijk onderzoek naar te doen.
U kunt met dit onderzoek meedoen via internetlink
https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant.
En dat is belangrijk! De enquête dient in de periode
28 september tot en met 19 oktober ingevuld te
worden. Alleen dan werkt de internetlink.
Uw antwoorden zijn anoniem en internetgegevens van
u worden na afloop vernietigd. Om zoveel mogelijk
senioren te bereiken vragen wij u oud collega's ook
attent te maken op deze enquête en de internetlink
door te geven.
Het presenteren van de uitkomsten van de enquête
vindt plaats op 19 november in aanwezigheid van de
minister.
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Overleden

18 sept. Doortje van Zutphen, 84 jaar
21 sept. Hannie van Eerd-van den Tillaar, 72 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Nieuwe leden

Henk Flier
Erich Vermeulen
Thea Vermeulen-van de Donk
Pieter Romme
Dinie Romme-van Doremalen
Jo Schaap-Mikkers
Hanneke van Boekel-Liket
Anny de Visser-van Langen
Welkom bij KBO-Dinther!

Koffieochtend oud Dinther

Op donderdag 25 oktober komt Martien van Helvoort
tijdens de koffieochtend over de oudheidkundige
opgravingen in Dinther vertellen. Je zult horen dat er
in Dinther veel meer is gevonden dan je op het eerste
gezicht zou vermoeden. Martien is er als lid van De
Wojstap ten nauwste bij betrokken. Wij nodigen
jullie daarom uit om te luisteren en vragen te stellen.
Ook is er zoals gebruikelijk een kopje koffie/thee met
cake voor rekening van de gemeente.
Kom om 10.00 uur naar cc Servaes.

Bakkerij Doomernik

Leden kunnen zich aanmelden voor een ontvangst op
woensdagmorgen 24 oktober om half 10 met een
kopje koffie/thee bij bakkerij Doomernik aan de 
Morgenstond 9. Daar geeft Berry Doomernik een
rondleiding van ca. 1 uur. Vanwege beperkte ruimte
en lawaai kunnen slechts 20 mensen mee. Deelnemers
zorgen ervoor om half 10 bij de bakkerij aanwezig te
zijn. A.u.b. op schoenen met stroeve zolen!!
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden vóór 17 oktober door een briefje
in te leveren in de KBO-brievenbus in cc Servaes,
door te bellen naar 0413-296143
of te mailen naar info@kbo-dinther.nl o.v.v.
Doomernik op 24 oktober én naam, adres en telefoon
nummer van de 1e en eventueel van de 2e persoon.
De volgorde van inschrijving telt! Dit is een uitstapje
van Samen Actief, onderdeel van KBO Educatief van
de KBO’s van Heeswijk en Dinther.

KBO Cultureel 17 november

Het programma voor KBO Cultureel op zaterdag 17
november a.s. is weer rond. Evenals vorig jaar is de
Aula van Gymnasium Bernrode de plaats waar het zich
tussen 13.30 en 17.30 uur allemaal afspeelt. Mede als
gevolg van de samenwerking met KBO Heeswijk
hebben we dit jaar weer nieuwe deelnemers. Daarom
hebben we enkele deelnemers uit vorige jaren moeten
vragen om een keertje over te slaan. Jammer, maar
anders wordt het programma toch te vol. Dit jaar zijn
de deelnemers: koor Cantando, de dansgroepen
SHALOOM en Kujawiak, Accordeonclub Gruppo dal
Segno, Trio GeRiTo, Seniorenorkest BSO en De
Borrelnoten. Het belooft weer een gezellige en    
onderhoudende  middag te worden. U komt toch
ook? Ook uw familie is van harte welkom. Het hele
programma komt in het volgende Maandblad.

Oproep Oudere Garde

Toneelgroep De Oudere Garde start binnenkort met
repetities voor de uitvoeringen in januari 2019. Voor
dit jaar zoeken ze nog een medespeler in een mooie
kleine rol van een statig adellijk type. De repetities
beginnen vanaf 18 oktober op dinsdag- en donderdag
middag. Ongeveer 10 uitvoeringen staan gepland van
7 tot 30 januari. Wie gaat deze uitdaging aan? Kunt u
dit jaar niet, maar u heeft belangstelling: van harte
welkom.

Terugblik thema dementie

Een erg interessant thema over hoe te herkennen en
om te gaan met dementie. Twee duidelijke inleiders
van projectgroep Samen Dementievriendelijk en
Alzheimer Nederland, met een actief gehoor van ruim
50 belangstellenden, maakten duidelijk dat dementie
iedereen kan overkomen. Allen waren het er duidelijk
over eens: óók mensen met dementie tellen mee in
onze maatschappij. Een verslag binnenkort op onze
website.
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Aanmelding jaarfeest 2018

 
Aanmelding Jaarfeest
Woensdag 17 oktober 2018.
Aanmelden vóór 13 oktober door dit briefje
in te leveren in de KBO-brievenbus in cc Servaes,
door te bellen naar 0413-296143
of te mailen naar info@kbo-dinther.nl
 
Naam:
 
Adres:
 
Telefoon:
 
Aantal personen:
 
Ik kom liefst  ’s-middags /  ’s-avonds*
* omcirkelen wat van toepassing is
Wie het eerst komt die het eerst maalt.
Bij overtekening voor middag of avond kan het
bestuur u verzoeken uw keuzetijd aan te passen.
 
Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 9,00 per persoon (niet-leden € 15,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.
 
Handtekening:
 
 

Woensdag 17 oktober jaarfeest

Woensdag 17 oktober Jaarfeest!!
Ook dit jaar weer in ‘De Toren’ aan de Torenstraat 12.
We kunnen alle leden niet tegelijkertijd ontvangen.
Dus bieden we het programma zowel 's-middags als
's-avonds aan, steeds voor maximaal 110 personen.
Voor één daarvan kunt u zich aanmelden.
De kosten zijn net als vorig jaar € 9,00 per persoon;
partners van leden die geen lid zijn betalen € 15,00.
Tenzij u het anders wenst volgt een automatische
afschrijving van het bedrag van uw rekening.
Middagprogramma
12.00u     Welkomstwoord voorzitter
12.15u     Samen nuttigen van een heerlijke brood-
               maaltijd met verschillende soorten brood,
               divers beleg en warm vlees.
               Deze maaltijd wordt aan tafel geserveerd.
13.30u     Optreden Tonny Wijnands met pauze.
16.30u     Sluiting

Avondprogramma
18.00u      Welkomstwoord voorzitter
18.15u      Samen genieten van een heerlijk 'lopend'
                broodbuffet met verschillende soorten
                brood, divers beleg en warm vlees.
19.30u      Optreden Tonny Wijnands met pauze.
22.30u      Sluiting
                        Wij hopen u te zien!
 
Wie is Tonny Wijnands?
Het bestuur heeft Tonny Wijnands op veler verzoek
kunnen vastleggen; verschillende mensen kennen hem
van eerdere optredens. Hij begon in 1994 met de
Brabantse liedjesgroep Gèr Gedoan. Deze groep
bestond tot begin 2009. Echter het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en daarom treedt hij tegenwoordig
solo op. Hij zingt, speelt gitaar en vertelt grappige
verhalen tussen het spelen door. In elke situatie weet
hij zijn gehoor te boeien.

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


