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Cecile Dekker in beeld

Het is geweldig fijn als onze eigen leden tijdens de
koffieochtend kunnen laten zien of horen wat hen
zoals bezighoudt. Cecile Dekker deed dat.
 
Zij bracht tijdens de koffieochtend in juni liedjes en
gedichten van hier en uit Indië ten gehore, zoals
  Terang bulan, terang bulan dikali
  Buaya timbul di sangkalah mati
  Jangan percaya, orang mulut lelaki
  Berani sumpah dia takut mati.
De vertaling luidt:
  De maan schijnt, de maan schijnt over de rivier. 
  De krokodil drijft, je zou denken dat ie dood is. 
  Geloof niet dat wat een man je zegt; ze durven van 
  alles te zweren, maar zijn bang om dood te gaan.
Cecile zong ook een lied dat haar vader dichtte:
  Ik ben geen kind
  uit koele westerstranden
  want in de Oost ligt mijn geboorteland
  daar waar de zon zo heerlijk fel kan branden
  ligt Insulinde mijn tropisch Vaderland.
 
Wilt u ook een keer een bijdrage leveren?
Bel dan even met Margriet Beeftink tel. 291924.

Bergwandelen Zellberg im Zillertal

De tweede editie ‘Bergwandelen’ ging dit jaar naar
Zellberg am Ziller in Tirol. Acht dagen op stap, zes
bergwandelingen in een schitterend natuurgebied en
perfect weer. Hoewel de sneeuw nog volop aanwezig
was liep de temperatuur boven de 2000 meter nog op
tot boven de 30 graden! Het was puur genieten.
Iedere morgen vroeg op, klokslag 7.15 uur samen
ontbijten en lunchpakket maken. De boodschappen
werden gedaan en onder de bezielende leiding van
Gerard Gabriëls werd het diner gemaakt. Jo van den
Heuvel leerde op de “rustdag” in een workshop hoe
je pizza’s en worstenbroodjes maakt. De tochten, met
enkele kruisen en monumentale berghutten als doel,
waren fantastisch. Dagelijks 4 tot 6 uur lopen, 5 tot
20 km lang en 400 tot 800 meters klimmen. Steeds
bleek maar weer, dat je meer kunt dan je vooraf durft
te hopen en verwachten. Na gedane ‘arbeid’ werd er
nog ontspannen gebuurt en een kaartje gelegd.
’s-Avonds evalueren, de dag van morgen doornemen
en naborrelen. Het was een topweek. Bergwandelen
met KBO-Dinther krijgt in 2020 zeker een vervolg.

Vrijwilligersmiddag 24 juli

De 78 vrijwilligers, waar onze KBO op draait, waren
uitgenodigd voor een welverdiende gezellige middag
op 24 juli. Van hen konden we er die dag 57 welkom
heten. Voor hen was er een leuke fietstocht door een
lommerrijke omgeving van Dinther en Berlicum met
een koffiepauze in het Brabants Museum aan de
Spurkstraat in Den Dungen en een afsluitend etentje
in cc Servaes. Door de hitte wilde of kon niet iedereen
aan de fietstocht deelnemen, maar de fietsers hebben
er wel van genoten. Bij terugkomst in cc Servaes vond
het aangeboden koel glaasje water gretig aftrek. Toen
iedereen in Servaes aanwezig was kon de voorzitter
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de inzet in
het afgelopen jaar, vooral ook bij de organisatie van
het geslaagde KBO-feest. Hij mocht verschillende
nieuwe vrijwilligers welkom heten en hij stond stil bij
het verlies van enkele mensen. Daarnaast kon hij Riet
Willems met een bloemetje bedanken voor haar inzet
gedurende 12 jaar als penningmeester van Cantando.
Bij Tiny van Rooij, die ook als vrijwilliger is gestopt,
had hij ’s-ochtends al een bloemetje bezorgd.
Iedereen genoot van een heerlijk buffet dat door
Restaurant de Toren was bereid en van het door
enkele bestuursleden geserveerde ijstoetje. Al met al
weer een geslaagde en zeer verdiende vrijwilligers
middag. Maar volgend jaar zullen we de dankmiddag
niet tegelijk houden met de Bernheze fiets3daagse.

Midzomeravond 24 juli

KBO-Dinther pakte uit
in de stille vakantietijd.
     Muziekgroep 't Kumt Vaneiges
     met bekende en Brabantse liedjes.
Mooie zwoele zomerse avond
met genoeglijke ontmoetingen.
     Lekker druk met circa 150 mensen
     ook met mensen uit omliggende dorpen.
Precies zoals het de bedoeling is!
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Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank Oss
Bernheze winst in lokale clubs en verenigingen.
Dit jaar is in totaal € 300.000,-  beschikbaar.
Vorig jaar brachten 283 personen € 1132 bijeen voor
de nieuwe duo-fiets. Deze fiets is afgelopen mei in
gebruik genomen. 
Ook dit jaar doet KBO-Dinther mee.
Wij gaan nu voor Midzomeractiviteiten voor senioren
om het alleen zijn in de tijd dat de buren en (klein)
kinderen op vakantie zijn te doorbreken.
Als je lid bent - of wordt - van de Rabobank kun je
vanaf 27 september je stem uitbrengen.
Stem op ons en help KBO-Dinther aan een flinke
bijdrage voor ‘Midzomeractiviteiten voor senioren'.
Zie ook: www.rabobank.nl/lokale-bank/oss-bernheze

Extra fietstocht naar Kevelaer

Nog een paar dagen en het is 8 augustus. Op deze
donderdag is er een speciale extra fietstocht met
bestemming Kevelaer!  Dat kan op twee manieren.
De eerste mogelijkheid is een fietstocht Beugen -
Kevelaer van ongeveer 65 km heen en terug.
Daartoe gaan de fietsen met een aanhangwagen van
Dinther naar Beugen en vice versa.
Om 8.00 uur vertrekken de fietsers per auto vanaf het
kerkplein in Dinther naar Beugen. Daar wachten zij
op de fietsers vanuit Dinther en daarna fietsen zij
samen om 9.00 uur naar Kevelaer.
De tweede mogelijkheid is een fietstocht Dinther
- Kevelaer van ongeveer 140 km heen en terug.
Deze deelnemers vertrekken om 7.00 uur op de fiets
vanaf het kerkplein in Dinther naar Beugen.
Zij sluiten daar bij de andere groep aan om de fiets
tocht naar Kevelaer te vervolgen.
     Graag aanmelden i.v.m. autovervoer bij:
     Corrie van der Heijden tel. 292773.

En verder....

07 aug 14.00 kienmiddag
14 aug 13.30 kaartmiddag 
20 aug 19.30 informatie over kracht van bewegen
                   Alzheimercafé Middegaal 25 Veghel
03 sep 13.30 creatief café (bloemschikken)
04 sep 14.00 kienmiddag

Nieuwe leden

Mia Kuijpers-van Hooft
Dini Verkuijlen-van de Ven
Piet Lucius
Sjan Lucius-van Kemenade
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

25-06-2019 Jans van Beusekom-Wijnen, 99 jaar
08-07-2019 Mimi van Lieshout-van Heeswijk, 91 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Jubileum

60 jaar getrouwd op 14 juli 2019
Antoon en Gerarda van den Boom-van Cleef
Proficiat!

Support Actie KBO-Dinther

Aan de oproep om de organisatie van het 60-jarig
bestaansfeest financieel te helpen door één jaar aan
de SupportActie loterij KBO-Brabant deel te nemen
hebben veel leden gevolg gegeven. Daarom heeft onze
KBO dit jaar een mooi bedrag mogen ontvangen. Wij
zijn iedereen die er aan heeft deelgenomen daarvoor
erg dankbaar. Graag attenderen wij u erop dat u uw
deelname gemakkelijk kunt stopzetten. Als u dat nog
niet heeft gedaan, kunt u dat alsnog doen door te
bellen naar KBO-Brabant via 073-6444066.
Maar, als u wilt blijven deelnemen en elk kwartaal kans
wilt blijven maken op mooie prijzen, dan blijft u KBO-
Dinther steunen, want van uw inleg van € 5,50 per
kwartaal krijgen wij dan 80%!! Heeft u vragen hierover
of wilt u dat wij u helpen bij de opzegging, laat het dan
even weten aan het bestuur.

Fietstocht 29 augustus

Op donderdag 29 augustus is de regulier geplande
lange fietstocht. Om 9.30 uur stappen de fietsers op
voor de laatste 60 km tocht van het seizoen.

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
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O P G A V E F O R M U L I E R

     D a g t o c h t    2 8   a u g u s t u s
       Meld je aan vóór 15 augustus
- deponeer het formulier in de KBO-brievenbus in
  het portaal van cc Servaes
- of mail naar riavanhemmen@gmail.com met
  opgave van alle onderstaande gegevens.
Zonder tegenbericht uwerzijds wordt het verschul
digde bedrag (min. € 69,00 en max. € 84,00 p.p.)
automatisch van uw rekening afgeschreven.
Zonder tegenbericht ben ik akkoord met het maken
van foto’s voor publicatie door KBO-Dinther.

naam ---------------------------------------------------

telefoon ------------------------------------------------

adres ----------------------------------------------------

e-mailadres ---------------------------------------------
 

Ik kom met …… persoon/personen
 
 
Aankruisen wat van toepassing is:
O  met rollator

O  met inklapbare rolstoel

O  met dieetwensen of andere opmerkingen
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Neem bij vragen contact op met Ria van Hemmen
tel. 292462 of e-mail riavanhemmen@gmail.com

datum,                                handtekening,
 
 
 

D a g t o c h t 2 8   a u g u s t u s

De reiscommissie heeft gekozen voor een dagtocht
naar Maastricht (boottocht) én een bezoek aan de
Abdij van Val Dieu in België.
Het is een ideale combinatie, geschikt voor mensen
die goed ter been zijn én voor hen die gebruik maken
van een rollator of inklapbare rolstoel (maar wel
zonder hulp kunnen in- en uitstappen).
Kosten bij minstens 51 personen € 69, bij meer dan
36 personen € 79 en bij minder dan 36 personen € 84.
M a a s t r i c h t
Op woensdag 28 augustus vertrekken we om 8.30 uur
vanaf Plein 1969 richting Maastricht. We gebruiken
onderweg koffie/thee met een lekker stuk vlaai.
In Maastricht maken we gedurende circa 50 minuten
een mooie rondvaart over de Maas. Misschien zien we
kasteel Huis De Torentjes, het huis van André Rieu.
Eenmaal terug op de kade gaan we aan tafel voor een
lunch: koffie/thee/melk, broodjes geserveerd met
kaas, vleeswaren, zoetwaren en een kroketje & fruit.
B e l g i ë
Na de lunch vertrekken we naar het Belgische Aubel
voor een bezoek aan de schitterende Abdij van Val
Dieu. We krijgen er een interessante rondleiding door
de brouwerij van de abdij. Voor de bieren baseren de
brouwers zich op recepten van monniken die er
vroeger brouwden. Wat voor ons bijzonder is: het is
de plek waar ook het Bernebier van onze Abdij van
Berne gebrouwen wordt. En uiteraard mag er na de
rondleiding geproefd worden van 2 bieren en kaas...
Na de proeverij zijn we nog even vrij om de abdij en
haar schitterende tuinen en omgeving te bezoeken. In
de winkel zijn lokale producten of souvenirs te koop.
Bij mooi weer is het terras geopend. 
N a a r   h u i s
Na dit bezoek vertrekken we richting Nederland.
Om 18.00 uur staat een 3-gangendiner voor ons klaar.
Na het diner rijden we weer naar Dinther.
Wij verwachten daar rond 20.30 uur aan te komen. 
Inschrijven kan vanaf 6 t/m 14 augustus. Wees er snel bij.

Koffieochtend 22 augustus

Tijdens de koffieochtend op donderdag 22 augustus
vermaken de Loosbroekse troubadours Wout van
Venrooij en Jan den Dekker ons met gezellige luister
liedjes van Brabantse bodem. Niet alleen de eigen
teksten, maar ook die van Henk Habraken, Ad de Laat
en andere bekende liedjeszangers komen voorbij.
Wout en Jan praten die liedjes op een humoristische
manier aan elkaar. U bent van harte welkom van 10.00 -
11.30 uur in cc Servaes. De koffie staat klaar.


