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Cultureel evenement

De KBO's van Heeswijk en Dinther presenteerden
‘KBO Cultureel’ op zaterdagmiddag 16 november in
een mooi gevulde aula van het gymnasium. Op het
programma stonden afwisselend zang, dans en muziek.
Er waren optredens van Seniorenkoor Cantando,
Volksdansgroep Shaloom/Lovoka, Accordeonclub
Gruppo dal Segno, Smartlappenkoor De Borrelnoten,
Volksdansgroep Kujawiak en het Bernhezer Senioren
Orkest. Heel bijzonder was het verhaal van Gerard
Barten over zijn herinneringen aan de laatste oorlogs
dagen en de bevrijding in 1944. Alle deelnemers lieten
zien en horen waar ze door het jaar heen mee bezig
zijn en de presentatie, in handen van Gerrie van den
Broek, was heel goed. 
De besturen danken allen die - op welke manier dan
ook - hun bijdrage hebben geleverd.
Foto’s: zie voorpagina en website.

Leerlingen portretteerden ouderen

In het kader van 25 jaar Bernheze gingen leerlingen
van de groepen 1 t/m 4 in gesprek met ouderen.  Een
groep van telkens tien senioren van KBO-Dinther was
daarvoor op 28 en 29 oktober te gast op basisschool
’t Palet. Zij spraken in groepjes met leerlingen.
De kinderen waren helemaal verrast over hoe het er
vroeger aan toeging. Maar dat was het niet alleen.
Tijdens de gesprekjes werden de gasten goed bekeken,
want zij stonden model voor portretten. De kinderen
tekenden de gezichten al of niet voorzien van lijnen,
zoals zij rimpels noemden.
Kortom, het bleek een geslaagd project in het kader
van 25 jaar Bernheze. Het werd een onderhoudende
en verbindende ontmoeting tussen jong en oud.
Iedereen vond het erg leuk. Zeker voor herhaling
vatbaar! En daar wordt al aan gewerkt.

Bus naar Senioren Expo

Ook zin om naar de Senioren Expo in Veldhoven te
gaan? Dat kan heel eenvoudig met de bus op dinsdag
14 januari 2020.
We vertrekken rond 9.00 uur vanaf het Dorpsplein
in Loosbroek en rond 9.15 uur vanaf Plein 1969.
Eenmaal in het beursgebouw kunt u alles op eigen
gelegenheid bekijken met als extraatje de optredens
van de BSO, het Bernhezer Senioren Orkest.
We keren huiswaarts rond 15.00/15.30 uur.
De exacte tijden staan in het Maandblad van januari.
De kosten bedragen € 7,00 per persoon, dit is voor
het vervoer inclusief het entreebewijs van de Expo.
Opgave via de KBO-brievenbus in cc Servaes, via mail
info@kbo-dinther.nl of telefonisch op 0413-296143.

Toneel De Oudere Garde

Toneelvereniging De Oudere Garde nodigt de leden
van KBO-Dinther en KBO-Heeswijk uit om naar hun
toneelvoorstelling in cc Servaes in Dinther te komen
op vrijdagmiddag 17 januari 2020 .
De spelers brengen onder regie van Ger Sanders het
amoureus en vooral hilarisch blijspel ‘Waar zijn we
aan begonnen’ van Rien Bakker op de planken.
De entree-kosten zijn € 6,00 per persoon.
U kunt uw plaatsen NIET reserveren.
De aanvang van de voorstelling is om 14.00 uur en de
zaal is open vanaf 13.00 uur.
Er is plaats voor 130 à 140 personen. Kom dus op tijd.
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Vijf dagen naar Engeland

De reiscommissie van de KBO’s van HDL presenteert
ook komend jaar een 5-daagse reis. Van 11 tot 15 mei
2020 gaan we met Brabant Expres per luxe touringcar
naar Engeland in de streek ‘East Anglia:  Norfolk,
Suffolk & Essex’ ten noordoosten van Londen.
Dag 1 ma 11 mei Reis via Canterbury naar Norwich
We vertrekken vanaf Plein 1969.
Afhankelijk van de mogelijkheden in de drukke mei
maand maken we de oversteek naar Engeland vanuit
Calais per ferry of via de Eurotunnel (trein).
Hierna rijden we na een kort bezoek aan Canterbury
met z’n middeleeuwse uitstraling naar Norwich waar
we 4 nachten in Holiday Inn Norwich Ipswich Road
met 4x een diner en 4x een ontbijtbuffet verblijven.
Dag 2 - di 12 mei Bure Valley & Norfolk Broads 
Vandaag staat natuurschoon centraal. We maken vanaf
Aylsham een fraaie tocht met een kleine stoomtrein
over een smalspoor naar Wroxham. Daar gaan we
aan boord van een boot voor een tocht van 1,5 uur
door Nationaal park The Broads. Aansluitend maken
we nader kennis met het plaatsje Wroxham.
Dag 3 - wo 13 mei Cambridge & Bury St. Edmunds
Vandaag staat de universiteitsstad Cambridge op het
programma. Een Nederlandse gids neemt ons mee
voor een bustour en stadswandeling door deze stad.
Ook bezoeken we Kings College.

 
Na ons bezoek aan Cambridge rijden we naar de
anglicaanse kathedraal van Bury St. Edmunds om een
bijzondere Evensong bij te wonen.
Dag 4 - do 14 mei Ipswich & Colchester
We beginnen onze dag in Ipswich, één van de leukste
steden in Engeland. We bezoeken er Christchurch
Mansion, een landhuis in Tudor stijl met een fraaie
tuin. Binnen zien we historische muziekinstrumenten,
porselein en kunstwerken van befaamde schilders.
We gaan ook naar de haven: Ipswich Waterfront.
Daarna brengen we een bezoek aan Colchester
Castle, een kasteel uit 1100. Het kasteel is in gebruik
als museum en ligt te midden van een park. Aansluitend
bezoeken we de historische stad Colchester.

betaling ca. 4 weken voor vertrek.
De reis is voor minimaal 30 en maximaal 50 personen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers liggen de kosten
op € 519,00 tot € 449,00 per persoon.
De eenpersoonskamertoeslag bedraagt € 129,00.
 

Dag 5 - vr 15 mei Southend-on-sea en terugreis
We beginnen de terugreis met een bezoek aan de
kustplaats Southend-on-Sea. Daarna rijden we naar
Dover/Folkestone voor de oversteek per ferry/trein
naar Calais. We maken onderweg een stop voor een
driegangendiner ter afsluiting om daarna ‘s avonds
weer op Plein 1969 te arriveren.
NADERE INFORMATIE 5-DAAGSE REIS
Ben je goed ter been en heb je zin om mee te gaan?
Schrijf dan vóór 1 februari 2020 in, want VOL=VOL !!
Een uitgebreid programma, de nadere voorwaarden
en een inschrijfformulier kun je krijgen bij Ria van
Hemmen, via e-mail riavanhemmen@gmail.com of per
telefoon (0413)292462.
Bij voldoende inschrijvingen krijgen de deelnemers
(hoofdboekers) ná 15 februari per post een factuur /
bevestiging voor een aanbetaling en voor de restant

Ontmoet mensen bij bridgen

Wij komen nog even terug op de bridgecursus zoals
aangekondigd in ons vorige Maandblad. Voor een
nieuwe uitdaging en om tijdens de wintermaanden
eens even de deur uit te kunnen gaan kunt u misschien
gaan bridgen. De KBO’s van Heeswijk-Dinther bieden
een bridgecursus aan om de beginselen van dit spel te
leren van een ervaren bridger.
U kunt meteen al samen gaan spelen. Na de les is er
ruimte om gezellig na te kaarten onder het genot van
een gratis kopje koffie of thee.
Omdat de Gemeente Bernheze hiervoor subsidie
heeft verstrekt uit de pot “stimuleringsgeld” kunnen
de deelnemers de cursus zonder kosten volgen.
Iedereen kan leren bridgen en het houdt ons brein fit.
Daarnaast is het een ontspannen en gezellige manier
om mensen te ontmoeten.
De vrijblijvende cursus start op 7 januari in de KBO-
ruimte aan de Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther.
Meedoen? Via de KBO-brievenbus in cc Servaes kunt
u zich aanmelden, ook per mail info@kbo-dinther.nl
of telefonisch op 0413-296143.  
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A A N M E L D I N G kerstmiddag 

Woensdag 18 december 2019.
Aanmelden vóór 15 december via de brievenbus
van KBO-Dinther in cc Servaes, tel. 0413-296143
of mail info@kbo-dinther.nl
 
Naam:
 
Adres:
 
Telefoon:
 
Aantal personen:
 
Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 5,00 per persoon (niet-leden € 10,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.
 
Handtekening:

Kerstmiddag op 18 december

Op woensdagmiddag 18 december komen we samen
tijdens onze jaarlijkse Kerstviering in cc  Servaes. Wim
Smits en pastoor Joost Jansen dragen hun steentje bij.
Natuurlijk is ons eigen seniorenkoor Cantando weer
van de partij. Dit prachtige koor is onlangs nog met
een aantal leden uitgebreid. Onder de bezielende
leiding van dirigent Peter van Raak brengen ze een
afwisselend repertoire, waarbij u naar hartenlust met
een aantal kerstliederen mee kunt zingen.
Ook de gebruikelijke kerstverhalen ontbreken niet.
Daarnaast hebben we dit jaar het zangduo Janet Junier
uit Gassel en Theo Ottens uit Schaijk uitgenodigd voor
een speciaal Kerstprogramma met unieke Brabantse
dialectliederen, lekkere meezingliedjes, sketches. Zij
praten het met humor aan elkaar.
Natuurlijk horen bij deze gezelligheid ook de nodige
versnaperingen, zoals kerstbrood, worstenbroodje,
koffie/thee en een drankje. Het belooft weer een
sfeervolle bijeenkomst te worden, waarvoor wij u heel
graag uitnodigen.
De kosten zijn slechts € 5,-- voor leden en € 10,--
voor gasten. In verband met de organisatie willen we
graag weten op hoeveel bezoekers we die middag
kunnen rekenen. Daarom vragen wij u om u via het
aanmeldformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk
zondag 15 december, aan te melden.
Om 13.30 begint het programma; de zaal is open om
13.00 uur; rond 16.30 uur zal het programma eindigen.
Als u een vervoersprobleem heeft, kunt u gerust
contact opnemen met Ad Verhagen van de Vrijwillige
Vervoersservice, tel. 06-30043094.

Jubileum

50 jaar getrouwd op 14-11-2019
Piet en Diny Sigmans-Langenhuizen
Proficiat!
Heeft u ook een jubileum te vieren en ziet u dat
graag vermeld? Laat het de redactie dan even weten.

Nieuwe leden

Marien Kerkhof
Liesbeth Kerkhof-Goossens
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

10-11-2019 Jet van der Heijden-Smits, 93 jaar
13-11-2019 Theo van der Heijden, 79 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Voordelige zorgverzekering VGZ

Leden van de KBO in Brabant kunnen voordelig een
zorgverzekering via VGZ afsluiten, met een speciaal
pakket afgestemd op senioren. De korting bedraagt
4% via deze collectieve verzekering. Sluit u een aan
vullende verzekering af, dan krijgt u een korting van
10%. Bovendien krijgt u het lidmaatschap van onze
KBO-afdeling vergoed. En dat ieder jaar weer!
Lees hierover meer in de ONS van deze maand en/of
ga naar www.vgz.nl/kbobrabant. Daarnaast bieden
ook Zilveren Kruis Achmea en CZ premiekortingen
voor KBO-leden. Voor eventuele hulp kunt u contact
opnemen met onze ouderenadviseurs Harrie van de
Ven, Jos van Eerd, Bea van der Togt en Rian Kuijpers.

En verder....

04 dec 14.00 uur Kienen.
06 dec 19.30 uur Kaartavond.
11 dec 13.30 uur Kaartmiddag.
11 dec 14.00 én 19.00 uur bij KBO-Heeswijk:
     Film ‘De dirigent’ over Antonia Brico’s strijd om
     als vrouw dirigent te worden.
     Ook voor onze leden. Gratis!
11 dec 19.00 uur Officiële opening van Laverhof on
      (echt) Ice. Geopend t/m 22 december.
17 dec 13.30 uur Computerhulp senioren.
17 dec 13.30 uur Creatief Café (bloemschikken).
26 dec 2e Kerstdag - dus geen koffieochtend.

Redactie Maandblad is te bereiken via
e-mail info@kbo-dinther.nl


