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Een beeld van een man

Door het overlijden van Govert Juijn in het voorbije
jaar werd het blijspel ‘Een beeld van een man’ er
eentje met een bijzonder karakter. Het was daarom
bijzonder knap hoe het toneelgezelschap in staat is
gebleken om de draad weer op te pakken en de rollen
te herverdelen. Geweldig wat de spelersgroep De
Oudere Garde in januari drie dagen voor ons op de
planken heeft gebracht. Vooral op vrijdag hadden we
een  volle bak met KBO-leden. We hebben weer volop
genoten.

Janus van Klaveren (Hans van den Hurk), Josefien van
Staveren (Tiny van den Brand), Barones Hélène (Ans
van der Schoot), Baron James (Jos van Eerd), Butler
Parker (Henk Kuijpers), Secretaresse Smit (Riet van
der Aa), Tuinhulp Tika (Rianne van Beekveld), Nicht
Louise (Sonja van den Berg), Neef Lodewijk tevens
Regisseur (Ger Sanders), Kok (Mieke van Schijndel),
Grime (An Oosterholt) en Souffleuse (Netty Kuijpers)
bedankt voor de mooie voorstelling. Hopelijk zien we
jullie in januari 2020 weer, we kijken er nu al naar uit.

Themamiddag 27 februari

Door omstandigheden kan het geplande thema 
voor de themamiddag op 27 februari niet door gaan.
De commissie is bij het ter perse gaan van dit blad nog
volop bezig met het programma voor deze middag.
Daarom kunnen we hierover nu nog geen nadere
mededelingen doen. Zodra meer bekend is zullen wij
hierover berichten via de media zoals onze website,
Cubigo, De Mooi Bernheze Krant en de Hadeejer.nl.
Bovendien zullen we onze leden zoveel mogelijk per
e-mail informeren.

Koffieochtend 28 februari

Diana Chan komt vertellen over haar werk als Boa
voor de gemeente Bernheze op onze koffieochtend
op donderdag 28 februari. Zij is toezichthouder bij de
gemeente en haar taak is te zorgen voor handhaving
van de regels bijvoorbeeld bij verkeersoverlast. Wilt
u meer over haar werk weten of bent u nieuwsgierig
geworden? Kom dan om 10.00 uur naar cc Servaes
voor deze interessante  koffieochtend.
Voor de bezoekers is er zoals gebruikelijk een kopje
koffie/thee met cake voor rekening van de gemeente.

Eetpunt cc Servaes: gezellig!

Iedere donderdagmiddag om 17.00 uur wordt in cc
Servaes een heerlijk 3-gangendiner geserveerd voor
een bedrag van € 10,00. Klaargemaakt door de keuken
van Laverhof wordt het opgediend door een groepje
vrijwilligers. Speciaal bedoeld voor mensen, die gezel
lig samen met anderen, maar in een andere omgeving
dan thuis, van een goede maaltijd willen genieten.
Gemiddeld zijn er 10 personen aanwezig. Soms sluiten
ook andere mensen zich daarbij aan. Van iedereen
horen we hoe fijn en gezellig dit is. Toch wordt de
vaste groep niet groter. Wij vragen ons af hoe dat kan? 
Het KBO-bestuur staat van harte achter het initiatief.
Daarom: als het u ook leuk lijkt, maar u weet niet of
het voor u geschikt is, neem dan gerust contact op
met Tonny van de Ven, tel. 06-20216398. Zij kan u,
eventueel samen met de KBO, altijd helpen!

Cursus Engels overweldigend succes

Het aantal aanmeldingen voor de Engelse cursus
overtreft de verwachtingen. Liefst 24 deelnemers zijn
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 20
februari om 10.00 uur in cc Servaes.
Een schot in de roos! De lessen beginnen in maart.
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Hulp bij invullen belastingformulieren

In de week van 11 t/m 15 maart helpen Gerrit van den
Berg, Gerard van Dijk en Gerrit Oosterhof met het
invullen van de belastingformulieren. Ook geven ze
advies over de zorg- en huurtoeslag.
De 117 leden die vorig jaar mee deden hebben al een
persoonlijke uitnodiging gehad. Wil je ook gebruik
maken van deze service, meld je dan even aan bij Kees
Kuijpers (0413-296143 of info@kbo-dinther.nl). Het
invullen gebeurt tijdens een spreekuur in cc Servaes.
De kosten bedragen €10 (voor partners is het gratis)
en je krijgt er nog een gratis kop koffie of thee bij.

En verder...

06 feb 13.00 Kienen
13 feb 13.30 Kaartmiddag
19 feb 13.30 Creatief Café
01 mrt 19.30 Kaartavond
06 mrt 13.00 Kienen

Jaarvergadering

Op woensdag 20 maart houden wij onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Voorafgaand is er zoals gebruikelijk een eucharistie
viering met bijzondere aandacht voor de vele leden
die ons het laatste verenigingsjaar ontvallen zijn.
Heel bijzonder is het dat tijdens de ledenvergadering
voor het eerst sprake is van het huldigen van een
aantal jubilarissen. Dit jaar geldt het voor hen die op
20 maart minimaal 25 jaar lid zijn van onze vereniging.
Deze leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
En wat ook bijzonder is: KBO-Dinther bestaat op 5
mei exact 60 jaar. De activiteiten hieromtrent komen
tijdens deze vergadering vanzelfsprekend ook aan de
orde.

Onze uitstapjes gaan door

Voor de 5-daagse reis hebben zich al verschillende
mensen aangemeld. De bus raakt aardig gevuld.
Maar ben je vergeten je in te schrijven doe dat dan
nog snel.
En wat de andere uitstapjes betreft:
- de fietsvierdaagse van 4 t/m 7 juni is inmiddels al
  overboekt.
- bij het bergwandelen van 22 t/m 29 juni kunnen er 
  nog een paar deelnemers bij.

Dansen op zondag

Natuurlijk weet u dat KBO-Dinther voorheen de
zondagse dansavond organiseerde. Maar weet u ook
dat cc Servaes dat nu organiseert? Elke zondagavond
is er in cc Servaes gelegenheid om gezellig te dansen.
Een dj zorgt voor leuke dansbare muziek. De dj past
deze muziek eventueel aan de wensen van de deelne
mers aan. Foxtrot, Weense wals, tango tot aan
country line dance behoren tot de mogelijkheden.
De huidige groep bestaat vooral uit senioren maar
iedereen, die van dansen houdt, is van harte welkom. 
Vanaf 19.30 tot 22.30 uur kunt u naar hartenlust
dansen. Er is sprake van een kleine bijdrage van €1.50
per avond.
Je bent van harte uitgenodigd om een keer vrijblijvend
een kijkje te komen nemen en om deel te nemen aan
de diverse dansen.
Aanvullende informatie kunt u verkrijgen via tel.
06-20216398 of e-mail secretariaat@ccservaes.nl.

 
05 mei 10.45 Feestelijke eucharistie in de kerk
05 mei 12.00 Leden en genodigden in cc Servaes
11 én 12 mei Groot feest in en bij cc Servaes
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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

Overleden

31-12-2018 Henk van der Heijden, 69 jaar
01-01-2019 Jan van Zutphen, 79 jaar
17-01-2019 Miet van Lokven-van den Tillart, 99 jaar
19-01-2019 Jan Aarts, 88 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheiding
12-12-2018 Hans Lakwijk
16-01-2019 Jos van Empel
Actieve Hadeejer
10-01-2019 Harry van de Ven
Van harte proficiat!

Nieuwe leden

Toos van Eerd-Kezer
Betty Hurkmans-Heesakkers
Ellen Breithor
Marjo Suiker
Welkom bij KBO-Dinther!

Jubilea

50 jaar getrouwd op
03-01-2019 Wil en Riek van Schaijk-Gevers
10-01-2019 Mari en Betsy Mikkers-Kanters
Proficiat!

Naar de champignonkwekerij

De KBO’s van Dinther en Heeswijk bezoeken met
“Samen Actief” champignonkwekerij Jasper Kanters
op vrijdag 22 februari om 10.30 uur aan Meerstraat
65 in Heeswijk-Dinther.
Jasper leidt de bezoekers rond door zijn hypermodern
bedrijf, waar hij vele soorten eetbare paddenstoelen
kweekt. Meer op www.kanterspaddestoelen.nl.
De kosten: € 1,- p.p. inclusief 1 kopje koffie/thee. Voor
maximaal 25 personen. De volgorde van inschrijven
telt. Bij te veel deelnemers volgt een extra excursie!
Opgavebriefjes, voorzien van het aantal personen,
naam/namen, adres en telefoonnummer o.v.v. 'gaat/
gaan mee naar Kanters Champignon kwekerij op
vrijdag 22 februari 2019' kun je inleveren tot zaterdag
16 februari 2019 in de brievenbus van KBO-Dinther
in cc Servaes, bij Nico van Doorn [Hoofdstraat 97],
Jan van Berkel [Jonker Speelmanstraat 13] of Hans van
Sleuwen [Balledonk 7]. Van harte welkom.

Film Out of Africa

Op woensdag 13 februari draait er om 14.00 en 19.00
uur de romantische drama-film ‘Out of Africa’ bij
KBO-Heeswijk in cc Bernrode, Zijlstraat 1.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
De film over het leven op een plantage in Kenia met
Meryl Streep en Robert Redford uit 1985 heeft een
speelduur van twee en half uur.


