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Een echte kerstviering

Nadere informatie 5-daagse reis

Op 19 december waren 143 leden op de kerstmiddag Ben je goed ter been en heb je zin om mee te gaan?
in cc Servaes. Een kerstviering in Barzaal / Pastorie Schrijf dan bij voorkeur vóór 20 januari 2019 in,
zicht is uitstekend bevallen. Gedurende de middag want VOL=VOL !! Kort programma staat op blz. 4.
speelde Wim Smits op zijn accordeon kerstliedjes. Een uitgebreid programma, de nadere voorwaarden
Willy van der Steijn vervolgde zijn welkomstwoord en een inschrijfformulier kun je krijgen bij Ria van
met een eigentijds verhaal van een ex-gedetineerde Hemmen, telefoon (0413)292462 of liever nog via
uit Crooswijk. Joost Jansen sloot aan met een verhaal e-mail riavanhemmen@gmail.com.
over Ruth in de tijd van Jezus. En Ria van Hemmen Bij voldoende inschrijvingen krijgen de deelnemers
vertelde een Russische legende over de vierde wijze. (hoofdboekers) ná 15 februari per post een factuur
Conservator Wouter Prins van het Museum voor / bevestiging voor een aanbetaling van 15% en voor
Religieuze kunst MRK Uden sprak over ‘Kerst in de de restantbetaling ca. 4 weken voor vertrek.
kunst’. Meer specifiek duidde hij hoe Maria, Jozef en De reis is voor minimaal 30 en maximaal 50 perso
het Kind in de loop der eeuwen vanuit verschillende nen. Afhankelijk van het aantal deelnemers liggen
inzichten zijn verbeeld. Heel interessant!
de kosten op € 399,00 tot € 429,00 per persoon.
Ons eigen seniorenkoor Cantando bracht bezielend De eenpersoonskamertoeslag bedraagt € 69,00.
een scala aan kerstliedjes ten gehore.
Koffie/thee, kerstbrood, worstenbroodje én een
Vrijwilligers gevraagd
consumptie verhoogden de sfeer. Na afloop mochten
wij horen “Het was een echte kerstviering”.
Voor het 60-jarig bestaan van KBO-Dinther staan veel
activiteiten op stapel. Heb je zin mee te helpen in de
opbouw- en afbreekperiode voor het feestweekend
op 11 en 12 mei 2019 ? Laat Willy van der Steijn (0413)
292478 even weten of je mee doet. Alvast dank.

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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Blijspel De Oudere Garde

Overleden

In het weekend van 11, 12 en 13 januari speelt De
Oudere Garde het blijspel "Een beeld van een
man” in cc Servaes. Speciaal voor KBO-leden van
Dinther, Heeswijk en Loosbroek is er een voorstelling
op vrijdagmiddag 11 januari om 14.00 uur tegen de
gereduceerde entreeprijs van € 6,00 (op de andere
dagen is dat € 8,00). Op zaterdag en zondag begint
het blijspel om 20.00 uur.
Een korte samenvatting van het toneelstuk:
Janus van Klaveren en Josefien van Staveren reageren
beiden op een advertentie voor huisbewaarders voor
een landgoed, liefst een echtpaar.
De kunstminnende barones neemt hen beiden aan.
Hun eerste opdracht is het uitpakken en installeren
van een kostbaar beeld van Napoleon.
Dit gaat niet helemaal zoals gewenst. Josefien bedenkt
daarom een originele oplossing, zodat hun baan niet
in gevaar komt.
Het stuk wordt met enthousiasme gebracht door de
toneelgroep van 11 spelers en speelsters, onder de
regie van Ger Sanders. Wilt u verzekerd zijn van een
plaats op zaterdag en zondag, dan kunt u telefonisch
reserveren (0413-291793 of 06-53770468).
Op vrijdag moet u op tijd komen om een goede plaats
te hebben.

03-11-2018 Lenie van der Rijdt-Cooijmans, 80 jaar
16-11-2018 Harrie Hoezen, 84 jaar
04-12-2018 Eef Tonk, 71 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Jubileum
50 jaar getrouwd op 13-12-2018
Wim en Riek Meulenbroek-van de Ven
Proficiat!

Nieuwe website-beheerder
In 2012 heeft Eef Tonk voor onze KBO de website
opgezet en deze vervolgens in de afgelopen jaren
prima onderhouden. Helaas is Eef overleden. We zijn
hem dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht.
Gelukkig hebben we nu Noud van der Cammen bereid
gevonden om dit werk over te nemen.
Noud heeft in overleg met het bestuur de website van
een nieuwe look voorzien.
Maak er kennis mee op www.kbo-dinther.nl.

Goed om te weten
Wouter Prins noemde een mooie website:
boschproject.org over Hieronymus Bosch
De Engelse les blijkt een schot in de roos
09 jan Kaartmiddag
09 jan Film Toscaanse bruiloft in Heeswijk
16 jan Tweede groep bezoekt Bakkerij Doomernik
24 jan Koffieochtend: Ontstaan van de Wildhorst
29 jan Creatieve middag
01 feb Kaartavond
06 feb Kienen

Nieuwe leden
Noud van der Cammen
Betsie van der Cammen-Hurkmans
Rob Verkuijlen
Anky Verkuijlen-de Bruin
Marijn Verkuijlen
Welkom bij KBO-Dinther!

Welkom 600ste lid
Hoewel geen doel op zich, had het bestuur de ambitie
om nog vóór de viering van het 60 jarig bestaan van
KBO-Dinther de grens van 600 leden te bereiken.
Die ambitie is inmiddels waargemaakt.
Op woensdagochtend 19 december 2018 hebben de
voorzitter Willy van der Steijn en de vice-voorzitter
Ria van Hemmen met een bloemetje het 600e lid
Betsie van der Cammen-Hurkmans van harte welkom
geheten.

Invullen belastingformulieren
In maart helpen we leden weer met het invullen van
de belastingformulieren. Ook geven we advies over
de zorg- en huurtoeslag. De mensen die vorig jaar
hebben meegedaan weten al dat ze persoonlijk wor
den uitgenodigd. Wil je ook gebruik maken van deze
service, meld je dan bij K. Kuijpers 0413-296143.
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Vijf dagen op vakantie
De reiscommissie van de KBO’s van HDL presenteert
de komende 5-daagse reis. Van 20 tot 24 mei 2019
gaan we met Brabant Expres per luxe touringcar naar
Luxemburg, België en Duitsland.
We bieden een mooi en gevarieerd programma.
Dag 1 - ma 20 mei Malmedy, Vianden
We vertrekken vanaf Plein 1969. Na een stop met
koffie/thee en Limburgse vlaai bezoeken we Malmedy
voor een lunch en een Nederlandstalige rondleiding
in brouwerij Bellevaux.
Hierna rijden we naar Vianden waar we 4 nachten
verblijven in het Grand Hotel.
In dit hotel hebben we 4x een diner, 4x een ontbijt
buffet en op donderdagavond een gezellige muzieken dansavond met livemuziek.

Dag 2 - di 21 mei Bastogne, La Roche, Vianden
Op het programma staat een bezoek aan het War
Museum in Bastogne, een bezoek aan het pittoreske
plaatsje La Roche en Ardenne en een verkenning van
Vianden met een facultatief bezoek aan het kasteel.
Dag 3 - wo 22 mei Luxemburg-Stad
Vandaag staat Luxemburg-Stad centraal. Een lokale
Nederlandstalige gids neemt ons 2 uur mee voor een
rondrit met stops onderweg. Tijdens de vrije middag
bezoeken we de markt en de stad.
Dag 4 - do 23 mei Trier
In Trier gaan we aan boord van een toeristentreintje
om kennis te maken met de oudste Duitse stad, die
we daarna op eigen gelegenheid nader verkennen.
Ook brengen we een bezoek aan Echternach. Vandaar
maken we een schitterende tocht door het Müllerthal.
Dag 5 - vr 24 mei Aken en naar huis
Op weg naar huis bezoeken wij Aken.
Met een Nederlandstalige gids maken we een wande
ling van ca. 1,5 uur door de stad. Daarna zijn we even
vrij alvorens samen een bezoek te brengen aan de
Dom Schatzkammer. Na ons vertrek uit Aken gebrui
ken we onderweg een afscheidsdiner met 3 gangen.

Zie blz. 2 voor nadere informatie over
de 5-daagse reis!

