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F E E S T – F E E S T – F E E S T

Voor de officiële viering van het 60-jarig bestaan van
KBO-Dinther op 5 mei is er speciaal voor gekozen
om onze identiteit uit te dragen met een eucharistie
in de Sint Servatiuskerk met als voorgangers pastoor
Joost Jansen en pastor Isabel van Baal. Gildekoor Sint
Barbara en het Bernhezer Senioren Orkest luisterden
de viering op. Bij het uitgaan van de kerk verrasten
leden van Muziekvereniging Servaes ons met een fraaie
serenade, de ontzettend koude wind trotserend.

In cc Servaes was er voor leden en genodigden geen
receptie maar een feestelijke bijeenkomst. De sfeer
bracht S”cool”band Zwijsencollege er al meteen in.
Wethouder Rein van Moorselaar, hoofdbestuurslid
KBO-Brabant Noud van Vugt en voorzitter Willy van
der Steijn spraken ieder vanuit hun eigen invalshoek
over het belang en de vitaliteit van KBO-Dinther.
Daarna overhandigde onze penningmeester André
Verstegen de nieuwe duofiets aan de gebruikers: twee
vrijwilligers Anny van den Broek en Harry van de Ven
én een gast Gerda van Nistelrooij.

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei stond voor de leden
én allen die daarbij aanwezig wilden zijn een geweldig
dorpsfeest op het programma. Niet enkel een feest
voor de leden maar een feest voor iedereen in en

rondom cc Servaes. De mooie bloembakken en de
uitnodigende vlaggen op het plein en de door onze
leden gemaakte bloemstukjes op tafel nodigden echt
uit. ConsulTante Sybille praatte twee dagen lang alles
los en luchtig aan elkaar.
De start met een gezamenlijk dansoptreden van jong
en oud op zaterdag zette de toon.
De dag door genoot men van diverse optredens, van

Vinyl en John de Bever. En royaal na middernacht
rondden de feestgangers al dansend bij de geweldige
muziek van Orkest Crazy Cadillac de eerste dag af.

gezelschapsspelen, pitches, presentaties en kinder-
activiteiten. Zanggroep ’t Kumt van Eiges, Lya de Haas
en dj Sudi van Doorn kwamen 's avonds in de zaal aan
bod. In de feesttent ging het dak eraf met dj Verdraaid

Een mooie opstap naar de zondag. Allereerst was er
een feestelijke moederdaglunch. Gelukkig was het
weer goed en genoten verschillende mensen na de
lunch van de puzzelfietstocht of de puzzelwandeltocht.
De kinderen waren volop in touw bij de spelletjes en
het springkussen. En dan niet te vergeten het schmin
ken en de goochelaar en tekenaar. Films, presentaties,
workshops en optredens verlevendigden de middag.
De sfeer werd tot slot nog extra verhoogd met de
geweldige muziek van orkest THAMP – met bekende
en ervaren muzikanten – tijdens hun debuutoptreden.
KBO-Dinther kijkt terug op een bijzonder geslaagd
evenement.
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Nordic Walking

Sinds enige tijd heeft Anny van den Broek het stokje
als contactpersoon van Nordic Walking overgedragen
aan Helmie Pieters. Het clubje Nordic-wandelaars gaat
iedere donderdag om 9.00 uur vanaf cc Servaes een
uurtje op pad en kan wel uitbreiding gebruiken. Helmie
is van harte bereid eventuele nieuwe belangstellenden
de techniek van het nordic walking bij te brengen.
Probeer mee te doen. Sluit gewoon aan of informeer
bij Helmie Pieters tel. 06-21691501.

Hartelijk dank alle medewerkers aan
ons KBO-feest

Het organiseren van een KBO-feest zoals we dat
gedurende drie dagen hebben beleefd, was druk en
veelomvattend maar heeft vanaf het begin op een heel
plezierige en ontspannen manier plaatsgevonden.
Dankzij de volle medewerking van de besturen van
KBO, cc Servaes, parochie en de vele vrijwilligers van
zowel KBO, cc Servaes als Amicanto.
Met zijn allen hebben we een feest georganiseerd en
ten uitvoer gebracht, waarop we met veel plezier terug
kunnen kijken. Al in december 2017 is de werkgroep
begonnen met de ontwikkeling van de ideeën, zijn er
afspraken gemaakt over de in te zetten (financiële)
middelen en in maart 2018 hebben we deze ideeën al
openbaar gemaakt. Daarna hebben we de plannen het
afgelopen jaar steeds meer vorm gegeven en dat heeft
uiteindelijk geresulteerd in een happening waarbij we
hebben laten zien, horen en voelen welke belangrijke
functie de KBO in de gemeenschap Heeswijk-Dinther
vervult en hoe wij samen met anderen in staat zijn om
iedereen daarvan te laten meegenieten.

Midzomeravond

Velen met ons hebben tijdens het jubileumfeest geno
ten van Muziekgroep ’t Kumt Vaneiges.
Deze groep komt weer naar Dinther om sfeer te
brengen bij onze midzomeravondactiviteit op 24 juli
in de Ontmoetingstuin.
Meer hierover in het komende Maandblad.

Zowel voor jong als oud was er voor elk wat wils.
Het gaat te ver om iedereen die zijn of haar steentje
heeft bijgedragen persoonlijk te noemen, maar voor
de werkgroepleden die het bestuur anderhalf jaar lang
geweldig hebben geholpen, maken wij natuurlijk een
uitzondering: Mariet Verkuijlen, Marijke Verhagen,
Henriëtte Doorenbosch, Ad Habraken en Elly van den
Broek. Graag bedanken wij iedereen heel hartelijk
voor de medewerking in welke vorm dan ook. U was
voor ons een onmisbare schakel. Hartelijk dank!
Het Bestuur van KBO-Dinther.

Zuster Begonia gaat niet door

Voor het uitstapje naar Zuster Begonia op 10 juli
hebben zich 15 personen aangemeld. Jammer genoeg
geen uit Heeswijk. Dat is echt te weinig, want het kon
slechts doorgaan bij een deelname van minimaal 30
personen. Wij betreuren het dat wij juist de minder
mobiele leden geen mooie middag kunnen bieden.
Daarom zoeken wij naar mogelijkheden om via het
UITbureau toch iets voor hen te gaan regelen.

Naar België, Luxemburg en Duitsland

Van 20 tot 24 mei zijn 52 leden van de KBO’s van HDL
op pad geweest. We hebben veel moois gezien. We
waren in Malmedy, Bastogne, La Roche en Ardenne,
Luxemburg-stad, het Müllertal, Echternach, Trier en
Aken. Ons hotel in Vianden vormde de uitvalsbasis.
Naast goede bedden en lekker eten was er voldoende
ruimte om de avonden gezellig door te brengen.
We hebben genoten en veel plezier gehad samen.
Wij danken de chauffeurs Edwin en Arwin van Brabant
Expres die ons overal veilig naar toe brachten.
Een uitgebreid verslag via onze website volgt nog.
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Overleden

06-05-2019 Ad van de Koevering, 74 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

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

En verder….

- Fietsvierdaagse 4 t/m 7 juni
- Kienen op 5 juni
- Kaarten op 7  en 12 juni
- Film Das Leben der Anderen op 12 juni             
   om 14.00 en 19.00 uur bij KBO-Heeswijk
- Extra fietstocht van ca 60 km op zondag 16 juni 
  naar de Bloedprocessie in Boxtel; start om 12.00 
  uur vanaf cc Servaes
- Creatief Café op 18 juni
- Lange fietstocht op 20 juni
- Wandelweek Zell am Ziller 22 t/m 29 juni

Koffieochtend met Cecile

Cecile Dekker brengt op donderdag 27 juni gedichten
van vroeger over het voetlicht tijdens een nostalgische
koffieochtend. Kom dus om 10.00 uur naar cc Servaes
en laat je verrassen. 
Voor de bezoekers is er zoals gebruikelijk een kopje
koffie/thee met cake voor rekening van de gemeente.

Naar Boeddhistisch Centrum

Onze excursie naar het MRK in Uden is nog maar net
achter de rug. Toch kondigen wij nu al een nieuwe
activiteit van de KBO-kring Bernheze aan.
Op woensdag 26 juni gaan we van 10.00 tot 12.00 uur
naar het Boeddhistisch Centrum ‘Karma Eusel Ling’
(Tuin van het heldere licht) in Vorstenbosch.
Ria Bello en/of Guus van der Valk geven ons daar
uitleg over het Boeddhisme. En zij laten ons de mooie
tempel en de gebedsmolen zien. De ontvangst met
koffie of thee is om 10.00 uur. Aansluitend vindt de
rondleiding plaats. Deelname is gratis voor alle KBO
leden uit de kring Bernheze. Aanmelden tot uiterlijk
19 juni via de leden van de Werkgroep Identiteit en
Zingeving. In Dinther kan dat via Ria van Hemmen
0413-292462 of riavanhemmen@gmail.com.

Samen Actief: Autosalon Doornhoek

Mooie antieke auto’s uit Engeland, Nederland (DAF)
en Frankrijk staan in Zijtaart te pronken bij Autosalon
Doornhoek, Doornhoek 3. Naast het automuseum
ligt een prachtige tuin met bijzondere planten.
De entree bedraagt  € 5,- contant en gepast te betalen
bij binnenkomst in het museum. Daarvoor krijg je 2
rondleidingen en een kopje koffie/ thee of fris.
09.30 uur: vertrek per auto vanaf het parkeerterrein
bij cc Servaes. Probeer zoveel mogelijk samen te rijden
en regel dat van te voren met elkaar. De organisatie
rijdt voorop. Parkeren vóór het museum.
10.00 uur: aankomst bij Autosalon Doornhoek.
10.00-10.30 uur: koffie/thee drinken met informatie.
10.30- 12.00 uur: rondleiding in groepen door een gids
in het museum; een andere gids vertelt ons alles over
de bijzondere tuin. 
12.00 uur: terug naar Heeswijk-Dinther.
Aanmelden kan tot maandag 10 juni 2019.
Stop een briefje in de KBO-brievenbus in cc Servaes
of mail naar info@kbo-dinther.nl en zet daar op: KBO
excursie Zijtaart + je naam+ je tel.nummer.
Als je zelf géén vervoer hebt en dat ook niet kunt
regelen, schrijf dat ook op het briefje, kom op tijd naar
cc Servaes en wij regelen het voor je!
NOOT: alleen als er, om welke reden dan ook, nog
iets verandert, bellen we je!
Meer informatie: websites KBO's Heeswijk en Dinther

Vrij bridgen in de zomer

KBO-Dinther heeft géén eigen bridgeclub. Waarom?
In Dinther floreert immers Bridgeclub De Klotbeek
met veel KBO-leden. Zij spelen bovendien in ons
clubhuis cc Servaes. KBO-Dinther is daar blij mee en
wil De Klotbeek niet voor de voeten lopen.
Daarom informatie over de mogelijkheid tot vrij
bridgen deze zomer in cc Servaes op de maandagen
24 juni, 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus,
12 augustus,19 augustus en 26 augustus 2019.
Inschrijven op de avond zelf van 19.00 -19.30 uur Start
19.45 uur. Uitslag om ca. 22.30 uur
Inschrijfgeld € 2,00 per persoon(€ 4,00 per paar) voor
niet-Klotbeek leden. Breng uw NBB-nummer mee.

Nieuwe leden

Mais van der Pas
Maria van der Pas-Cranen
Maria van Sleuwen 
Welkom bij KBO-Dinther!


