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Nog meer jubilarissen

In maart waren 41 jubilarissen in beeld, die 25 jaar of
langer lid zijn van de KBO. Dat aantal kan nu verhoogd
worden met 12 personen. Zij zijn allen genodigd op
donderdag 25 april bij aanvang van de koffieochtend.
Aan zeven van hen mocht Willy van der Steijn, de
voorzitter van KBO-Dinther, een oorkonde en een
mooi boeket overhandigen.  En de niet aanwezige
jubilarissen ontvangen hun oorkonde en boeket thuis.
 
Een van harte proficiat voor:
    Nelly van den Berg-Aarts
    Jans van Beusekom-Wijnen
    Lenie van Driel-Munsters
    An van Driel-van der Pas
    Marietje van der Sangen-Bosch
    Jos van Schijndel
    Mieke van Schijndel-Voets
    Wim van Uden
    Doortje van Uden-van Beekveld
    Miet van de Ven-Bekkers
    Til Vissers-van de Ven
    Mien van Vugt-Haerkens
Na afloop van de huldiging hebben we met z’n allen
genoten van de presentatie van Corrie van der Heijden
met foto’s uit Mexico en Guatemala.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)

Afgelopen december lieten wij u weten dat we er naast
Harry van de Ven een nieuwe VOA bij hadden in de
persoon van Rian Kuijpers. Nu hebben Beatrice van
der Togt en Jos van Eerd (Torenstraat) met goed
gevolg de opleiding voor Vrijwillige Ouderen Adviseur
van KBO-Brabant afgerond. Proficiat!  
Het is een mooie versterking van het VOA-team.

Jubilea

50 jaar getrouwd op 11 april 2019
Martien en Anny van den Broek-Schouten
50 jaar getrouwd op 13 april 2019
Jan en Ardy Nelissen- van Gerwen
Proficiat!

Koffieochtend 23 mei

Marlies Lennings zet zich al jaren in voor IVN.
Zij komt op onze koffieochtend van donderdag 23 mei
vertellen over wilde bloemen in de berm.
Kom dus om 10.00 uur naar cc Servaes. 
Met gratis kopje koffie/thee en cake.

Nieuwe leden

Peter Klein
Hanny Klein-Romme
Bert de Joode
Anne-Marie Bruin
Tonnie Meulenbroek-van der Sangen
Geert van der Leest
Kees van Schayk
Diny van Schayk-van der Aa
Marjan van der Kuyl
Louis van den Heuvel
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

22-03-2019 Chris Sitskoorn, 74 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

En verder ....

* Donderdag 16 mei om 14.00 en 19.00 uur bij KBO- 
  Heeswijk: film “I served the king of England”.
* Maandag 20 mei om  08.30 uur vertrekken we met 
  53 personen voor een 5-daagse reis richting Vianden. 
  Je mag ons komen uitzwaaien.
* Dinsdag 28 mei 13.30 uur Creatief Café 
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Vervoer bij de feestelijke activiteiten

Het programma van 60 jaar KBO-Dinther op zaterdag
11 mei en zondag 12 mei biedt tal van activiteiten voor
alle leden. We gaan er dan ook van uit dat iedereen
in de gelegenheid is om zich, al is het maar eventjes,
te laten zien.
Vervoer van en naar deze feestelijke activiteiten mag
daarom geen enkel probleem zijn. Als je zelf niet in
staat bent om cc Servaes te bereiken en als er geen
familie of kennissen beschikbaar zijn om je te brengen
en te halen, kun je gratis (de KBO betaalt) gebruik
maken van twee mogelijkheden:
* Ben je gebonden aan een rolstoel: maak dan gebruik
van de (rolstoel)bus van het Senioren Uitbureau.
Je kunt daarvoor op donderdagochtend tussen 10 en
12 uur een afspraak maken in de hal van Laverhof of
telefonisch aanmelden op 0413-298490;
* Kun je moeilijk lopen: maak dan gebruik van de
Vrijwillige Vervoerservice HDL. Je kunt daarvoor
bellen met Ad Verhagen op 06-30043094.

   F E E S T  –  F E E S T  –  F E E S T

Na de officiële viering op 5 mei trakteert KBO-Dinther
op zaterdag 11 en zondag 12 mei haar leden én allen
die daarbij aanwezig willen zijn op een geweldig
dorpsfeest bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
U heeft al kunnen lezen wat er zoal te beleven valt.
Vorige maand heeft u een uitgebreid feestprogramma
ontvangen. Nu ontvangt ieder lid van KBO-Dinther
bij dit Maandblad de vouchers voor gratis consumpties
en de gratis entree op zaterdagavond.
Komt allen en geniet!                                             

- -  Feest met ConsulTante Sybille  - -
zij praat alles aaneen 

René Bastiaanse op 29 mei

De KBO’s van Heeswijk en Dinther organiseren op
woensdag 29 mei 2019 van 14.00 tot 16.30 uur met
het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
in de ruimte van KBO-Heeswijk in cc Bernrode een
gezellige en nostalgische middag voor senioren uit
Heeswijk-Dinther. De toegang is gratis. De zaal is vanaf
13.30 uur open voor het publiek.
Na een inleiding door René Bastiaanse neemt Marilou
Nillesen je ‘In ganzenpas door vier decennia’ mee terug
naar de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.

Daarna is er gelegenheid om je meegebrachte foto’s
op een groot scherm te laten zien, herinneringen op
te halen en met elkaar informatie uit te wisselen.
       Neem oude foto’s of films mee!
Tot slot is er een gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door
René Bastiaanse met filmpjes, muziek en foto’s.
Je bent van harte welkom! Graag tot ziens!

Interactieve theatermiddag

Op vrijdag 17 mei  is er van 13.00 uur tot 16.30 uur
(inloop vanaf 13.00 u / aanvang 14.00 u) een gratis bij
te wonen voorstelling in De Pas, De Misse 4, Heesch.
Het is een gezamenlijk initiatief van Overleggroep
Ouderen Bernheze (OOB), gemeente en GGD Hart
voor Brabant. De interactieve theatermiddag gaat
over het leven en gezond ouder worden.
Na afloop is er een gezellige nazit met ruimte voor
een gesprek met deskundigen over gezondheid, over
eenzaamheid en aanbod van activiteiten voor ouderen.
Dat alles onder het genot van een kopje koffie/thee +
een consumptie tijdens de nazit.
Aanmelden kan via secretaris@kboheesch.nl of via de
KBO-brievenbus in cc Servaes. Met opgave van naam,
adres en telefoonnummer.
Dezelfde voorstelling wordt ook uitgevoerd op
vrijdag 13 september (Nesterlé, Nistelrode) en
vrijdag 4 oktober (De Stuik, Vorstenbosch). 
Daarvoor kunt u zich t.z.t. aanmelden.
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Uitstapje naar Zuster Begonia 10 juli

Heeft u ook zin in een cabaretesk liedjesprogramma?
Dan is het wellicht een goed idee om mee te gaan naar
de middagshow van Zuster Begonia in restaurant De
Remise te Drunen. Zuster Begonia is de jongste zus
van Zuster Klivia en vertelt in een verhaal vol humor,
emotie en herkenbare situaties over haar leven. Over
de keuzes in de liefde, de beroepen die zij heeft gehad,
de plaatsen op de wereld waar zij is geweest en hoe
het zo gekomen is dat zij verpleegster van de lach is
geworden.  Kortom een heerlijk middagje genieten.
Het middagprogramma omvat 2 x koffie met 1 x petit
four, de twee uur durende show van Zuster Begonia
met in de pauze een bittergarnituur en een uitgebreid
warm en koud buffet.
Afhankelijk van het aantal deelnemers liggen de kosten
tussen € 45,50 (bij 50 deelnemers) en € 59,50 (bij 30
deelnemers) per persoon.  
Op woensdag 10 juli vertrekt om 13.15 uur een luxe
touringcar (met lift) vanaf Plein 1969. Kom bijtijds.
Of u nu goed ter been bent of gebruik maakt van een
rolstoel (géén scootmobiel), iedereen kan zich voor
deze onderhoudende middag aanmelden.
Rond 19.30 uur zijn we weer terug op Plein 1969.

Nationaal Militair Museum 19 juni

Wij hoorden mensen in lovende bewoordingen praten
over hun privé bezoek aan het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg. Een museum met een heel
bijzondere collectie tanks, voertuigen, vliegtuigen en
helikopters van Nederland. Met persoonlijke verhalen
van militairen. Over het heden, verleden en toekomst
van de krijgsmacht.
Op woensdag 19 juni 2019 om 9.00 uur vertrekken
we vanaf Plein 1969 naar het museum voor  ontvangst
met koffie/thee en koek, een nadere kennismaking met
het museum o.l.v. een gids en een lunch met o.a. een
broodje dienstgeheim. 
Na de middag maken we samen met een gids een
mooie rondrit over de Utrechtse Heuvelrug waarbij
we enkele stops zullen maken.
Op weg naar huis hebben we nog een 3-gangen diner.
We verwachten om 19.30 uur terug te zijn in Dinther.
• En dat alles voor € 74,00 p.p.
• Het is handig als u aardig goed ter been bent, want
in het museum wordt veel gelopen.
• Heeft u een Museumjaarkaart? Meldt dat op het
aanmeldformulier en neem deze a.u.b. mee. Het tarief
van € 74,00 wordt dan aangepast. 

O P G A V E F O R M U L I E R
  19 juni en/of 10 juli

- 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 van uw
rekening het verschuldigde bedrag automatisch
afgeschreven.
Neem bij vragen contact op met Ria van Hemmen
tel. 292462 of e-mail riavanhemmen@gmail.com
 
naam ---------------------------------------------------

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

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

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

 

 
            Meld je aan vóór 16 mei
Aankruisen / invullen wat van toepassing is
 
O  Nationaal Militair Museum op 19 juni
     met …… personen € 74,00 p.p.
 
O  Zuster Begonia op 10 juli
    met ….. personen max. € 59,50 p.p.
 
O  met museumjaarkaart (19 juni)
 
O  met rollator (10 juli)

O  met inklapbare rolstoel (10 juli)
 
O  met dieetwensen of andere opmerkingen:

 
datum,                                handtekening,
 
 


