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Zinderende spanning bij herstart
wandelvoetbal

Op maandag 24 augustus kon het dan eindelijk
weer doorgaan, het walking football. Zoals
vrijwel altijd onder goede weersomstandig- 
heden. Ondanks de afwezigheid van nogal wat
vakantiegangers stonden er genoeg mannen
klaar om het uitgezette veldje te bevolken.
Niet alleen nieuweling Jos moest er nog wat
wennen, maar ook de anderen, na een half jaar
zonder wedstrijdritme.
De gelegenheidsscheids Hans (Adrie is nog met
vakantie) zag twee fanatieke, gelijkwaardige
ploegjes een 5-5 ruststand behalen. Slechts een
enkeling werd teruggefloten voor ‘hardlopen’,
en dat hield de stand in evenwicht. Vlak vóór
het einde stond de oranje ploeg op 10-9. Geel
brak door met een scherpe pass op Rinus. Het
eindsignaal klonk, toen zijn inzet over de doellijn
rolde. Om zonder onvrede aan de derde helft te
kunnen beginnen, werd de goal toegekend:
10-10.
Deze uiterst spannende ontknoping bekroonde
een mooi begin van een hopelijk fijn, gezellig en
sportief seizoen walking football.
                                                 Hans Lakwijk
 
Dit maakt het bestuur blij.
Blij dat onze leden zo enthousiast zijn.
Blij dat Avesteyn het veld beschikbaar stelt.

Hoe denkt u over ons Maandblad?

Een van onze lezers gaf aan het jammer te vinden
dat de ingezonden brief in het septembernummer
moeilijk te lezen was omdat gebruik gemaakt was
van witte letters op een donkergroene achtergrond.
Wij nemen deze opmerking natuurlijk ter harte.
Denk mee
Omdat de redactie binnenkort de lay-out onder de
loep wil nemen zijn wij heel blij als u met ons
meedenkt. Uw opmerkingen, ideeën en suggesties
zijn meer dan welkom bij de redactie.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Herstart activiteiten

Gelukkig hebben we de meeste KBO-activiteiten weer
zonder problemen kunnen opstarten. Graag willen we
hierbij aangeven dat we vanaf nu ook met de nog
resterende onderdelen van start kunnen gaan, zoals
het countrydansen, volksdansen en zingen met koor
Cantando. Wij zijn ervan overtuigd dat dit volledig
verantwoord kan als we onze gezondheid niet op het
spel zetten. Door dus thuis te blijven als je klachten
hebt en ons te houden aan de RIVM-richtlijnen.
Daarom maken de kartrekkers afspraken met de leden
en deelnemers, hoe en wanneer ze weer van start
gaan.  
Van groot belang hierbij is de mededeling van het
bestuur van cc Servaes: In verband met de veiligheid en
gezondheid van iedereen is het lucht/ventilatiesysteem in
cc Servaes zorgvuldig gecontroleerd. Het systeem zoals
hier gebruikt wordt is volkomen veilig, omdat de in- en
uitgaande lucht via gescheiden kanalen wordt aan- en
afgevoerd en voortdurend wordt ververst. Voorwaarde is
wel dat deuren en ramen gesloten blijven; anders wordt
het systeem ontregeld. Graag aan iedereen het verzoek
om hierop toe te zien.

Helaas blijken de RIVM-richtlijnen voor toneelgroep
De Oudere Garde in de eerstkomende maanden nog
van die orde, dat het voor onze toneelgroep niet
mogelijk is een toneelspel in te studeren en in januari
uit te voeren. Vandaar dat de spelers/speelsters in
onderling overleg hebben besloten om de in januari
2021 geplande uitvoering uit stellen tot januari 2022.

Sportakkoord in gemeente Bernheze

Jonger of ouder. Sporten en bewegen is voor iedereen
van belang. Samenwerking met verenigingen en
sportaanbieders is daarbij heel belangrijk. Wat KBO-
Dinther betreft is het walking football dat op het
terrein van Avesteyn gestalte krijgt een prachtig
voorbeeld. Zulke mogelijkheden komen naar voren in
een sportakkoord. KBO-Dinther werkt actief mee aan
de totstandkoming hiervan.

En verder….

30-09 13.30 uur Kienen
30-09 14.00 uur Themamiddag Vitale ouderen
                         bij KBO-Heeswijk
02-10 19.30 uur Kaarten
07-10 13.30 uur Kaarten
14-10 14.00 en 19.00 uur Film bij KBO-Heeswijk
20-10 19.30 uur Alzheimercafé Rooijsestraat 32 in
Uden  over "Wat te regelen bij notaris en bank?"
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Jubilea  

Twee echtparen vierden hun 50-jarige bruiloft:
Harrie en Marian Bissels-Jansen op 21-08-2020
Tien en Ria van den Akker-Konings op 18-09-2020.
Van harte proficiat!

Nieuwe leden

Miep Schellekens-van Uden
Piet van Hoof
Inge van den Oord
Ricky van den Broek-Ackermans
Henny van Oers-Schellekens
Welkom bij KBO-Dinther!

Koffie-ochtend over vluchtelingenwerk
donderdag 22 oktober 10.00 - 11.30 u

Tonny van der Ven en Mari van Berloo vertellen over
hun vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk.
Mari is voor de praktische zaken, zoals spullen voor
in huis, fietsen e.d.
Tonny helpt meer op het gebied van maatschappelijke
hulp, zoals het invullen van formulieren, het meegaan
naar het consultatiebureau, het duidelijk maken van
financiële zaken enz. Het wordt in cc Servaes zeker
een interessante morgen. En de koffie is gratis.
Graag aanmelden vóór 20 oktober, want dat is i.v.m.
corona verplicht. Daarvoor kunt u terecht bij Margriet
Beeftink via e-mailadres margriet.beeftink@home.nl
of telefoon 291924. 

Toch naar het buitenland

In coronatijd. Niet met auto of touringcar, maar op
de fiets. Lekker sportief. Mogelijk heeft u op onze
website of via e-mail gezien dat er twee extra lange
fietstochten zijn georganiseerd.
Op 20 augustus fietsten een aantal KBO-leden naar
Postel in België dat op ruim 60 km van Dinther ligt.
Iedereen heeft er zo van genoten dat op 17 september
een lange fietstocht met ongeveer dezelfde lengte naar
Kevelaer in Duitsland gefietst is. De deelnemers waren
ook nu enthousiast en het weer was opnieuw mooi.

5 oktober gaan we niet op reis

Op 28 augustus ontvingen de deelnemers van Dennis
Sanders (Brabant Expres) het bericht dat de vijfdaagse
reis naar Engeland met gepland vertrek op 5 oktober
niet door kan gaan. De reisadviezen voor Engeland
zijn dusdanig dat wij niet op reis kunnen. Uiterlijk voor
28 september informeert hij ons nader. Dus na een
vergadering van de reiscommissie KBO’s HDL op 24
september, waarin alle zaken op een rij worden gezet.
Op genoemde datum ligt dit blad bij de drukker; wij
vertellen u dus meer in het Maandblad van november.

Actief het jaar uit!

Leden van KBO-Dinther, let op! Als je lid bent van de
Rabobank, dan kun je van 5 tot en met 25 oktober
weer stemmen voor de ClubSupport. Iedere stem die
je uitbrengt op onze KBO levert een mooi bedrag op.
Als doel is dit jaar gekozen voor ‘Actief het jaar uit!’
Door Covid-19 hebben in 2020 veel activiteiten niet
kunnen plaatsvinden. Op woensdag 16 december
willen we de opgelopen ‘schade’ ietwat inhalen. Met
een uitgebreid middag- en avondprogramma in cc
Servaes dat dan in de sfeer van Kerstmis is ingericht.
Er zijn diverse culturele en creatieve activiteiten.
Hierover lees je meer in de komende maandbladen.

 
Nu eerst stemmen. Ben je klant van de Rabobank, zorg
er dan voor, dat je daarvan ook lid bent. Het lidmaat
schap voor klanten is gratis en makkelijk te verkrijgen.
Stemmen op de vele goede doelen in het gebied van
de bank gebeurt digitaal. Als je daar moeite mee hebt,
vraag dan een familielid. Voor hulp mag je ook gerust
een bestuurslid bellen. We zijn reuze benieuwd wat
dit voor onze eindejaarsactiviteit oplevert. Overige
stemmen mag je uitbrengen op onze bevriende orga
nisaties, zoals cc Servaes en KBO-Heeswijk. Alvast
bedankt! 
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AANMELDEN JAARVERGADERING
EN HERDENKINGSDIENST OP
WOENSDAG 21 OKTOBER 2020

De jaarvergadering én de herdenkingsdienst van
2020 zijn in het maandblad van september uitge
breid aangekondigd.
Daarin kun je het hele programma nog even nalezen.
Vanwege de coronamaatregelen is er sprake van
een maximumaantal te ontvangen mensen in de kerk
en in cc Servaes.
Meld u dus aan vóór 15 oktober met een briefje of
e-mail met uw naam en telefoonnummer
via de KBO-brievenbus in cc Servaes
of info@kbo-dinther.nl, voor:
0  Herdenkingsdienst op 21 oktober om 13.30 uur
0  Jaarvergadering op 21 oktober om 15.00 uur.

AANMELDEN KBO DINER IN DE
TOREN OP WOENSDAG 14 OF
DONDERDAG 15 OKTOBER

Ja, ik wil graag met __ personen deelnemen aan het
KBO diner in De Toren. Ik kom / wij komen:
0  Woensdagmiddag 14 oktober
0  Woensdagavond 14 oktober
0  Donderdagmiddag 15 oktober
0  Donderdagavond 15 oktober
Naam: _____________________________________
Adres: _____________________________________
Telefoon:___________________________________
Ik word teruggebeld voor de nadere details (menu
keuze, namen overige deelnemers en wensen) en
ga akkoord met de automatische incasso á €15 pp. 
Handtekening: ______________________________

KBO diner in De Toren

In het maandblad van september hebben we al verteld
dat het KBO jaarfeest niet op de geschoeide leest
verder zou gaan. Dat deze jaarlijkse activiteit in een
ander jasje verder gaat. En inderdaad, Covid-19 is de
reden dat het jaarfeest niet meer kan, maar ook
zonder de pandemie waren we uitgekomen op iets
anders. We gaan dit jaar voor een KBO diner met een
beetje entertainment. Voor een luxe driegangendiner
in Eetcafé De Toren. Voor €15 pp inclusief drie
consumpties (partners/geen lid €30).
Er zijn vier sessies van maximaal zestig personen. Op
woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Op beide
dagen middags van 14.30-17.00 uur (inloop 14.00) en
avonds van 18.30-21.00 uur (inloop 18.00).
De tafelschikking houdt rekening met uw wensen.

Timmerman Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch
is de vrolijke noot tijdens het jaardiner. Buutreedner
vanaf 2000, onder andere bekend van zijn sketches
D’n Bolle Tiny, Dreeke, Martin Waus en Janus den
Dekker. Freddy won bij De Vergulde Lampekap in
2019 de tweede prijs. Hij is steevast ook een van de
finalisten bij de Brabantse Kampioenschappen.

Vóór 11 oktober aanmelden
Aanmelden voor het KBO diner kan op meerdere
manieren. Met onderstaand strookje in de KBO-brie
venbus in cc Servaes, telefonisch bij de secretaris
0413-296143 of digitaal via info@kbo-dinther.nl. De
laatste optie heeft onze voorkeur. Bij de aanmelding
willen we graag je naam en adres weten, met hoeveel
personen je komt (geef ook het adres door van leden
op een ander adres) en wanneer. Je moet vooraf een
keuze maken tussen tomaten- of mosterdsoep en vis
of vlees als hoofdgerecht. Bij deelname ga je akkoord
met de automatische incasso van €15 pp (achteraf).


