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Update herstart activiteiten

 
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de
stand van zaken m.b.t. de activiteiten als volgt.

Duofietsen op werkdagen
loopt al geruime tijd, coronaproof

Walking Football, wekelijks bij Avesteyn
is gestart op maandag 7 juni 10.00 uur

Koersbal, wekelijks in cc Servaes
is gestart op dinsdag 8 juni 13.30 uur

Wandelen, wekelijks vanuit cc Servaes (2 groepen)
is gestart op dinsdag 1 juni 09.00 uur

Nordic Walking, wekelijks vanuit cc Servaes
is gestart op donderdag 3 juni 09.00 uur

Fietsen, wekelijks ca 30 km vanuit Servaes
is gestart op dinsdag 1 juni 13.30 uur

Zingen met Cantando, wekelijks in cc Servaes
start op dinsdag 31 augustus 10.00 uur

Volksdansen met Kujawiak, wekelijks in Servaes
op donderdag 18.45 uur, start wellicht in september
 
Linedancen, wekelijks in cc Servaes
op vrijdag 13.00 uur, start wellicht in september

Toneelgezelschap De Oudere Garde
de wekelijkse repetities in cc Servaes zijn inmiddels
gestart voor de voorstellingen op 21/22/23 januari

Engelse Les, wekelijks in cc Servaes
op woensdag in groepen vanaf 9.30 uur,
start begin september

Jeu de boules, wekelijks bij gilde Sint Barbara
is gestart op donderdag 17 juni 13.30 uur
 

Trim je Fit, wekelijks bij Laverhof
is gestart op woensdag 16 juni 09.30 uur

Creatief Café, driewekelijks in cc Servaes
start op dinsdag 13 juli 13.30 uur

Kienen, maandelijks in cc Servaes
start op woensdag 4 augustus 13.30 uur

Rikken Jokeren 2e woensdagmiddag
maandelijks in cc Servaes
start op woensdag 14 juli 13.30 uur

Rikken Jokeren 1e vrijdagavond
maandelijks in cc Servaes
start op vrijdag 2 juli om 19.30 uur

Computerhulp, maandelijks in cc Servaes
is gestart op dinsdag 15 juni 14.00 uur.

Bij de kartrekkers van de activiteiten kun je altijd
aankloppen voor de actuele stand van zaken. Veel van
deze vrijwilligers informeren ‘hun klanten’ vaak nog
via e-mail. Ook kunt u onze website raadplegen.
Wij wensen jullie veel plezier.

Herstart Koffieochtenden

Het kan weer! Na een lange coronapauze gaan de
deuren van cc Servaes weer open voor onze senioren.
Op donderdag 22 juli om 10.00 uur is er weer een
koffieochtend in de serie koffieochtend en op de 4e
donderdag van iedere maand. We kunnen bijpraten
over de achter ons liggende periode of het er samen
over hebben wat we deze zomer gaan ondernemen.
Lekker bijpraten en nieuwtjes uitwisselen onder het
genot van een gratis kopje koffie.
Met muzikale ondersteuning van Wim Smits.
U bent van harte welkom.
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Kom ook !

LOCATIE: CONFERENCE CENTRE KONINGSHOF,

LOCHT 117, 5504 RM EINDHOVEN (VELDHOVEN)

22 juli - 10.30 tot 16.30 uur
Gratis toegang

Ons Zomerfair

Ongeveer 120 creatieve KBO-leden zullen er hun

ambachtelijke talenten tonen. Voor gratis kaartjes :

www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/

 

KBO-Brabant kunstzinnige Zomerfair

Heeft u ook zo’n zin om er een dagje tussenuit te gaan?
Misschien laat u dan uw oog wel vallen op de Ons
Zomerfair in Veldhoven bij de Koningshof. 
KBO-Brabant  heeft deze zomerfair georganiseerd
op donderdag 22 juli van 10.30 tot 16.30 uur.
Naar Dinthers' voorbeeld?
Het lijkt een beetje op KBO Creatief, dat in Dinther
vier keer heeft plaats gevonden. Wij denken stiekem
dat KBO-Brabant door ons is geïnspireerd. Zij kunnen
Brabant-breed echter wel  putten uit een veel groter
arsenaal creatieve KBO-leden en groots uitpakken
met ongeveer 120 standjes. Geniet van uiteenlopende
creaties, zoals breiers, houtbewerkers, schilders,
edelsmeden, keramisten, tekenaars en glazeniers.
Ondersteund door muziek en gezelligheid is het een
geweldige kans om weer eens bij elkaar te komen.
Schrijf in
Bij mooi weer is de Ons Zomerfair buiten; bij slecht
weer kunnen we gelukkig binnen terecht .
Gratis voor leden en andere 50-plussers. Vervoer op
eigen gelegenheid. Ga voor kaartjes bij voorkeur naar
www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair of bel als
dat niet mogelijk is KBO-Brabant tel. 073-644 40 66.

Passieprijs voor Anny van Dijk

De Passieprijs van de VriendenLoterij zult u zeggen.
Daar hebben we nooit eerder van gehoord. Misschien
zijn we allemaal wel eens sceptisch over de prachtige
bewoordingen van loterijen, die beloven goede doelen
te steunen. In dit geval is het wel waar. Vrijwilligers
worden in het zonnetje gezet.
Zo ook Anny van Dijk-Hak. Als dank voor haar inzet
als vrijwilliger van KBO-Dinther viel zij met nog 133
andere Nederlanders in de prijzen. Dat bleek tijdens
de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen
2021 op 10 juni jl. Jan van Zanen, de burgemeester
van Den Haag, maakte de namen bekend en Irene
Moors sprak de winnaars toe.
KBO-Dinther is blij met de waardering voor het werk
van Anny. Zij kreeg de Passieprijs voor haar werk als
ziekenbezoekster, nagenoeg de enige activiteit die in
de coronatijd altijd doorging. Haar bezoekjes aan
leden, die het door ziekte of verlies van een geliefde
moeilijk hadden, verliepen wel anders dan in de tijd
dat alles gewoon was. Maar met een attentie en een
praatje (op afstand) was zij voor velen een steuntje in
de rug.
Op vrijwilligerswerk.nl staan alle winnaars.

Passiespelen Tegelen

Graag attenderen wij u op de komende Passiespelen
in Tegelen. Gelukkig geen afstel na twee keer uitstel.
De Passiespelen gaan door. "Tot 2025 wachten was
geen optie", zeggen de voorzitter Jos Teeuwen en de
regisseur Cees Rullen.
Van zaterdag 3 juli t/m zondag 5 september vinden de
voorstellingen plaats van de 21ste editie van deze
Tegelse Passiespelen in openluchttheater De Doolhof.
In totaal worden 36 voorstellingen gespeeld, telkens
twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof.
Heeft u er zin in om een voorstelling bij te wonen?
Onderneem dan zelf actie en bestel tickets. Dat
kan uitsluitend online via https://www.passiespelen.nl
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Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen, Theo Jacobs, Kees Kuijpers
en Willy van der Steijn. Met rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl
Wij horen graag van jullie wat jullie zoal bezig houdt en
wat jullie met de andere KBO-leden willen delen.

Overleden

07-06-2021 Lies van Kessel-van Dijk 82 jaar
12-06-2021 Gerard Verkuijlen, 75 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden

Peter van Horssen
Henk van den Broek
Ad van der Krabben
Letty van der Krabben-Echter
Welkom bij KBO-Dinther!

Fietstocht op zondag 25 juli

Ook benieuwd naar de route over 69 km?
We vertrekken op zondag 25 juli om 9.30 uur vanaf
cc Servaes en gaan via de kanaalroute naar Den Bosch.
Deze keer gaan we eens door Den Bosch, over de
Dommel rechts. Daarna fietsen we langs Orthen naar
de Engelse Dijk richting de Maas en dan langs de
Maasoevers. Naar Oud Empel om daar te gaan lunchen
bij Gasterij De Lachende Vis . Weer op de fiets gaan
we langs de Maas naar Gewande en de Zandmeren
richting Nuland en zo weer naar huis. Een mooie
culturele route waar we veel langs het water fietsen.
En onderweg hebben we zeker nog tijd voor een
terrasje. Wij hopen op een mooie deelname, want we
mogen weer fietsen!
Groeten van de voor-fietsers

Scheidsrechter 90 jaar

Adrie van den Heuvel is scheidsrechter bij Walking
Football van KBO-Dinther. Zaterdag 12 juni vierde hij
zijn 90e verjaardag! Op deze heuglijke dag was er veel
aanloop in de Clemens van den Bergstraat. Familie,
vrienden, buren en kennissen en ook de wandelende
voetballers van KBO-Dinther waren van de partij. Een
buitenfeestje vanwege corona, gelukkig was het weer
prachtig. Adrie genoot zichtbaar van alle aandacht.
Bij de start van deze KBO-activiteit op 20 augustus
2018 was hij er als de kippen bij. Leiding geven aan 65-
plussers (enkelen waren 50 jaar geleden nog pupil van
hem) dat leek hem wel wat. Inmiddels heeft hij de
smaak te pakken. Als het aan Adrie ligt mist hij geen
enkele maandagmorgen. Hij vindt het een leuk uitje.
Proficiat Adrie, nog vele gezonde jaren gewenst.

Welkom op jaarvergadering op 7 juli

In het maandblad van juni hebben we uitgebreid stil
gestaan bij de Algemene Ledenvergadering. Deze
wordt gehouden op 7 juli om 13.30 uur in cc Servaes.
Bij de uitnodiging zat ook de agenda, alle punten
werden toegelicht. Dit is een belangrijke vergadering.
Na ruim 9 jaar kiezen we een nieuwe voorzitter.
Reserveren noodzakelijk
Helaas kan vanwege Covid-19 niet iedereen hierbij
aanwezig zijn. Er is wel weer veel mogelijk, maar de
1½ meter regel is er nog steeds. Daarom moeten
leden reserveren. Dat kan bij onze secretaris. Telefo
nisch (296143), via een briefje in de KBO-brievenbus
of door een e-mail naar info@kbo-dinther.nl te sturen.
De laatste optie heeft onze voorkeur.
Snel aanmelden
Mocht er onverhoopt voor u geen plaats zijn (volle
zaal), dan nemen wij persoonlijk contact met u op. In
dat geval kijken we samen hoe wij uw mening en of
stem toch kunnen meenemen in de vergadering. Meldt
u zo snel mogelijk aan, dan is de kans dat u er fysiek
bij bent groter.


