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Dagtocht KBO-Dinther naar de Eifel
Op woensdag 24 augustus gingen we op pad. 
Vogelsang
Na een koffiestop met echte Limburgse vlaai in Gra
them reden we naar NS-Ordensburg Vogelsang. Het
is één van de grootste bouwwerken van het nationaal
socialisme. Door het militair gebruik na de Tweede
Wereldoorlog als 'Camp Vogelsang', weerspiegelt de
plek de weg van de 'Koude Oorlog' naar het Europa
zoals we het nu kennen. Sinds 2006 vormt Vogelsang
IP een 'Internationale Plaats' voor tolerantie, verschei
denheid en vredig samenzijn. De permanente tentoon
stelling 'Herrenmensch’ richt de blik op een relatief
kleine groep van jonge mannen, die door de partijlei
ding werd uitgekozen om zich te laten vormen tot de
toekomstige elite van de Nazi’s. Aan het voorbeeld
van Vogelsang wordt duidelijk hoe zeer de architec
tuur werd gebruikt om macht en heerschappij van de
partij te documenteren. Indrukwekkend!
Monschau
Daarna ging de tocht naar Monschau. Allereerst ge
noten we daar van een uitgebreide warme lunch.
Een deel van de groep ging met een gids op pad, die
ons heel onderhoudend vertelde over het stadje
Monschau, van waaruit de inwoners steeds meer
buiten het centrum zijn gaan wonen. Feitelijk is het
een groot monument, waar heel veel bedrijvigheid is.
De anderen maakten op eigen gelegenheid kennis met
het stadje. Als sluitstuk van ons bezoek aan Monschau
maakten we nog een tocht per toeristentreintje door
het mooie centrum. Alleszins de moeite waard.
Weer naar huis
In het Drielandenpunt-restaurant gebruikten we ter
afsluiting een heerlijke broodmaaltijd. En daarna
bracht onze chauffeur John ons weer veilig naar
Dinther.

Liefhebbers voor jokeren?
Iedere eerste vrijdagavond en elke tweede woensdag
middag is het kaarten in cc Servaes. Dit is de oudste
en eerste activiteit van KBO-Dinther. Rikken en jo
keren waren in 1959 de belangrijkste redenen om
onze vereniging op te richten. En mooi is, dat deze
activiteit na ruim 63 jaar nog steeds uitstekend loopt.
Bij het kaarten komen de laatste tijd gemiddeld 30
leden. De meeste liefhebbers van het kaartspel komen
om te rikken. Niet verwonderlijk natuurlijk, van
oudsher is rikken zeer populair in Brabant. Slechts
enkele leden kiezen er voor om te jokeren. Dat is
jammer, ook voor jokeraars zien we graag volle tafels.
De vraag is daarom: wie wil graag jokeren? Ben jij dat?
Zo ja, ben jij er de volgende keer ook? Aanmelden
hoeft niet, gewoon komen.
Vrijdag 7 oktober 19.30 uur.
Woensdag 12 oktober 13.30 uur.  

Juridische helpdesk
KBO doet veel voor haar leden. Belangenbehartiging
en praktische ondersteuning. Deze service (meestal
gratis) brengen we graag onder uw aandacht. Dit keer
de adviseurs van de juridische helpdesk, gestart in
2016. Dat zijn gepensioneerde vrijwilligers van KBO
Brabant die leden bijstaan met het beantwoorden van
vragen en het oplossen van juridische, notariële of
verzekeringskwesties. In sommige gevallen zelfs tot de
rechtbank. Heeft u vragen over erfenissen en schen
kingen, elke 2e en 4e dinsdag van de maand zit een
notaris aan de telefoon voor het beantwoorden van
vragen, gratis en in begrijpelijke taal.
Informatie en contact via 073-6444066 of info@kbo
brabant.nl onder vermelding van ‘juridische vraag’.

KBO Cultureel
De laatste KBO Cultureel was in november 2019. Dat
is al lang geleden. In 2020 en 2021 was corona de
spelbreker.
En ook nu moeten we nog weer wachten. Het lukt
ons niet om op 19 november deze activiteit te orga
niseren. De tijd daarvoor is helaas te kort. De 9e
editie van de culturele middag staat nu gepland in
november 2023.

TIP Wil je foto's van deze dagtocht en andere KBO-
activiteiten zien, kijk dan eens op kbo-dinther.nl bij
fotoboeken.
Ook de maandbladen van voorgaande jaren en an
dere interessante informatie vind je daar.
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Tiny’s Atteljeeke
Zo heet de ruimte aan de Bernhardstraat waar haar
schilderijen staan uitgestald en dat zijn er heel wat. Ze
schildert al sinds 1985. Tiny van der Aa- van den Broek
(76) moest ooit noodgedwongen stoppen met werken
bij de Bongerd. Op aanraden van haar huisarts zocht
ze een nieuw tijdverdrijf. En zo begon ze met het
natekenen van een kaart van Kasteel Heeswijk. “Ik
schilder van alles, landschappen, mensen, dieren, ge
bouwen en stillevens. Ik werk met acrylverf. Het is
mijn uitlaatklep, als ik bezig ben vergeet ik alle dingen
om me heen”. Nog steeds krijgt ze schilderles van Afra
de Jong bij De Eijnderic. “Om meer te leren, maar
zeker omdat het fijn en heel gezellig is en je leert ook
van elkaar.” Portretten schilderen vindt ze het aller
moeilijkst.
Jarenlang heeft ze haar man Tiny thuis verzorgd, hij
was dementerend. Als dank voor zijn goede zorgen,
heeft ze haar huisarts van Doorninck geschilderd aan
de hand van een foto uit d’n Hadeejer. Dit portret
hangt in zijn huis. Ook heeft ze na een bezoek aan zijn
show, André Rieu nageschilderd van een afbeelding
op een sjaal. Zelfs het kasteel van Martien Meiland
heeft ze vastgelegd. Haar petekind heeft toen contact
met hem opgenomen en het doek aan hem verkocht.
Verder variëren de onderwerpen van het Colosseum
tot het melkmeisje van Vermeer, de Kinderdijkse
molens en niet te vergeten haar man Tiny.
Net vóór corona is haar garage tot expositieruimte
verbouwd. De uitnodigingen waren al verstuurd, maar
niemand kon toen komen helaas. De eerstvolgende
keer wil ze meedoen met de ‘Open Atelierroute’ in
Bernheze. Nou we houden het zeker in de gaten!

De eerste klus is geklaard
Met ingang van woensdag 21 september is de klus
dienst HDL actief.
Er waren ruim dertig genodigden aanwezig bij het
officiële startmoment in huiskamer Ons Thuis:
vrijwilligers, bestuursleden van de drie KBO’s en
wethouder Maarten Everling. Hij gaf ‘symbolisch’ het
startsein door middel van het verwisselen van een
lamp. Dat lukte en hij beloofde om later nog een keer
mee op pad te gaan. Hij noemde de klusdienst een
“ontzettend mooi initiatief”. Een klein jaar heeft het
proces geduurd, vanaf het moment van het ontstaan
van de eerste ideeën tot nu. Senioren gaan senioren
helpen. Ruim twintig vrijwilligers, met ieder hun eigen
expertise staan klaar voor het uitvoeren van de
klusjes. Het mes snijdt aan twee kanten, want hoe fijn
is het om als de klus geklaard is samen nog gezellig
een kopje koffie of zo te drinken. En de vrijwilligers,
die ‘onderhouden’ zo hun vaardigheden.
Bij het maandblad van oktober is de folder bijgesloten,
waarin alle weetjes staan, inclusief de namen van de
twee coördinatoren die de werkzaamhede uitzetten.
De computerhulp zoals die voorheen in cc Servaes op
dinsdagmiddag geboden werd vervalt, ook voor deze
hulpvragen kan men voortaan terecht bij de klusdienst.
Melden klus:
bij voorkeur via mail klusdienst.hdl@gmail.com of 
bellen naar 06-16288065 tussen 09.00 en 16.00 uur

Concert Cantando en BSO
Op zondag 23 oktober is er tussen 14.00 en 17.00 uur
een uitwisselingsconcert van ons seniorenkoor
Cantando met het Bernhezer Senioren Orkest (BSO).
Dat vindt plaats in de Muziekfabriek van harmonie
Servaes, in de voormalige drukkerij Berne, ook de
thuisbasis van het BSO. Het koor en het orkest,
respectievelijk onder leiding van Dan Loredan en Leo
Boeijen, geven om de beurt optredens. Het belooft
een heerlijke muzikale middag te worden. Iedereen is
welkom en de entree is gratis.
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Redactie Maandblad KBO-Dinther
Thea van der Doelen, Theo Jacobs en Kees Kuijpers.
Met eigen en rechtenvrije foto’s.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties: 
56zomers@gmail.com of Raadhuisstraat 12
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Nieuwe leden
Bertus van der Pas
Anja van der Linden
Jacqueline Vissers 
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden leden
25-08-2022 Antoinette Verhoeven-van Os, 83 jaar 
17-09-2022 Bas Slappendel, 85 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Aanmelden jaarfeest 12 oktober
In het maandblad van september heb je alles kunnen
lezen over het jaarfeest op woensdag 12 oktober.
Omdat het er in cc Servaes in één keer niet in kan een
feest in twee ídentieke delen. De artiesten komen uit
onze eigen gemeente, Duo Memory uit Heesch en
tonproater Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch.
De eigenbijdrage van €5 (€10 voor partners geen lid)
wordt achteraf automatisch geïncasseerd. Je kunt
kiezen voor ‘s-middags (14.00-18.00 uur) of ‘s-avonds
(20.00-24.00 uur).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
info@kbo-dinther.nl of te bellen naar Kees Kuijpers
(0413-296143) vóór 6 oktober.

Op  donderdag 27 oktober komt imker Freddy
van den Heuvel iets vertellen over bijen.
Een imker is iemand die zich bezighoudt met de bij
enteelt. Behalve het winnen van honing is de bestuiving
van planten en de bloesem van fruitbomen heel be
langrijk want zonder bestuiving geen vruchten. Honing
wordt door de bijen gemaakt uit nectar. De honing
smaakt naar de bloesem (bloemen) van de bomen
bijvoorbeeld appel, peer, pruim, wilgen etc. Behalve
honing leveren de bijen ook bijenwas. Hiervan maakt
de imker kaarsen, zeep, boenwas etc. Aan koningin
nengelei, voedsel voor de koninginnenlarven worden
geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven.
Kortom er is veel over te vertellen.

Film Wit licht
Wit licht is een Nederlandse dramafilm uit 2008.
Na de plotselinge dood van zijn vrouw Anna, staat
Eduard Zuiderwijk, kok en restauranthouder in Oost-
Afrika, alleen voor de opvoeding van zijn 10-jarige
zoon Thomas. Thomas is beste vrienden met Abu,
zoon van Mafillu, één van de zwarte personeelsleden
van het restaurant. Tijdens een nachtelijke overval op
het dorp van Abu, wordt hij samen met een tiental
andere kinderen door rebellen ontvoerd. Thomas is
ontroostbaar. Hij bestookt zijn vader met lastige
vragen. Waar is Abu? Waarom gaan we hem niet
zoeken?
Woensdag 12 oktober om 14.00 en 19.00 uur

 

Engelse les voor KBO van Dinther en Heeswijk
De reiscommissie is druk bezig met de voorbereiding
van een reis naar Engeland.
Eerder was deze reis vanwege corona uitgesteld maar
hopelijk gaat de reis van 8 t/m 12 mei 2023 wel door
(u kunt hiervoor nog niet inschrijven). Het zou mooi
zijn als u dan ook een paar woordjes Engels kunt
spreken- en verstaan.Op woensdagmorgen wordt in
cc Servaes, door Dini Verkuijlen, op 3 niveaus Engel
se les gegeven.
Van 9.00 tot 9.45 uur voor tweedejaars. Van 10.00 tot
10.45 uur voor gevorderden en bij voldoende animo
voor beginners van 11.00 tot 11.45 uur. Ook als u niet
mee naar Engeland gaat kunt u gebruik maken van deze
lessen. Deze Engelse les wordt u gratis aangeboden
door de gezamenlijke KBO afdelingen. De enigste
kosten die u heeft is de aankoop van een boek (daar
kan Dini meer over vertellen) en het gebruik van
koffie of thee.    
Heeft u interesse maak dan een afspraak met Dini
tel.06-16974724

Overige mededelingen
• De Museum Plus Bus naar Maastricht is vol, wie nu
nog aanmeldt (moet vóór 1 oktober) komt op de
reservelijst.
• Op 20 oktober is het bloemschikken om 14.00 uur.


