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Bezoek Bonnefantenmuseum 
Met een volle Museum Plus Bus gingen 33 KBO-leden
uit HDL en 12 mensen van de landelijke organisatie
‘Vier het Leven’ op vrijdag 11 november 2022 op pad.
We vertrokken na een uitgebreide introductie door
de chauffeur, richting Maastricht. Bij het Bonnefanten
museum werden we hartelijk welkom geheten. Een
maal in het museum genoot iedereen eerst van de
koffie (of thee) met een koekje.
Drie dames gaven een rondleiding aan het gezelschap
dat in drie groepen verdeeld was. We maakten kennis
met de verschillende aspecten: van oude tot moderne
kunst.  Bij velen trok juist de zilverkamer met Maas
trichts zilver de aandacht.
Na de lunch met heerlijk belegde broodjes ging een
aantal nog even op eigen gelegenheid het museum in.
Jammer, maar het was al weer snel tijd voor vertrek.
Gelukkig hadden we op de terugweg geen fileleed. Dus
kwamen we met een voldaan gevoel ruim voor de
beoogde tijd al weer in Heeswijk-Dinther aan.
Een dergelijke activiteit is zeker voor herhaling vat
baar. De Museum Plus Bus heeft keuze uit 15 musea.  

Zorgverzekering en ledenkorting
In Nederland mogen geen kortingen meer gegeven
worden op de basiszorgverzekeringen. Dat is nog wel
mogelijk op de aanvullende verzekering. Voor KBO-
leden zijn VGZ, CZ en Zilveren Kruis interessant. Die
geven korting als je de verzekering hebt afgesloten via
de collectiviteit van de vereniging. VGZ en CZ gaan
nog verder, die vergoeden daarnaast ook nog de
jaarlijkse contributie.
Wil je meer weten over de voordelen van de (collec
tieve) zorgverzekering via KBO-Brabant, neem dan
contact op met de helpdesk 073-3036449 (tussen
9.00-12.00 uur).

Klusser helpt koersballers
Het gaat goed met onze Klusdienst. Al meer dan 35
klussen tot volle tevredenheid geklaard. We hebben
mooie verhalen gehoord. Jammer dat we al niet jaren
eerder hieraan begonnen zijn. Opmerkelijk is ook de
‘uitvinding’ van klusser Geert Goossens bij het
koersbal. Spelers die niet meer makkelijk kunnen
bukken maken gebruik van zijn opraapapparaten. Een
knappe prestatie, ze zijn zonder voorbeeld gemaakt.
Heb jij een klus die je niet zelf of iemand in je directe
omgeving kan uitvoeren, meld dit dan bij voorkeur via
klusdienst.hdl@gmail.com of mobiel 06-16288065 
(tussen 09.00 en 16.00 uur).

Naar Engeland in 2023
De reiscommissie Heeswijk-Dinther-Loosbroek is
met Brabant Expres overeengekomen een reis naar
Engeland te maken van 8 tot 12 mei 2023. Als basis
hanteren we het programma van de wegens corona
vervallen reis van 2020. De reis is uitsluitend voor
KBO-leden van HDL. Dat geldt ook voor partners.
Na de Brexit is een geldig paspoort voor Engeland
verplicht. Een identiteitsbewijs volstaat niet. Zorg er
daarom voor om bij inschrijving over een geldig pas
poort te beschikken
De finesses van de reis worden door de reiscommis
sie nu nog nader besproken met Brabant Expres. Meer
daarover in het blad van januari. Dan maken we ook
de eerstmogelijke inschrijfdatum met bijbehorend
tijdstip bekend. 
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KOMEN  JULLIE OOK op 21 december?
Het is weer tijd voor een fijne middag met elkaar. Met
zang, muziek, dans, creativiteit en spelletjes. Met talent
uit ons dorp, maar ook met troubadour Hans van
Gorp. Jullie worden welkom geheten door leerlingen
van Koning Willem 1 college uit Veghel. Zij helpen
waar nodig is, onder het motto ‘jong en oud ontmoe
ten elkaar’. We hopen op nog meer samenwerking.
Behalve luisteren ook nog actief bezig zijn? Dat kan.
Onze gevorderde bloemschikkers maken zeker weer
een prachtig bloemstuk, maar bieden ook de gelegen
heid aan anderen om met een mooi kerststukje naar
huis te gaan. Je kunt je hiervoor opgeven. Daarvoor
graag meebrengen:
1.Bij voorkeur een langwerpige schaal zoals een cake
schaal/vleesschaal van ca. 40 x 15 cm. Maar ovaal of
vierkant kan ook. 
2.Wat groen: verschillende soorten dennen- en/of
coniferentakjes; hulst. Bijmateriaal: bijvoorbeeld
dennenappeltjes; bessen; rozebottels; hederabesjes;
sierappeltjes; skimmia; mos en klein decoratiemateri
aal wat je nog thuis hebt leggen, zoals kaarsen (groot
of klein), mini-kerstballetjes, maakt niet uit.
3. KBO zorgt voor bloemen; eucalyptus en oase
 
Eigen bijdrage voor deze middag €5,00 – graag contant 
Tijdstip 14.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Aanmelden via mail naar info@kbo-dinther.nl of bellen
naar Kees Kuijpers (0413-296143) vóór 14 december
Tegelijk kun je jouw interesse doorgeven voor:
Keuze 1: Kerststukje of
Keuze 2: Maken leuke decoratie voor in huis met uiltjes
(voor materiaal wordt gezorgd)

En zo nodig ondersteunt zij Jan nog bij het maken van
de weekschema’s. Anny wilde ook, haar eerder dit
jaar gewonnen Passieprijs delen. Zij tracteerde op
gebak, ze vond dat de gehele werkgroep de nationale
prijs had verdiend.
Gerrit van Zutphen, man van het eerste uur, nam deze
avond na 12½ jaar definitief afscheid.  Voorzitter Theo
Jacobs bedankte Gerrit voor zijn inzet en hoopte dat
hij, zolang zijn gezondheid dat toelaat, nog lang als
passagier kan genieten op de rechtse kant van de fiets.

Nieuwe coördinator duofietsen
Op 9 november was er een extra bijeenkomst van de
vrijwilligers van het duofietsen. Verrassend nieuws.
Coördinator Anny van den Broek draagt na 13 jaar
het stokje over aan Jan van Gerwen. Anny blijft nog
wel vrijwilliger, zolang zij daar plezier in heeft blijft zij
fietsen.

Toneelvereniging De Oudere Garde
brengt op vrijdagmiddag 20 januari om 14.00 uur
speciaal op die dag voor leden van de KBO’s Dinther
en Heeswijk  in  cc Servaes te Dinther  een komedie
op de planken met de titel: 
'Samen Verder' door Theo Akkermans.                    
Een oude freule van het nabij gelegen landgoed wil, als
dank en waardering voor de oude bewoners van het
dorp, haar villa laten verbouwen tot bejaardenwonin
gen onder één dak, waar de bejaarden kunnen wonen
die graag zelfstandig willen blijven.  Maar wie komen
daar dan allemaal te wonen in die huisjes? Natuurlijk
alle stamgasten van dorpscafé Boslust. Een bonte
mengeling dus……En 'dat onder één dak gaan wonen'
zou best nog wel eens problemen kunnen gaan geven.
De regie is wederom in handen van Ger Sanders.
De entree-kosten zijn € 6,= per persoon. U kunt NIET
reserveren. Kom op tijd. De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Er is plaats voor ca. 130/140 belangstellenden.
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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

Overleden leden
01-11-2022 Corry van Rooij-Ketelaars, 82 jaar
15-11-2022 Jo van den Akker-van den Broek, 80 jaar
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Jan van Roessel
Ria Meulenbroek-Martens
Jan Dop
Maria van Vreede-de Visser
Elly Hermans-Jacobs
Josje Grummels
André Kuijper
Francien van de Veerdonk-Heesakkers
Jos van de Veerdonk
Bart Verberne
Hans Hesselmans
Diny Hesselmans-Span
Welkom bij KBO-Dinther!

Overige activiteiten
Bloemschikken op 1 december om 14.00 uur
Kaarten op 2 december om 19.30 uur
Kienen op 7 december om 13.30 uur
Kaarten op 14 december om 13.30 uur
Bloemschikken op 21 december (ipv 22 december)
Geen koffieochtend op 22 december ivm 
eindejaarsactiviteit op 21 december 

Veranderingen 2023
De karttrekkers van KBO-Dinther hebben weer bij
elkaar gezeten. Er is veel besproken. Ervaringen
werden uitgewisseld, activiteiten op elkaar afgestemd
en plannen gemaakt voor het komende jaar. De grote
veranderingen zijn:
In de zomertijd is het fietsen voortaan op donderdag
middag. Elke derde donderdag is dan de lange fiets
tocht (ook op Hemelvaartsdag).
In de zomertijd is het Jeu de boulen op het gildeterrein
op dinsdagmiddag.
Het bloemschikken is in 2023 elke tweede donder
dagmiddag van de maand.
Op de website staat het overzicht met de datums van
de grote activiteiten in 2023.

Film Amadeus
Amadeus is een Amerikaanse muzikale dramafilm
uit 1984. De film gaat over het leven van de compo
nist Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus was een
groot succes in de bioscopen. De film won acht oscars.
We schrijven 1781 en Antonio Salieri is werkzaam als
de competente hofcomponist van  Keizer Jozef 11.
Wanneer Mozart aan het hof arriveert, moet Salieri
vaststellen dat de goddelijke muzikale inspiratie waar
hij zelf naar zoekt, werd geschonken aan een losban
dige, hondsbrutale nar. Gek van jaloezie, besluit hij 
Mozart met alle mogelijke middelen te gronde
te richten, misschien zelfs met... moord.
14 december om 14.00 en 19.00 uur in Ons thuis

Met 'Samen Actief' naar de ALPACA’s 
Alpaca’s komen oorspronkelijk uit het Andes geberg
te in Peru, Zuid-Amerika en zijn familie van de kameel.
Het is een nieuwsgierig dier met een vriendelijke
uitstraling. Veel mensen zijn GEK op deze dieren en
wij gaan ze ontmoeten. Op vrijdag 9 december om
09.30 uur vertrekken de deelnemende fietsers, vanaf
het parkeerterrein bij de Dintherse kerk naar de Al
pacafarm, Leeghandseweg 10A in Vorstenbosch. Au
to’s gaan op eigen gelegenheid.
De toegang is gratis. Om 10.00 uur drinken we daar,
in de Alpaca-bar, een kopje koffie/ thee met naar keuze
iets lekkers daarbij (kosten €2,65 koffie, € 3,50 appel
taart). Daarna gaan we naar de weides om de Alpaca’s
van dichtbij te bekijken en misschien wel te knuffelen !
Voeren mag ook, daarvoor koop je ter plekke voor
€ 2,- een bakje met voer. Om 11.30 uur keren we
weer huiswaarts.
Tot en met 6 december kun je inschrijven. Leden van
KBO-Heeswijk bellen of mailen secretaresse Maria
van Berloo (kboheeswijk.secr@gmail.com / 06-14155166).
KBO-Dinther belt of mailt secretaris Kees Kuijpers
(info@kbo-dinther.nl / 0413-296143).


