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Dagtocht naar Floriade
 
Een buitenkansje! 
Slechts een keer per 10 jaar vindt de Floriade plaats.
In 2022 is   Almere een
half jaar lang hét podium
voor deze  wereldtuin-  
bouwtentoon stelling.
Een feest van groen en van
duurzame    technologie.
Hier maak je kennis met nieuwe technologieën voor
groen, voeding, energie en gezondheid. Hier geniet je
van prachtige bloemperken en inspirerende tuinen.
Hier word je geraakt door wat je ziet, ruikt en proeft.

Woensdag 29 juni 2022
Vertrek 08:00 uur
Thuiskomst 20:30 uur
Vertrek vanaf Plein 1969
Prijs p.p. € 87,50 v.a.40 personen
Zonder tegenbericht uwerzijds
worden de kosten automatisch
van uw rekening afgeschreven.
 
We vertrekken 's ochtends vanaf Plein 1969 om 08.00
uur. Onderweg naar de Floriade maken we een stop
voor een lekker kopje koffie/thee (2x) en gebak. De
chauffeur van Brabant Expres rijdt daarna met ons

door naar Almere Stad. Na aankomst
bij de Floriade heeft u vrije tijd om dit
bijzondere evenement op deze unieke
locatie te bezichtigen. Een lunch is niet
inbegrepen, maar het staat u vrij om
een lunchpakketje mee te nemen. Aan
het eind van deze leuke dag verzame
len we weer bij

de bus en rijden we naar een
gezellig restaurant voor een
heerlijk 3-gangendiner! Na het
diner rijden we terug en zullen we om ca. 20.30 uur
weer in Dinther terug zijn.
 
Aanmelden bij  Ria van Hemmen vóór 15 mei.
Met vermelding van uw naam, uw telefoonnummer,
het aantal personen en eventuele bijzonderheden.
Liefst per e-mail riavanhemmen@gmail.com of

bellen op 0413-292462
of 06-44706771 

Lintjes voor Ad en Jan 
 
Twee KBO-leden kregen op maandag 28 maart een
Koninklijke Onderscheiding. Dat zijn Ad Donkers en
Jan Bouwman. Ad en Jan werden beide Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Zij kregen uit handen van burge
meester Marieke Moorman een lintje omdat ze vele
jaren in de gemeenteraad zaten. Jan nam na 20 jaar
afscheid van de Raad. Ad stopt na 16 jaar raadslidmaat
schap in welke tijd hij ook nog 6 jaar wethouder was.
Prachtig is ook dat beide heren nog actief blijven in
onze samenleving. Onder meer is Ad voorzitter van
de KBO-Kring Bernheze en Jan van cc Servaes. Als
vereniging zijn we erg trots op deze leden. Wij willen
beide heren van harte feliciteren.
 
 Nieuwe vicevoorzitter
 
Ria van Hemmen is 23 maart na 9 jaar gestopt als
bestuurslid. Daardoor hadden we vanaf dat moment
geen vicevoorzitter meer. In de bestuursvergadering
van 7 april werd deze vacature opnieuw ingevuld.
Vanaf nu neemt Jos van Eerd de honneurs waar als
voorzitter Theo Jacobs verhinderd is. Wij wensen Jos
in deze functie veel succes.
 
Open huis
 
Ook nieuwsgierig naar hoe het er straks uitziet bij
cc Servaes? Alle gebruikers, genodigden en
belangstellenden (dus iedereen) zijn welkom op
zondag 22 mei tussen 11.30 – en 15.00 uur om een
kijkje te komen nemen.
Het gebouw is trouwens 16 mei al weer open voor
alle activiteiten!
 

of een briefje op Julianastraat 7.
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Even voorstellen …
 
Mijn naam is voluit Thea van der Doelen-Zomers
en ik ‘mag’ de plaats in het bestuur innemen van
Ria van Hemmen. Eerlijk gezegd had ik niet
gedacht dat ik dit jaar lid van de KBO zou worden.
Want ja ik ben pas 66 jaar oud :).
Tot 1 januari 2021 heb ik, met slechts
een paar jaar pauze gewerkt bij de overheid. En hard
gewerkt al zeg ik het zelf, al zullen anderen anders
denken over het werktempo van ambtenaren.
Ik woon in de Raadhuisstraat met Gerard. We
hebben twee dochters; vier kleindochters en één
kleinzoon(tje).  
Vanaf januari draai ik zo’n beetje informeel mee,
nadat ik gevraagd werd voor het bestuur.
Maar na de verkiezing tijdens de ALV op 23 maart
kom ik er niet meer onderuit.
En wat is het fijn druk bij de KBO; zoveel
werkgroepen en activiteiten. Dat wist ik echt niet.
Maar we kunnen niet achteroverleunen, er is nog
genoeg werk aan de winkel. Samen met Kees en Theo
zorg ik in ieder geval voortaan voor het maandblad.
En ook al schrijf ik al zo’n acht jaar voor d’n HaDeejer
zo’n blad vergt toch weer andere vaardigheden.
Het is altijd fijn als ook leden een stukje schrijven. Dan
is het helemaal een blad van ons samen.
Ik ga ervan uit dat ik jullie zeker nog ga ontmoeten de
komende tijd. Tenminste als ik niet ben wandelen of
naar mijn toneelimprovisatieclubje ben of iets
anders ….

KBO-Computerhulp
 
Hier kunt u terecht met vragen over uw pc, laptop,
smartphone, iPad of tablet. Problemen zoals het
openen van e-mailbijlagen, plotseling opkomende
pop-upvensters met vreemde mededelingen en
tekens die onder een andere toets op het
toetsenbord zitten. Of dat uw tablet of smartphone
geen contact met het internet wil maken. Deze
zaken zijn de afgelopen jaren regelmatig behandeld.
Ook voor het opfrissen van uw kennis van het
e-mailen en het bekijken, organiseren en versturen
van foto’s kunt u bij de helpdesk terecht. Enkele
ervaren computergebruikers helpen u bij uw
problemen. U kunt zonder afspraak langskomen
en er zijn geen kosten aan verbonden.
Neem indien mogelijk uw eigen apparatuur mee.
Mogelijk zijn er in het najaar nog computerlessen
voor kennismaken met Windows, Microsoft
Outlook en Word.
Op 17 mei en verder iedere derde dinsdagmiddag
van de maand van 13.30 – 15.30 uur bij cc Servaes.
 
Met vriendelijke groet,
Ben Beeftink

Babyboomers
 
Veel babyboomers (1940-1955) hebben meer dan
30 jaar computerervaring. Een onderzoek van Leef
je Pensioen en SeniorWeb laat goed zien hoe het
pionieren van vroeger heeft plaatsgemaakt voor het
volgen van de ontwikkelingen. “Anders dan vaak
wordt gedacht ontdekken babyboomers echt graag
nieuwe digitale mogelijkheden.”
KBO-Dinther geeft er blijk van.
Ruim 80% van onze leden heeft een e-mailadres.

 

Lange fietstocht 12 mei
 
Fietsen, fietsen, fietsen. Elke dinsdagmiddag volle bak.
En steeds ook weer nieuwe deelnemers. Geweldig
hoe de kartrekkers het iedere keer voor elkaar krijgen
om een mooie route uit te zetten. De eerste lange
fietstocht van dit jaar zit er ook al op. Met 25 fietsers
en prachtig weer naar de Brabantse Sahara. (zie de
mooie coverfoto). De tweede lange tocht is op don
derdag 12 mei. Bij het ter perse gaan van dit blad was
alleen nog de richting bekend (zuidwest). Corrie en
Ans zetten het traject uit. De lunch is in de buurt van
Lieshout of Breugel. De start is om 09.30 uur vanaf cc
Servaes.
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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 lid 
 
26-03-2022 Wim Meulenbroek, 82 jaar
 
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!
 

 
Buitenshuis kaarten
 
Nog t/m 15 mei is cc Servaes gesloten in verband met
de interne facelift. Dat wordt mooi. In mei kunnen we
in ons gemeenschapshuis niet kaarten. Gelukkig zijn
daarvoor oplossingen gevonden. We kunnen toch
rikken en jokeren. Fijn dat we op vrijdag 6 mei (19.30
uur) gebruik mogen maken van de ruimte van KBO-
Heeswijk (gymnasium) en op woensdag 11 mei (13.30
uur) van het gildehuis. De bestuurders van Heeswijk
en de gildebroeders van Sint Barbara zorgen voor een
lekker bakkie koffie, enzovoort.
Nog een tip voor de echte kaart-liefhebber. Het is
elke 4e woensdagmiddag van de maand kaarten in
Heeswijk. Ook hiervoor hoef je je vooraf niet aan te
melden. Dintherse KBO-leden zijn altijd van harte
welkom (13.30 uur op 25 mei).
   
Wat in mei niet doorgaat!
 
In tegenstelling tot de kaarters hebben de kieners er
voor gekozen om een maand over te slaan. Op
woensdag 4 mei is het dus géén kienen. De eerstvol
gende kien middag, in een vernieuwd cc Servaes, is op
1 juni. In mei gaat ook de koffie-ochtend niet door, 26
mei is het de vierde donderdag en die valt samen met
Hemelvaartsdag. Op deze feestdag is het ook geen Jeu
de boules. 
   

 
Film De Tweeling
 
Een Nederlandse speelfilm uit 2002, naar het gelijkna
mige boek van Tessa de Loo. Na de dood van hun
ouders groeien de tweelingzusjes Lotte en Anna
Bamberg gescheiden op. Anna blijft in Duitsland. Lotte
verhuist naar een Nederlandse familie. Aanvankelijk
missen de zussen elkaar en proberen ze alles om weer
bij elkaar te zijn. Omstandigheden en de tijd waarin
ze leven zorgen echter voor obstakels. Anna trouwt
met een SS-officier. Lottes verloofde wordt vermoord
in Auschwitz. Vijftig jaar na hun laatste, pijnlijke ont
moeting, komen ze elkaar weer tegen in een kuuroord.
Woensdag 11 mei bij KBO-Heeswijk om 14.00 - en
19.00 uur.
Gratis entree.
 

Wie wil Ria helpen?
 
In het archief van KBO-Dinther zitten vele foto’s.
Mooi beeldmateriaal, leuk voor later.
Onder andere fotoboeken van de verschillende
jubilea. Niet overal is vermeld wie die mensen zijn
die op de foto staan.
We weten nu meestal nog wie dat zijn. Maar over
enkele jaren is dat anders. Dan is die kennis er
misschien niet meer.
Dat is zonde.
Ria van Hemmen heeft het idee opgepakt om hier
werk van te maken. Ria wil namen bij de foto’s
vermelden. Dat doet ze graag met nog een paar
andere mensen. Met leden die veel mensen kennen.
De vraag is dus wie er Ria wil helpen.
Als je dit wilt doen, neem dan met haar contact op
(292462). Alvast bedankt.
 

Zeg het met bloemen!
 
Het is weer bloemschikken op
dinsdag 24 mei.


