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Hulde aan 'De Oudere Garde' (onderdeel van
KBO-Dinther)
Op vrijdag 20-, zaterdag 21- en zondag 22 januari
bracht toneelvereniging De Oudere Garde hun jaar
lijkse voorstelling ten uitvoer. Dit jaar een komedie
met de titel 'Samen Verder' door Theo Akkermans.
Vrijdagmiddag was speciaal voor KBO leden en was
dan ook totaal uitverkocht. Het toneelspelen zijn ze
nog lang niet verleerd en het lijkt wel of ze ieder jaar
beter gaan spelen. Het stuk speelde voornamelijk af
in dorpscafé Boslust  van Trees en Moeke Trooste
loos. Hier werd het nieuws dat een oude freule, eige
naresse van een landgoed, haar villa wil laten verbou
wen tot appartementen voor bejaarden, uitbundig
besproken. Dit leverde veel komische sketches en
misverstanden op waar door het publiek veel en hard
om werd gelachen. Hulde aan de gehele groep voor
de zeer succesvolle uitvoering. De totale groep,
spelers, souffleuse, grimeur, decorbouwers, licht en
geluidman, PR-man en regisseur bestaat uit 17 perso
nen. De regisseur Ger Sanders verdient hiermee een
heel groot compliment.

Uitzending DTV 
Omroep DTV Nieuws heeft een mooi item gemaakt
over onze eindejaarsactiviteit. Wil je de uitzending
(nog een keer) zien? Op onze website https://kbo-
dinther.nl staat op de startpagina onder het kopje
'DTV-uitzending eindejaarsactiviteit 21 december'
een hyperlink vermeld. Als je daarop klikt kom je
automatisch terecht bij 'DTV nieuws on tour'. Kijk
met name naar het begin en na 4½ minuut. 

Textielproject Lichterbij zoekt borduurders
Voor de vierde keer wordt ‘Alle Zielen’ georgani
seerd in en rond de Abdij van Berne. De voorbe
reidingen zijn gestart zodat er zaterdagavond 28
oktober weer een mooie en respectvolle avond zal
zijn om samen dierbaren te herdenken. Het terrein
wordt sfeervol verlicht en met behulp van profes
sionele- en amateurkunstprojecten wordt op aller
lei manieren aandacht besteed aan herdenken.
Kunstenaar Elke Veldman gaat vanaf april aan de slag
met het textielproject Lichterbij. Persoonlijke
verhalen rondom verlies worden door een dichter
vertaald naar gedichten. Van ieder gedicht wordt
een dichtregel op oude lakens geborduurd. Hierbij
worden verschillende (handwerk)technieken ge
bruikt. De lakens worden uiteindelijk omgevormd
tot grote lampenkappen die over lantaarnpalen
komen te hangen. 
Verschillende groepen (zoals Laverhof en Openba
re Basisschool De Bolderik) gaan hiermee aan de
slag met de bedoeling dat er straks zo’n 10 lampen
kappen zijn met verschillende teksten. 
En dan nu de vraag: zijn er mensen die het leuk vinden
om zo’n lampenkap te gaan borduren? Om één lam
penkap te maken zijn circa 4 mensen nodig. Bedoeling
is om in cc Servaes zo’n 6 keer bij elkaar te komen. Het
zou fijn zijn als we in februari weten wie er mee willen
doen. We  verwachten dat de ‘borduurbijeenkomsten’
tussen april en september ingepland gaan worden.
Geef je belangstelling door aan Thea van der Doelen,
tel. 06-52794042 of via mail 56zomers@gmail.com

KBO Belasting invullen HDL
Naar aanleiding van de mededeling in het maandblad
van januari hebben een groot aantal extra leden zich
gemeld voor het invullen van de belastingformulieren.
Het aantal leden dat geholpen wil worden loopt nu in
de richting van 150! Aanmelden kan nog steeds, dat
durven we nu weer te zeggen. We hebben namelijk
twee nieuwe belastinginvullers bereid gevonden. We
zijn blij dat Frans Langenhuijsen en Hans Olivier het
team komen versterken. De campagneweek is van 6
t/m 10 maart. Wil jij ook gebruik maken van deze
service, meld je dan bij de secretaris via info@kbo-
dinther.nl of 0413-296143.

Koffie-ochtend met bergwandelen
Ben je benieuwd hoe onze KBO-leden het vergaat als
ze in juni in het hooggebergte van Oostenrijk wande
len? Wil je daarvan foto’s zien? Wil je luisteren naar
de verhalen van de wandelaars? Kom dan naar de
koffie-ochtend op 23 februari. Bergwandelen is bij
onze KBO een groot succes. Vooral jongere senioren
doen daar aan mee. Een grote groep wandelaars is nu
al drie keer op pad geweest. Naar Sankt Johann (2018),
Zellberg (2019) en Neukirchen (2022). Voor de 4e
editie in juni hebben zich 26 leden aangemeld (volge
boekt). Tijdens de koffie-ochtend wordt verteld hoe
de dagen verlopen. Heel vroeg al, het zelf klaargemaak
te gezamenlijke ontbijt, zorgen voor een lunchpakket
je en dan 6 tot 7 uur aan de wandel. ’s-Avonds mee
stal zelf koken en gezellig nababbelen. Hiervan zijn
leuke foto’s te zien op 23 februari.
De aanvang is 10.00 uur, entree en koffie zijn zoals
gewoonlijk gratis.  
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Klusdienst HDL
Onze KBO-klusdienst heeft een nieuw logo. Het
mannetje op bijgevoegde afbeelding ga je vaker zien. 

Sinds de aftrap op 21 september 2022 zijn onze
klussers al vaak op pad geweest. Gemiddeld komt er
één aanvrage per dag binnen. Soms is het lastig om te
bepalen welke klussen wel of niet gedaan kunnen
worden. Je ziet het soms pas op de werkplek.
Hoewel de klusser niet meteen op pad hoeft te gaan
is de klus vaak al dezelfde dag gerealiseerd. Ze zijn
geen spoedeisende dienst, of zoals ze zelf zeggen; "Wij
zijn niet van de brandweer!"
Naast Henk Schakenraad is er een nieuwe tweede
coördinator. Als je telefonisch contact opneemt, dan
kun je ook Henny van Hemmen aan de lijn krijgen. Wij
wensen Henny veel succes met zijn nieuwe job.
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).

Volgeboekt
Het goede nieuws is dat er onder de KBO-leden veel
animo is om op pad te gaan. Dat is fijn voor de vrij
willigers die dit organiseren. Het minder goede nieuws
is dat de meerdaagse reis naar Engeland in mei en de
wandelweek naar de Alpen in juni al zijn volgeboekt.
Ongekend snel! Er kan niemand meer bij. Eventuele
nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.
Gelukkig is er nog een mogelijkheid om met een groep
KBO-leden langer van huis te gaan. In dit maandblad
staat informatie over de fietsvierdaagse in De Kempen
in juni. Hier is nog wel ruimte om mee te doen. Meld
je zo snel mogelijk aan, want vol is vol!

Ga je mee op excursie naar het provinciehuis?
Op vrijdag 24 februari zijn wij, tussen 10.00 en 11.30
uur, met maximaal 45 personen welkom in het pro
vinciehuis in Den Bosch. Vlak voor de provinciale
verkiezingen van 15 maart, wordt ons daar uitgelegd
wat de provincie allemaal doet. Onder leiding van een
gids gaan we met de lift naar de top voor een prachtig
uitzicht over Noord-Brabant, we bezoeken de verga
derzaal (Statenzaal), komen in de atoomkelder, bekij
ken het gebouw en drinken een kopje koffie in het
personeelsrestaurant.
De excursie is gratis. Als je met iemand mee rijdt,
betaal je contant €2,- brandstofkosten aan de chauf
feur. Vertrek om 09.15 uur vanaf parkeerterrein KBO-
Heeswijk aan de Zijlstraat.
Aanmelden kan bij: KBO-Heeswijk, Maria van Berloo,
kboheeswijk.secr@gmail.com, tel. 06-14155166.
Laat bij Maria ook weten of je zelf rijdt en hoeveel mensen
je dan mee kunt nemen of dat je met iemand mee wilt
rijden. Schrijf snel in want vol=vol.
Welkom!

Nordic Walkers naar Schaapskooi
De eerste donderdagmorgen van de maand gaan de
Nordic Walkers buitenshuis. Eerst een stukje rijden
met de auto, daarna een wandeling van circa 6 km op
een vreemde locatie. In januari was er een geslaagde
tocht in Het Hurkske tussen Erp en Boerdonk. Op 2
februari gaat het in westelijke richting. Dan wandelt
men in de omgeving van de Schaapskooi tussen
Schijndel en Wijbosch! Wil je ook mee? Zorg dan dat
je uiterlijk om 08.45 uur op het kerkplein bent.
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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
21-12-2022 Marie van Emmerik-Schuurmans, 97 jr.
21-12-2022 Wil van den Brand, 83 jr.
24-12-2022 Clazien van Lamoen-Oosterholt, 90 jr.
01-01-2023 Willie Lucius, 75 jr.
21-01-2023 Mia Kuijpers-van Hooft, 84 jr.
Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming!

Nieuwe leden
Jan Dortmans 
Simone Dortmans-Brus
Joop Braamse 
Anita van der Vegt 
Marga van Eerd-van Hoof 
Hans Olivier
Mieke Gevers-van den Berg
Fien van Grinsven-van den Tillaart
Hans van Grinsven
Welkom bij KBO-Dinther!

Overige activiteiten
Kienen op 1 februari om 13.30 uur
Kaartavond op 3 februari om 19.30 uur
Kaartmiddag op 8 februari om 13.30 uur
Bloemschikken op 9 februari om 14.00 uur

Knarrenbal
 
De carnavalsmiddag voor senioren is in een nieuw
jasje gestoken. In samenwerking met de KBO’s van
Heeswijk en Dinther presenteren wij jullie:
HET KNARRENBAL!
Niet langer hetzelfde programma als de pronkzit
ting, maar een middag met optredens van geweldi
ge artiesten. 'Muzikaal Theater aan Huis' brengt een
heerlijk meezingprogramma en neemt ons mee naar
'De Muzikale Mix uit de Vorige Eeuw'.
Met hun spetterende, afwisselende optredens en
herkenbare hits, belooft deze middag een waar
spektakel te worden. U wordt verrast met vele
verkledingen en een muzikaal feest. Dit programma
is speciaal voor ‘De Jeugd van Toen’!
Songfestivalliedjes, van ‘Een Beetje' tot 'Ding- a
Dong’, liedjes met voornamen zoals Sofietje, Katin
ka of Peter. Met natuurlijk het onvergetelijke Mis
sissippi van Pussycat. De rest van het programma is
een verrassing van eigen bodem! 
Uiteraard is onze Prins Rob ook aanwezig bij het
Knarrenbal, net zoals de wonderschone dansmarie
kes. Naast al deze gezelligheid is er tijd voor een
hapje en een drankje en is er zeker tijd om gezellig
bij te buurten. Kortom, een middag waar je zeker
bij wil zijn.
Wij verheugen ons op jullie komst. 
 
Zaterdag 11 februari in de Zaert, van 14.00 - 17.00
uur (naborrel tot 19.00 uur). Er is geen plaatsreserve
ring, dus kom op tijd! Zaal open om 13.41 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij Thea van der Doelen, Raad
huisstraat 12. Vooraf even mailen 56zomers@gmail
com of bellen 06-52794042 is praktisch. Kosten voor
KBO-leden € 10,00 (normale prijs € 12,50).
Graag contant betalen.
 
Commissie pronkzitting 

Film De Storm 
 
De Storm is een Nederlandse dramafilm uit 2009 die
zich grotendeels afspeelt tijdens de watersnoodramp
van 1953, nu 70 jaar geleden. De film gaat over Julia,
een 18-jarige Zeeuwse boerendochter, die zwanger
raakt van haar vriendje Koos, een vissersjongen. Koos
schrikt zo van dit nieuws dat hij met de Noorderzon
vertrekt. Julia staat er helemaal alleen voor in een
vijandig dorp. In de nacht van 31 januari 1953 breken
de dijken in Zeeland en wordt de boerderij verzwol
gen door een zondvloed. Julia komt met haar zoon in
het water terecht en wordt - tegen haar wil - gered
door de jonge Marine Luitenant-ter-zee Aldo, haar
baby in het water achterlatend. Ze is ontroostbaar en
weigert met haar gehate redder te praten. Aldo
probeert in contact te komen met de jonge vrouw en
besluit om haar te helpen haar zoon te vinden. 
8 februari om 14.00 en 19.00 uur in Ons Thuis

                Goed om te weten.
22 maart Algemene Ledenvergadering!


