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voor verenigings nieuws, nieuwsberich-

ten en fotoalbums. Nog geen account aangemaakt? Met behulp van uw
Lidmaatschapsnummer = (uw gebruikersnaam) maakt u snel een account
aan en kunt u op onze site en ook op de site van KBO-Brabant.
Vragen? Stel ze aan onze webmaster; Hans v Rijsinge T: 0616780754
Gebruikt u email en hebben wij uw email nog niet in onze administratie?
Overweeg om uw email bij ons bekend te maken dan kunnen wij u
steeds tijdig bereiken.

In memoriam
Op 21 December is ons lid
Mevr. J. Bierkens-Helmons overleden
Wij wensen haar dierbaren veel sterkte in het dragen
van dit verlies.

In memoriam
Op 27 December is ons lid

Mevr. M. Ernest-Bierkens overleden
Wij wensen haar dierbaren veel sterkte in het dragen
van dit verlies.

Dat wenst het bestuur alle leden toe.
Helaas geld dat niet voor iedereen. We hebben leden die in 2021 flinke problemen met hun gezondheid
hebben mee gemaakt. Hen wensen wij sterkte toe met deze gezondheidsproblemen en hopen dat het in
2022 beter zal gaan.
Ook met Corona zijn de ontwikkelingen verrassend. Nog nooit zoveel besmettingen en toch wordt er
steeds meer over versoepelen van de maatregelen gesproken. We moeten het allemaal afwachten, maar
wij staan klaar om weer met onze activiteiten te starten.
Volg ons op-
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KBO-Dinteloord - van de Penningmeester

Dinteloord, 20 januari 2022
Beste Leden,
Begin van dit jaar heeft u allemaal een Nota of Incassobericht van mij in de bus mogen ontvangen.
Ik ben blij te mogen constateren dat op het moment dat ik dit bericht zit te schrijven nog slechts 14
personen hun contributie van € 24,-- niet hebben voldaan; maar we hebben nog twee dagen tot de
gevraagde betaaldatum.
Middels dit artikel wil ik diegene vragen, die om wat voor reden dan ook hun betaling nog moeten
doen, om het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk over te maken op bankrekeningnummer
NL02RABO 0111 5024 89 onder vermelding van contributie 2022 en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer; wat u terug kunt vinden op de Nota of uw ledenpas.
Alvast bedankt!

Leden met een doorlopende incassomachtiging hoeven niets te doen!
Deze leden hebben een Incassobericht van mij ontvangen

Om in de toekomst te voorkomen dat u de betaling vergeet, of omdat u toch wel het gemak van automatische incasso ervaart, wil ik u graag attenderen op de mogelijkheid om ook bij ons van deze
service gebruik te maken. Neemt u daarom contact met ons op en wij komen langs om de formulieren samen met u in te vullen. Vele van uw medeleden zijn u al voor gegaan; zij hoeven nooit meer
om te kijken naar de betaling van de verschuldigde contributie.
Heeft u problemen om uw contributie te kunnen betalen neem dan, geheel vertrouwelijk, contact
op met onze voorzitter Dhr. Rien van Zundert telefoon 06 4938 6511.
Vanuit zijn functie als clientondersteuner weet hij u zeker te adviseren of te helpen.

Met vriendelijke groet,

Volg ons op-
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KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en
Tweede Kamer
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval.
KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties
een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum
terug te draaien.
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal
minimum worden geschrapt.
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op
de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf
punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan
met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil
weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.

MUSICAL THE SOUND OF MUSIC
Helaas ging het geplande bezoek aan de musical op 20 januari jl. niet door vanwege de
coronamaatregelen. Inmiddels ontvingen we van het theaterbureau het bericht, dat
het geld voor de toegangskaarten binnen vier weken terugbetaald wordt. Zodra de
penningmeester het ontvangen heeft, krijgen degenen, die zich destijds aangemeld
hadden, hun deel teruggestort.

BIJEENKOMST MET POLITIEKE PARTIJEN
OVER OUDERENBELEID
Datum:

zaterdag 5 of zaterdag 26 februari 2022 (namiddag)

Adres:

De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, Welberg
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het Gezamenlijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen (GOOS), waar ook onze afdeling deel van uitmaakt,
organiseert in verband daarmee een politieke bijeenkomst over ouderenbeleid. Van
elke politieke partij in de gemeente Steenbergen worden twee vertegenwoordigers uitgenodigd. Onder leiding van Wim van den Broek, journalist bij BN De Stem, zal gediscussieerd worden over het ouderenbeleid van de partijen. U bent van harte welkom bij
deze belangrijke bijeenkomst.

Volg ons op-
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KBO-Dinteloord

Het alle leden menu.
Hierbij nodigen wij U uit voor een 3 gangen keuze menu welke gehouden zal worden op
Zondag 6 maart 2022 a.s. bij Restaurant Dintelmond.
Aanvang 17.00 uur
Voorgerecht (keuze)
1.
2.
3.

Carpaccio: dun gesneden ossenhaas met vlokken Manchego kaas en truffelmayonaise
Vissers bordje ; combinatie van diverse gerookte vissoorten geserveerd met cocktailsaus
Tomatensoep; op italiaanse wijze met een vleugje room
Hoofdgerecht (keuze)

1.
2.
3.

Op de huid gebakken zalmfilet; vergezeld van een oosters roomsausje
Getrancheerde varkenshaas; geserveerd met champignon roomsaus
Surf en turf; diamanthaasje met 2 scampi’s
Nagerecht (keuze)

1.
2.

Grand dessert; diverse kleine nagerechtjes
Dame blanche: vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Leden betalen €25,00 excl. drank
Niet leden betalen €27,50 excl. Drank
Vul de antwoordstrook in, kruis aan wat voor u van toepassing is en lever hem uiterlijk
16 januari in bij;

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “leden menu” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 28 februari 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

Volg ons op-
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“Dorpshuis” Dinteloord

10 ronden met geldprijzen.
Kosten: € 15,-- incl. 2 consumpties

U komt toch ook!!
Aanmelden via antwoordstrook achterin deze

Nieuwsbrief

Let op!
U draagt een mondkapje bij binnenkomst en mag dat pas afdoen als u een zitplaats heeft
gevonden. Bingoprijzen en consumpties worden bij u gebracht. Wilt u gebruik maken van
het toilet, doe dan uw mondkapje weer op totdat u terug bent op uw plaats.
Was altijd goed uw handen en ontsmet ze daarna.
Heeft u Corona gerelateerde klachten zoals: hoofdpijn, koorts, hoesten, niezen, e.d. blijf dan
thuis en laat het ons tijdig weten.
Volg ons op-
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Doneer uw statiegeld bon
Voor Samen Tafelen tegen Eenzaamheid
Beste leden, Familie, Vrienden en Kennissen,
Uit diverse onderzoeken blijkt dat eenzaamheid onder ouderen een groot verbreid
gegeven is. Omdat dit binnen de doelgroep van KBO-Dinteloord ligt wil zij deze mensen de
mogelijkheid bieden om samen te tafelen en de eenzaamheid te verdringen.
Om deze ouderen betaalbare, gezamenlijke maaltijden aan te kunnen bieden hebben

wij, samen met Albert Heijn Dinteloord, een statiegeldactie opgezet.
Wat houdt het in: wanneer u, in de maand januari, uw lege statiegeldflessen inlevert
bij AH-Dinteloord, doneer dan uw statiegeld bon aan deze actie door het bonnetje in
de daarvoor bestemde zuil te werpen. (Naast het statiegeld inname apparaat.)
Alle bijdragen zijn welkom!
Mocht u deze actie een warm hart toe dragen doneer dan uw statiegeld; maar vindt u dat u
meer moet doen, neem dan contact op met KBO-Dinteloord.

Mogen ook zij op uw steun rekenen?
Alvast bedankt!
www.KBO-Dinteloord.nl
KvK Breda 52281965
Volg ons op-

Walmolen 8, 4671 JA DINTELOORD
Wij zijn aangesloten bij KBO-Brabant
KBO-Dinteloord
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Email: Algemeen@KBO-Dinteloord.nl
Bankrekening: NL02RABO 0111 5024 89
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KBO-Dinteloord – Puzzelpagina

In de editie van de Nieuwsbrief -Januari 2022- hadden we voor de laatste keer een Kruiswoordpuzzel
afgedrukt . Diverse vaste en nieuwe deelnemers hebben zich met het oplossen bezig gehouden en het
resultaat ingeleverd.

De oplossing was deze keer “”FEESTMAÄND”.
De dobbelstenen hebben Petra Dam als winnares aangewezen
zij heeft een lekker rood wijntje uitgereikt gekregen.

Hierbij willen wij alle leden bedanken die in de afgelopen
periode de puzzels op de puzzelpagina hebben opgelost
en hun oplossing ingeleverd.
Voorlopig stoppen we er mee, maar wie weet komen we op
gezette tijden en bij bijzondere gebeurtenissen nog eens terug
met dit item.

TERUGKOMDAG ARDENNEN-REIS
Datum:

maandag 31 januari 2022

Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Adres:

De Watertoren, Nassaulaan 33, Steenbergen

Aanmelden: uiterlijk op 28 januari 2022 (zie strookje)
Op deze middag wordt een presentatie verzorgd over de 5-daagse reis naar de Ardennen en de Champagnestreek,
die plaatsvond van 20 tot en met 24 september 2021. Was u erbij? Kom dan nog een keer genieten van de vele
hoogtepunten van deze reis. Maar ook als u niet mee op reis was of geen KBO-lid bent, bent u – na aanmelding van harte welkom!

Volg ons op-
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24 februari 2022 KBO-Dinteloord
STAMPPOT BUFFET “HOLLANDS GLORIE”

Beste leden,
Op donderdag 24 februari kunt u genieten van een Stamppot Buffet in het

“Dorpshuis”
Keurslager Littooij bereidt voor ons:
* Hutspot met speklapjes
* Boerenkool met gebakken spekjes en rookworst
* Zuurkool met huisgemaakte gehaktbal
(Jus bij alle gerechten)
Aan u de keuze of ………. proef ze allemaal!
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 16:45 uur bent u welkom in het “Dorpshuis” aan de WestVoorstraat.

Afhankelijk van het verloop van de TonPraotmiddag gaan we
om 17:00 uur aan tafel.
Deelname aan dit Stamppot Buffet is voor leden en introducees.
minimaal 25 deelnemers

De kosten voor leden € 16,35 pp en is incl. één consumptie.
Niet leden betalen € 17,95 pp en is incl. één consumptie.
Heeft u er ook al zin in?
Schrijf u daarom snel in via het opgaveformulier achterin de Nieuwsbrief!
Ook deze activiteit wordt georganiseerd onder de dan geldende Coronaregels.

Volg ons op-
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24 februari 2022
Beter je kop in top
Dan getop in je

Zoals u in onze agenda heeft kunnen lezen gaan we op donderdag 24 februari 2022

Wij hebben hiertoe uitgenodigd de enige kletser die tot tweemaal toe de “Zilveren Narrekap”
heeft gewonnen, de “Kampioen van het zuiden”, Rien Bekkers uit Olland die met zijn diverse
“Buuts” klaar is voor een nieuw seizoen.
Dit middagprogramma vindt plaats in de Theaterzaal van het

“Dorpshuis”.

Klokslag 13:00 uur gaan de deuren open.
Om 13:30 uur neemt het programma een aanvang met:
Rinuske de Sleurklager; een aparte verschijning in de ton. Humor “recht
voor zijn raap”. Je weet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Door de
klanten in zijn winkel komt de slager in allerlei kolderieke situaties terecht.
Het gaat over koetjes en kalfjes niks moeilijk doen, gewoon een goede
klets.

> Pauze met bezoek van Prins Siem I van Peeloofdurp
> Om 14:30 uur vervolg van het middagprogramma met:
Rinuske de Brillemaker; bij hem kunt u terecht als u niet meer goed ziet. Na
een uitgebreid oog-onderzoek gaat u opgewekt weer naar huis. U ziet maar
of u dan beter ziet en anders bekijkt u het maar.

> Om 15:00 uur gratis BINGO met prijzen in natura.
Wij kunnen u deze KLETSmiddag aanbieden voor € 19,35 pp en is inclusief koffie/thee, traktatie,
aardigheidje, consumptie, amusement en gratis BINGO
Niet leden betalen € 21,95
Hopelijk bent U ook weer van de partij!?
Schrijf U daarom snel in via het opgaveformulier achterin deze Nieuwsbrief.

Deze middag wordt georganiseerd onder de dan geldende Coronamaatregelen.
Volg ons op-
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Met KBO-Dinteloord
Hebt u ook wel eens de behoefte om met leeftijdsgenoten eens gezellig samen te zitten en
eens lekker bij de praten? Eens even niet alleen, maar samen. En dan ook nog eens samen
eten. Maar u wilt geen groot bedrag neer tellen zoals in een restaurant gebruikelijk. Wij
hebben de oplossing daarvoor.

Samen eten op dinsdag 15 februari
In het Dorpshuis
Deze maaltijd bestaat uit soep en een stamppot.

U kunt kiezen uit:
Soep:
1. groente soep
2. tomaten soep
Stamppot

1. Andijvie stamppot
2. Hutspot met saucijsje

Dit kunnen wij u aanbieden voor €11,50
Niet leden betalen €13,00
Uiteraard moeten wij u vragen u hiervoor op te geven zodat we ervoor kunnen zorgen dat
alles aanwezig is.
Vul de antwoordstrook in, kruis aan wat voor u van toepassing is en lever hem uiterlijk 8 februari
in bij;

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “samen tafelen” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
Volg ons op-
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Verschijningsdata de ONS

Volg ons op-

Editie

Verschijningsdatum
(op maandag)

12
3

Jan./Febr.

24 januari

Maart

21 februari

4

April

28 maart

5

Mei

25 april

6

Juni

23 mei

78
9

Juli./Aug.

27 juni

September

22 augustus

10

Oktober

26 september

11

November

24 oktober

12

December

21 november

KBO-Dinteloord
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Agenda (onder voorbehoud)
2022
Do
Zo

06 januari
23 januari

Nieuwjaarsreceptie
Menu voor allen

Dorpshuis
Dintelmond

Do

10 februari

Winterbingo KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

24 februari

Tonpraten Rien bekkers

Locatie volgt

Do

03 maart

Modeshow

Dorpshuis

Do

17 maart

Jaarvergadering

Restaurant Thuis

Do

07 april

Bloemschikken

Locatie volgt

Do

21 april

Dagreis naar Leiden

Samen met Steenbergen

Vrij

22 april

Spelletjes middag

Dorpshuis

Do

12 mei

Muzikale bingo (onder voorbehoud)

Dorpshuis

Do

19 mei

Kloostermode reis (onder voorbehoud)

Busreis

Ma

30 mei

5-daagse reis of 7 juni

Samen met Steenbergen

Do

02 juni

Lente Bingo KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

09 juni

Voorjaarsmenu

Restaurant Thuis

Do

16 juni

Battlefield tour (wellicht samen met S.V.S.D.)

Busreis

Di

05 juli

Dagtocht Drunense duinen

Samen met Steenbergen

Do

21 juli

Stadswandeling Steenbergen met gids

Steenbergen

Do

28 juli/1 sept.

Koffieochtenden op donderdag

Petrus en Pauluskerk

Do

11 augustus

Bingo KBO-SVSD

Dorpshuis

Do

25 augustus

Fietstocht

Sportcafe Buitelstee

Wo

07 september

Dagreis Terschuur

Samen met Steenbergen

Do

15 september

Senioren Pubquiz

Dorpshuis

Do

29 september

Mosselmaaltijd

Restaurant Thuis

Vrij

07 oktober

Dag van de Ouderen KBO-S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

13 oktober

High Tea - High Beer

Locatie volgt

Do

27 oktober

Herfst middag

Restaurant Thuis

Do

11 november

Herfstbingo KBO– S.V.S.D.

Dorpshuis

Do

17 november

Sint Nicolaas middag

Dorpshuis

Zo

20 november

Menu voor allen

Restaurant Thuis

Do

08 december

Bloemschikken kerst

Locatie volgt

Do

15 december

Kerstviering

Restaurant Thuis

Volg ons op-

KBO-Dinteloord

februari 2022 – nr. 02

12

***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 28 februari 2022***

Het alle leden menu
Naam:…………………………………………….. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Naam: ……………………………………………. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Wilt u een vriend ,vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook

Naam introducee:……………………………………………..

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Naam introducee: …………………………………………….

Voorgerecht nr. ……….

Hoofdgerecht nr. ……….

Nagerecht nr. ……….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 28 februari 2022 in bij:

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “leden menu” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 28 februari 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

Volg ons op-

KBO-Dinteloord
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Albert Heijn Dinteloord
Westvoorstraat 50
4671 CE DINTELOORD
Telefoon: 0167 52 30 54
Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag van 08:00
tot 21:00 uur
Zondag geopend van 10:00 tot
18:00 uur

Volg ons op-

KBO-Dinteloord
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----------------------------- Deelnemers meldt u aan ---------------------------

*** inleveren / aanmelden uiterlijk 3 februari 2022 ***

10 ronden met geldprijzen kosten € 15,-- incl. 2 consumpties
Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100…………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………...(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook, introducees zijn van Harte Welkom.

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 3 februari 2022 in bij:

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28

of

Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9 (de Rietgors)

Telefoonnummer: 06 29 39 97 36
SVP gepast betalen bij binnenkomst!

*** inleveren / aanmelden uiterlijk 3 februari 2022 ***
Heeft u problemen met vervoer om naar en van het Dorpshuis te komen?
De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur.
Bel 0167 54 11 38 minimaal één dag van te voren (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 11:00 uur.

Volg ons op-

KBO-Dinteloord
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Volg ons op-
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***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 8 februari 2022***

Samen tafelen
Naam:…………………………………………….. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Soep nr. ……….

Stamppot nr. ……….

Naam: ……………………………………………. Lidnummer:7100………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Soep nr. ……….

Stamppot nr. ……….

Wilt u een vriend ,vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook

Naam introducee:……………………………………………..

Soep nr. ……….

Stamppot nr. ……….

Naam introducee: …………………………………………….

Soep nr. ……….

Stamppot nr. ……….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 8 februari 2022 in bij:

Petra Dam, Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9
Tel; 0629399736
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder
vermelding van “Samen tafelen” uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat.
***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 8 februari 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

Volg ons op-

KBO-Dinteloord

februari 2022 – nr. 02
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------------------------------------Deelnemers meldt u aan! ------------------------------

*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk 17 februari ***

STAMPPOT BUFFET “HOLLANDS GLORIE”
Leden betalen € 16,35 pp

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100…………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Telefoonnummer:…………………………………………………………

Emailadres:………………………………………………………………….

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………...(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Telefoonnummer:………………………………………………………..

Emailadres:…………………………………………………………………

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook.

Niet leden betalen € 17,95 pp

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 17 februari 2022 in bij:

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28

of

Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9 (de Rietgors)

Telefoonnummer: 06 29 39 97 36
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO

0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder ver-

melding van “Stamppot Buffet”, uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).
U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat

*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk 17 februari 2022 ***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk.

Heeft u problemen om naar het Dorpshuis te komen? De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur.
Bel 0167 54 11 38 minimaal één dag van te voren (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 11:00 uur.

Volg ons op-

KBO-Dinteloord
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------------------------------------Deelnemers meldt u aan! ------------------------------

*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk 17 februari ***

Leden betalen € 19,35 pp

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100…………………(het lidnummer staat op uw ledenpas)
Telefoonnummer:…………………………………………………………

Emailadres:………………………………………………………………….

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………...(het lidnummer staat op uw ledenpas)

Telefoonnummer:………………………………………………………..

Emailadres:…………………………………………………………………

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook.

Niet leden betalen € 21,95 pp

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Meld u, via deze antwoordstrook, aan en lever het uiterlijk 17 februari 2022 in bij:

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28

of

Elly Vriens, Burg. Mr. H. Popstraat 9 (de Riet-

gors)
Telefoonnummer: 06 29 39 97 36
Betalingen uitsluitend via de Rabobankrekening NL02RABO

0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder

vermelding van “TonPraoten”, uw lidnummer(s) en eventueel de naam van uw introducee(s).

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat

*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk 17 februari 2022 ***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk.

Heeft u problemen om naar het Dorpshuis te komen? De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur.
Bel 0167 54 11 38 minimaal één dag van te voren (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 en 11:00 uur.

Volg ons op-

KBO-Dinteloord

februari 2022 – nr. 02
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