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Helaas, Onze secretaris Mevr. Wilma Vogelaar heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten om te stoppen als bestuurslid. Wij vinden het heel
jammer dat ze dit besluit heeft moeten nemen. Wilma was een toegewijd
secretaris en deed haar werk zeer contentieus.
We hebben afscheid genomen met een bloemetje.
Het secretariaat wordt nu ingevuld door mevr. Anja Langbroek-Metselaar

Lady’s Day Kloostermode
Helaas kon Lady’s Day dit jaar niet door gaan vanwege te weinig belangstelling.
Volgend jaar is er een nieuwe datum geprikt om naar Boskoop te gaan en
dan sluiten we gezellig af met een diner.

Dus houd 25 mei 2023 alvast vrij in Uw agenda!!

Lente Bingo
Op donderdag 2 juni organiseren wij, samen met de SVSD, een

Lente Bingo in het Dorpshuis te Dinteloord. We spelen
weer 10 ronden om geldprijzen. De aanvang is 14:00 uur, zaal
open 13:30 uur. Entree is € 15,-- (inclusief 2 consumpties). Contant en gepast betalen bij binnenkomst.
Ook zonder aanmelding bent u welkom.
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lezing

Donderdag 9 juni
over de “Slag om de Schelde” deel 2.
Deze keer is het de beurt aan Hans Droppert, van het Veteraneninstituut, om te vertellen over zijn specialisme in relatie tot de bevrijding
van de Brabantse Wal. Ook hij is een echte verteller en geeft al jaren
lezingen op scholen en bij geïnteresseerde organisaties.
De aanvang is om 14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) de toegang is
gratis; consumpties voor eigen rekening. Iedereen van 55 plus en ouder
is welkom in het Dorpshuis te Dinteloord aan de Westvoorstraat 3. Meer
informatie en aanmelden via Algemeen@KBO-Dinteloord.nl

Voorjaars menu
Hierbij nodigen wij u uit voor een 3 gangen voorjaarsmenu welke gehouden zal worden op;
9 juni as bij “Hotel Restaurant Thuis”. Aanvang 17.00 uur
Voorgerecht (keuze)
1 Asperge soep met room en reepjes ham
2 Salade van asperges met gekookt ei, zalm, kappertjes en dille
3 carpaccio

Hoofdgerecht (keuze)
1 AA-asperges met krieltjes, gekookt eitje, botersaus en boerenham
2 Vier AA-asperges met een mootje zalmfilet en hollandaisesaus
3 Kipspies
Dessert (keuze)
1 Gekarameliseerde asperges met een bolletje boerenroomijs en slagroom
2 Aangeklede koffie naar keuze
3 Dame blanche

Leden betalen € 29,75 excl. drank
Niet leden betalen € 32,25 excl. drank
Vul de antwoordstrook in, vul in wat voor u van toepassing is en lever hem uiterlijk
2 juni 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 “voorjaarsmenu” 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 2 juni 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk
Volg ons op-
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Uw ledenpas is geld waard!
KBO-Dinteloord en de Dinteloordse Scootmobielshop hebben overeenstemming bereikt over kortingen
voor leden. Zo krijgt u op vertoon van uw ledenpas:
15% korting op aanschaf van een nieuwe scootmobiel
10% korting op aanschaf van een nieuwe rollator of sta-op-stoel / relax-fauteuil
5% korting op aanschaf van overige producten uit het hele assortiment

Meer weten?
De Scootmobielshop is onderdeel van Autobedrijf Helmons en vindt u aan de Karel Doormanstraat 6, alhier.
Loopt u eens vrijblijvend binnen en verbaasd u over het grote aanbod en mogelijkheden.
Telefonisch zijn ze te bereiken op nummer 0167-524 035. Email: info@Scootmobielshop.nu
Meer informatie is ook terug te vinden via internet www.Scootmobielshop.nu

Dinsdag 31 mei is het weer

“Samen Tafelen”

Het voorgerecht bestaat uit: Aspergesoep

of Ossestaartsoep.
En voor het hoofdgerecht bestaat de keuze uit: Spinazieschotel of Broccolischotel
Het “Samen Tafelen” project is voor alle senioren van de gemeente Steenbergen. Maar ook familie, vrienden, kennissen uit andere plaatsen zijn welkom. De kosten zijn slechts € 10,-- pp voor alle deelnemers.
Net zoals voorgaande keren is de aanvang 17:00 uur in het Dorpshuis aan de Westvoorstraat 3.
Opgeven en betalen, uiterlijk

24 juni, via de antwoordstrook en op het bekende rekeningnummer.

Braderie Dinteloord
Ook KBO-Dinteloord is met een stand aanwezig.

Volg ons op-
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Juni

23 mei

78
9

Juli./Aug.

27 juni

September

22 augustus

10

Oktober

26 september

11

November

24 oktober

12

December

21 november

Agenda (onder voorbehoud)
Ma

7-11 juni

5-daagse reis of 7 juni

Samen met Steenbergen

Do

02 juni

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

Dorpshuis

Do

09 juni

Lezing “slag om de Schelde”

Dorpshuis

Do

09 juni

Voorjaarsmenu

Restaurant Thuis

Do

11 juni

Braderie Dinteloord

Dinteloord

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

Jaarvergadering

Locatie volgt

Do

27 oktober

Herfst middag

Restaurant Thuis

Za

05 november

Lezing bevrijding van Dinteloord

Dorpshuis

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

Dorpshuis

Do

15 december

Kerstviering

Restaurant Thuis

Volg ons op-
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------------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 24 juni--------------------------

“Samen Tafelen” 28 juni in het Dorpshuis
Deelname € 10,-- pp (Consumpties voor eigen rekening)
Ja, ik kom Naam: …………………………………………………….

Lidnummer: 7100…………………

Keuze voorgerecht: Aspergesoep / Ossenstaartsoep #
Keuze Hoofdgerecht; Spinazieschotel/ Broccolischotel #

Ja, ik kom Naam: …………………………………………………….

Lidnummer: 7100…………………

Keuze voorgerecht: Aspergesoep / Ossenstaartsoep #
Keuze Hoofdgerecht; Spinazieschotel/ Broccolischotel #

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook.
Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Keuze voorgerecht: Aspergesoep / Ossenstaartsoep #
Keuze Hoofdgerecht; Spinazieschotel/ Broccolischotel #

Naam Introducee: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Keuze voorgerecht: Aspergesoep / Ossenstaartsoep #
Keuze Hoofdgerecht; Spinazieschotel/ Broccolischotel #

# = doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

----------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 2 juni--------------------------

Lezing 9 juni Slag om de Schelde deel 2 in het Dorpshuis
Entree gratis; consumpties voor eigen rekening

Ja, ik / wij komen Naam: …………………………………………………….

Lidnummer: 7100…………………

Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………...

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

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

Volg ons op-
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***inleveren/aanmelden/betalen uiterlijk 2 juni 2022***

Voorjaars 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 2 juni 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 “voorjaarsmenu” 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 2 juni 2022***
Terugbetalen zonder opgave van aanvaardbare reden is na het sluiten van de inschrijfdatum niet meer mogelijk

