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In memoriam 

Op  5 juni 2022 is ons lid 

Mevr. W. van Eersel-Rademakers overleden 

 Wij wensen haar dierbaren veel sterkte in het dragen 

van dit verlies. 

KBO- Dinteloord op 

de BRADERIE  

Zaterdag 11 juni stond Dinteloord vol 

met marktkramen vanwege de jaar-

lijkse Braderie.  

Ook wij hadden ons voor een kraam 

ingeschreven om mensen te informe-

ren over onze activiteiten en services 

die wij organiseren en verlenen. Zo 

konden de bestuursleden en hun 

partners enthousiast vertellen over het “Samen Ta-

felen” project, de Muzikale Bingo, de lezingen over 

de Slag om de Schelde, de voorlichting over bank-

fraude en hoe dit te voorkomen, de creatieve work-

shops, de koffieochtenden die er weer aan komen 

en nog veel meer. 

Verbaasd waren de bezoekers over de services die 

je bij de KBO mocht verwachten zoals daar zijn de 

gratis Thuis-administrateur die je helpt bij het op 

orde brengen van je administratie. De gratis WMO-

cliëntondersteuners  die je kunnen helpen bij het 

aanvragen van hulp, zorg of hulpmiddelen. De Juri-

dische Helpdesk waarbij je gratis terecht kan voor 

een deskundig advies of notaris spreekuur. De be-

lastinghulpen die naast het invullen van uw belas-

tingformulier ook advies geven op het gebied van 

zorg-, hulp- of huurtoeslag. De gratis ouderenadvi-

seur; iemand die met je meedenkt over regionale 

en lokale (zorg-) voorzieningen en diensten. En tot 

slot de clientondersteuner die gratis zijn diensten 

aanbiedt bij vragen op allerlei gebied. 

Volop redenen om over een lidmaatschap van deze 

bond van ouderen na te denken. 

Maar ook kon je bij onze kraam raden naar het juis-
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 Succesvolle Crowd Funding (Geldinzamelingsactie) voor 

“Samen Tafelen” 

 
Onze Crowd Fundingsactie “Samen Tafelen – Samen voor de Buurt” met medewer-
king van de Regiobank Overbeeke in Steenbergen is geëindigd. Netto hebben we € 
636,50 opgehaald. Dank hiervoor aan alle gevers en personen die hebben meege-
werkt aan de totstandkoming van dit mooie bedrag.  
Op deze wijze kunnen we de “Samen Tafelen” maaltijden zo goedkoop mogelijk 

blijven aanbieden.  
 
Denkt u nu hier had ik ook mijn bijdrage aan willen leveren? Dat kan nog steeds. Maak uw donatie over 
aan NL02RABO 0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder vermelding van donatie “Samen Tafe-
len” Is uw donatie € 50,-- of meer dan nodigen wij u graag uit om gratis deel te nemen aan de “Samen-
Tafelen” maaltijd.  
‘Samen Tafelen’ is een project van KBO-Dinteloord voor alle 50 plussers.  
Tegen een eigen bijdrage van € 10,-- pp / per maaltijd, kunnen deelnemers, op elke laatste dinsdag van 
de maand, genieten van een gezamenlijke maaltijd in het Dorpshuis van Dinteloord . Doel daarbij is om 
senioren samen te brengen rond een lekkere maaltijd waarbij het sociale contact een belangrijk rol 
speelt.   
  

te gewicht van de scootmobiel van de Scootmo-

bielshop met daarop onze voorzitter Dhr. Rien van 

Zundert. Het totaalgewicht was 208 kg en 4 ons. 

Het juiste gewicht is niet geraden, maar er waren 5 

deelnemers die met 210 kg er het meest dichtbij 

zaten. Bij deze personen heeft de dobbelsteen be-

paald dat Dhr. Vermolen uit Stampersgat de heerlij-

ke taart in ontvangst mocht nemen. Daarnaast or-

ganiseerden we het Dinteloords kampioenschap 

Sjoelen dames / heren. En dat het er serieus aan 

toe ging bleek wel uit de felle strijd die er soms bin-

nen gezinnen, families en vrienden werd 

“uitgegooid”.  

De winnares bij de dames was Mevr. Julia de Hoog 

die zich met 60 punten een jaar lang “KBO Sjoel-

kampioene Dinteloord” mag noemen.  

Bij de heren werd de strijd gewonnen door Dhr. 

Sam uit de Steenbergseweg. Met 66 punten bij 

slechts 1 keer gooien met 30 stenen was hij de on-

betwiste “KBO Sjoel-kampioen Dinteloord” 2022. 

Naast de roem was er voor beide kampioenen een 

goed gevulde AH doos met boodschappen. 

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag 

en willen dan ook iedereen bedanken die heeft 

deelgenomen of heeft bijgedragen. Naast bekend-

heid heeft de Braderie ons ook geen windeieren 

gelegd, met een omzet van meer dan € 300,-- is de 

penningmeester dik tevreden. 
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Dinsdag 26 juli is het weer “Samen Tafelen” 

Het voorgerecht bestaat uit: Kippensoep of Thaisesoep 
En voor het hoofdgerecht bestaat de keuze uit: Prei-Gehakt-Schotel of 
Nasi-Saté-Kroepoek 
Het “Samen Tafelen” project is voor alle senioren van de gemeente Steen-
bergen. 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 23 juli, via de antwoordstrook en op het be-

kende rekeningnummer. 

RABO CLUB SUPPORT 2022 

Ook dit jaar doet KBO-Dinteloord mee met de Rabo Club Support Actie.  

Van 5 tot en met 27 september kunt u uw stem uitbrengen.  

Wel een bankrekening bij de Rabobank, maar nog geen lid van de Rabobank?  

Lid worden kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren (> profiel > mijn contactgegevens). 

Of neem telefonisch contact op met uw Rabobank 076-513 4444 
 

Wij kunnen uw stem goed gebruiken! 

Fietstocht 2022 

We hebben ook deze keer Piet Kleppe  en zijn kompanen weten te strikken voor 

het organiseren van een fietstocht. Deze zal plaatsvinden op donderdag 25 au-

gustus. De afstand zal weer zo’n 40 á 45 km zijn en het  vertrek zo rond 13:00 uur 

vanaf Sportcafé “De Buitelstee”. Onderweg zijn weer een aantal kleine stops en 

1x is er een langere pauze. We eindigen dit keer op de Hoeve Karolina waar van alles te zien is en waar de 

Familie Breure ons uitgebreid over zal vertellen. 

Iedereen mag deelnemen; leden betalen € 1,50 en niet leden betalen € 2,50. 

Let op! U fietst in een groep en dus niet individueel. 

Deelname is geheel op eigen risico!  

KBO-Dinteloord is niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan 

ook.   

 Wilt u deelnemen?  

Lever dan de antwoordstrook, achter in deze nieuwsbrief, voor 11 augustus 

in. 
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Woensdag 11 januari 2023 zijn we uitgenodigd door Totaaltheatergroep DÓUWE STUKKE  

om ons te laten verrassen met liedjes en sketches.  

In 2018 werd Totaaltheatergroep Dóuwe Stukke in Steenbergen opgericht, in september 2019 volgde hun 

eerste optreden, daarna gooide corona roet in het eten. Nu verzorgen ze weer gratis voorstellingen in de 

Theaterschool en Dansstudio MyraCeti en ook wij zijn daar welkom. 

Nadere informatie volgt, maar zet deze datum alvast in uw agenda. 
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Koffieochtenden in de Petrus en Paulus 
 
Gezien het succes van vorig jaar bieden wij onze leden en overige belangstellenden, ook dit jaar weer, de 
mogelijkheid om gedurende 6 weken (zomervakantie) koffie / thee te komen drinken in de Petrus en Pau-
lus. Op het terras in het “Middenschip” kunt u gezellig bijkletsen, een korte pauze houden tijdens de och-
tendwandeling of er eens even tussenuit. 
 
De koffieochtenden zijn van 10:30 uur tot 11:30 uur en vinden plaats op: 
Donderdag 28 juli   Donderdag 4 augustus  Donderdag 11 augustus 
Donderdag 18 augustus  Donderdag 25 augustus   Donderdag 1 september 
 
De kosten zijn € 1,-- per “Bakkie” en soms presenteren wij er ook wat lekkers bij. 
 
U mag zo vaak komen als u wilt en iedereen is welkom want hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

Wij verwelkomen u graag op de koffie!            

Jeu de Boules / Koersbal 
Donderdag 31 maart zijn de deelnemers aan het Jeu de Boules spel weer gestart met hun wekelijkse acti-
viteit aan de Willem Barentzhof. Heeft u ook interesse? Kom dan eens, bij goed weer, kijken op donder-
dag tussen 14:00 uur en 16:00 uur. U hoeft geen Jeu de Boules ballen te hebben die kunt u altijd lenen 
van de overige deelnemers. Het is een, gratis, sportief, samen zijn in een ongedwongen sfeer. 

iedereen van 55 jaar en ouder is welkom. Meer informatie nodig? Bel met 06-4973 2201 

 
Omdat we nu ook de beschikking hebben over het Koersbalspel, u heeft het vast wel gelezen in de plaat-
selijke of regionale pers, kunnen we nu ook bij slecht weer de sportieve strijd met elkaar aan gaan. Koers-
bal wordt, binnen, gespeeld in het Dorpshuis. U heeft geen attributen nodig, alles is aanwezig. 
Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.  

In eerste instantie is het Koersbalspel het alternatief bij slecht weer voor het Jeu de Boules spel; 

maar zijn er senioren geïnteresseerd om dit spel op regelmatige basis te spelen en niet alleen bij slecht 

weer op donderdagmiddag laat het ons weten en neem contact op met: 06-4973 2201 

Vooraankondiging bus dagtocht Terschuur - Spakenburg  

Woensdag 7 september 2022 

 

Samen met KBO Steenbergen willen we een gezellige bus dagtocht maken naar Terschuur-Spakenburg, 
met o.a. Bezoek aan het Museum Oude Ambachten en Speelgoedmuseum, lunch en diner. 

Aanmelden: via bijgevoegd strookje kunt u uw interesse om deel te nemen kenbaar maken. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de kosten en de programma inhoud van deze mooie dag. 

Leden van KBO Dinteloord kunnen zich tot 15 juli 2022 aanmelden.  
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Stadswandeling Steenbergen 
 
Wij willen jullie uitnodigen om op donderdag 21 
juli met ons een Stadswandeling te maken door 
de kern Steenbergen. Afhankelijk van de groep 
is er een korte en/of langere route onder leiding 
van de Steenbergse StadsHerauten. Een bezoek 
aan het Koffie- & Theemuseum “De Klokgevel” 
mag natuurlijk niet ontbreken. En omdat we er 
toch zijn, drinken we hier gelijk ook maar een 
bakje koffie- thee met wat lekkers. De stads-
wandeling vangt aan om 14:00 uur en vertrekt 
vanaf de Gummaruskerk ingang aan de Markt. U 
dient zelf voor vervoer te zorgen; de PlusBus 
kan u van dienst zijn.  
We eindigen weer alwaar we ook zijn gestart.  
 
De kosten voor deze stadswandeling met museumbezoek en koffie – thee bedraagt € 12,50. 
Ook niet leden zijn van Harte Welkom, zij betalen € 13,50 
 
Interesse?  Meldt u snel aan middels de antwoordstrook achterin deze Nieuwsbrief. 
Minimaal aantal deelnemers 12 

EINDE LIDMAATSCHAP VOOR 31 DECEMBER  

Het lidmaatschap van KBO-Dinteloord, en tevens KBO-Brabant, geldt telkens voor een kalenderjaar. Wilt 
u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren voor het einde van het jaar; nu dus vóór 31 de-
cember 2022. Tot nu toe waren we coulant en werden opzeggingen in januari of soms in februari nog 
geaccepteerd en werd het ledental per 1 januari nog bijgesteld. 
Echter KBO-Brabant hanteert 1 januari als peildatum voor het lidmaatschap van dat jaar en wij willen 
voorkomen dat we teveel lidmaatschapsgeld aan KBO-Brabant moeten afdragen. 
Wilt u uw lidmaatschap van KBO-Dinteloord beëindigen, waar we niet van uitgaan, dan kunt u dit doen 
vóór 31 december van dit jaar. Als u opzegt na 31 december dan blijft u automatisch lid tot 1 januari 
2024 en dient u ook de contributie over 2023 te voldoen. 
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  Agenda (onder voorbehoud)  

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 

Editie Verschijningsdatum 

(op maandag) 

6 Juni 23 mei 

7-
8 

Juli./Aug. 27 juni 

9 September 22 augustus 

10 Oktober 26 september 

11 November 24 oktober 

12 December 21 november 
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------------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 23 juli-------------------------- 

“Samen Tafelen” 26 juli in het Dorpshuis 

Deelname € 10,-- pp (Consumpties voor eigen rekening)  

 

Ja, ik kom Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………… 

Keuze voorgerecht: Kippensoep / Thaisesoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Prei-Gehakt-Schotel / Nasi-Saté-Kroepoek # 

 

Ja, ik kom Naam: ……………………………………………………. Lidnummer: 7100………………… 

Keuze voorgerecht: Kippensoep / Thaisesoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Prei-Gehakt-Schotel / Nasi-Saté-Kroepoek # 

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

 

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

Keuze voorgerecht: Kippensoep / Thaisesoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Prei-Gehakt-Schotel / Nasi-Saté-Kroepoek # 

 

 

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

Keuze voorgerecht: Kippensoep / Thaisesoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Prei-Gehakt-Schotel / Nasi-Saté-Kroepoek # 

 

# = doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

 

------------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 4 augustus-------------------------- 

Zomer Bingo 11 augustus in het Dorpshuis samen met SVSD 

Deelname € 15,-- incl. Koffie / Thee en Hapje en Drankje in de pauze (betalen bij binnenkomst) 

 

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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

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

 



 

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. 



 

----------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 11 augustus -------------------------- 

Donderdag 25 augustus Fietstocht 2022 

Deelname voor KBO leden € 1,50 pp 

 

Ja, ik / wij nemen deel aan de Fietstocht 2022  

 

 

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

 

 

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

 

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

Introducees betalen € 2,50 pp 

 

 

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

 

 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opgavestrook inleveren uiterlijk 15 juli 

Dagtocht Terschuur - Spakenburg 

Ja ik/wij gaan mee  

Naam……………………………………………………. Lidnr 7100…………………………………. 
Naam……………………………………………………. Lidnr 7100………………………………….  

Lever het strookje in voor 15 juni as in bij Petra Dam Kareldoormanstraat 28 of Elly Vriens Burg. 
Mr.H.Popstraat 9 

Of meld u aan via Email. Algemeen@kbo-dinteloord.nl 
Of meld u zich telefonisch aan: Anja Langbroek 0613961862 

mailto:Algemeen@kbo-dinteloord.nl
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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 
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------------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 14 juli-------------------------- 

Stadswandeling Steenbergen met de StadsHerauten 21 juli 

Deelname € 12,50  incl. Koffie / Thee met wat lekkers bij “De Klokgevel” 

 

Ja, ik loop mee en kies voor een lange / korte route # 

 

 

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

 

Ja, ik loop mee en kies voor een lange / korte route # 

 

 

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

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

 

Niet leden betalen € 13,50  incl. Koffie / Thee met wat lekkers bij “De Klokgevel” 

 

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

Kiest voor de lange / korte route # 

 

 

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

Kiest voor de lange / korte route # 

 

# = doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Meld u zich aan via de antwoordstroken; let goed op de inleverdata!  

 

Inleveren bij onderstaande adressen: 

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28     of       

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

Betalingen uitsluitend (tenzij anders vermeld) via de Rabobankrekening NL02RABO 

0111.5024.89 ten name van KBO-Dinteloord onder vermelding van “de naam van de acti-

viteit” en uw lidnummer(s)  

plus eventueel de naam van uw introducee(s).  

Uw eigen naam is dan niet nodig dit staat op de afschrift en zien wij aan het lidnummer. 

 


