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KBO-Dinteloord            

Nieuwsbrief 

Februari 2023    Jaargang 07                     Nummer  02 

Beste leden, 

 

Op donderdag 16 februari “PAKT Stichting Carnaval Peeloofdurp UIT MÉÉJ” 

een SENIORENMIDDAG in het Dorpshuis van Dinteloord. 

De aanvang is om 14:00 uur inloop vanaf 13:30 uur. 

 

Gratis Toegang 
Uiterlijk 13 februari aanmelden via de antwoordstrook in deze Nieuwsbrief! 

 

We beginnen met Koffie / Thee en wat lekkers. 

Een “Mystery Guest” treedt op. 

Natuurlijk spelen we BINGO. 

Is er in de pauze een hapje en een drankje. 

Krijgen we het Prinselijk Gezelschap op bezoek. 

En hebben we hopelijk Veul Leut. 

 

Deze middag is vóór iedereen van 50 jaar en ouder en wordt georganiseerd in 

samenwerking met: 

KBO-Dinteloord 
Zonnebloem afdeling Dinteloord 
Senioren Vereniging Steenbergen Dinteloord 
 

U komt toch ook?!  

 
 

Verkleed komen wordt gewaardeerd,  

maar is zeker geen noodzaak ! 
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Op vrijdag 17 maart is het Nationale Pannenkoekendag en dit jaar nemen 

wij, samen met de Petrus en Paulusschool (aan de Stoofdijk), hier aan deel. 

 

Wat gaan we doen? 

 

We worden om 12:00 uur op school verwacht; niet eerder en niet later! 

 

Vervolgens gaan we in kleine groepjes naar de klassen 1 t/m 8. 

Daar gaan we eerst Pannenkoeken bakken en samen opeten. 

 

We krijgen een kijkje in de klas en samen spelen we BINGO. 

Het spel blijkt niet alleen populair te zijn onder ouderen, maar zekere ook onder 

jongeren. 

 

Heeft u zelf kleinkinderen of kinderen van familie op deze school? 

Vindt u het leuk om bij hen in de klas te kijken? 

Laat het ons weten via het antwoordformulier. 

 

Heeft u geen kleinkinderen meer op deze school, maar heeft u er zelf ooit ook op 

gezeten of kinderen op deze school gehad? Dit is de dag om nog eens terug te 

gaan en te zien hoe de school is veranderd. 

 

Heeft u helemaal géén binding met de school? U bent ook dan gewoon van harte 

welkom. De Nationale Pannenkoeken dag is er voor iedereen. 

 

Wij kunnen deze activiteit GRATIS aanbieden en ook niet leden kunnen 

deelnemen. 

 

Om 14:30 uur gaat de school uit en is het ook voor ons gedaan. 

 

Interesse? 

Schrijf u in via het antwoordformulier achterin deze Nieuwsbrief. 

 

Wij wensen u alvast een lekkere PANNENKOEKEN DAG toe. 

 

Vindt u het leuk om tevoren thuis Pannenkoeken te bakken? Laat het ons weten!  

Er moeten vele monden worden gevoed dus hulp is welkom! 06-2939 9736 
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Doneer uw statiegeld 
Voor Samen Tafelen 

 
 

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 februari, uw lege statiegeldflessen 

inlevert bij AH-Dinteloord, doneer dan uw statiegeld aan deze actie door op de 

doneerknop te drukken. 

 

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! 
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E-mailadres 
Als in onze ledenadministratie een correct E-mailadres van u bekend is, dan 

ontvangt u regelmatig updates en herinneringen over onze activiteiten. Is dat niet 

het geval, dan beschikken wij niet over uw  

E-mailadres of niet over het juiste adres. In dat geval verzoeken wij u om uw E-

mailadres aan de ledenadministratie door te geven door een bericht te sturen naar 

Algemeen@KBO-Dinteloord.nl u bent dan steeds op de hoogte van het laatste 

KBO-nieuws. 

 

Jaarvergadering 
Geachte leden, 

 

Hierbij attenderen wij u alvast op de komende Jaarvergadering welke zal gaan 

over het afgelopen jaar 2022. 

Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 9 maart a.s. in het 

“Dorpshuis” 

 

Aanvang 10:30 uur 

 

Het is weer een dag-vullend programma met naast de gebruikelijke agenda van 

de jaarvergadering ook een voorlichting. Deze keer zal het gaan over Veiligheid 

in en om de woning. 

De lunch wordt door ons verzorgd en we sluiten af met een aantal rondjes Bingo. 

 

Einde programma zo rond de klok van 16:30 uur 

 

Noteer alvast deze datum op de KBO-kalender en zorg dat je er bij bent. 

Nadere informatie in de volgende Nieuwsbrief. 

 

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden. 
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Lady’s Day  Kloostermode 

Helaas kon Lady’s Day  in 2022 niet door gaan vanwege te weinig  

belangstelling. 

Dit 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 U agenda!! 

Houd de nieuwsbrief de gaten!! 

 

Dinsdag 28 februari is het weer “Samen Tafelen”  

 

Deze keer een voorgerecht bestaande uit: Groentesoep of kippensoep  

Als hoofdgerecht bieden wij aan: Andijviestamppot met speklap of hutspot met 

saucijsje.  

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 West Voorstraat 3. Opgeven en 

betalen, uiterlijk 24 februari, via de antwoordstrook en op het bekende 

rekeningnummer. 
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5-DAAGSE REIS NAAR OOTMARSUM 

 

Datum: vrijdag 9 juni t/m dinsdag 13 juni 2023 

Prijs:     bij deelname van minimaal 40 personen: 

              € 580,00 p.p. voor 2-persoonskamer; 

              € 640,00 voor 1-persoonskamer; 

              niet-leden betalen € 15,00 extra. 

Aanmelden: via bijgevoegd strookje kunt u zich aanmelden om deel te 

nemen. Tevens dient u dan een voorschot van € 180,00 p.p. (2-persoons 

kamer) of € 240,00 p.p. (1-persoonskamer) over te boeken op rekening NL83 

RABO 0148 8872 28 t.n.v. KBO-Steenbergen. U ontvangt dan t.z.t. een 

uitgebreid aanmeld-formulier. Leden van KBO-Steenbergen en -Dinteloord 

kunnen zich tot 1 april met voorrang aanmelden. Als de bus dan niet vol is, 

kunnen ook niet-leden zich aanmelden.  

 

Voor mensen die niet meer zo ver weg willen, maar 

toch willen genieten van een prachtige omgeving, 

gaan we naar Ootmarsum in de provincie 

Overijssel. We verblijven in het Stadshotel 

Ootmarsum. Inbegrepen zijn dagelijks een 3-

gangen diner, lunch/lunchpakket, 5 drankjes tijdens 

of na het diner, ‘s avonds vertier of entertainment, 

entrees en gidsen.    

Dag 1: In de ochtend vertrek vanuit Steenbergen en 

Dinteloord. Na een stop voor koffie met gebak 

rijden we naar het authentieke plaatsje Ootmarsum. 

Bij aankomst staat de lunch voor u klaar. Na de 

lunch maken we een stadswandeling onder leiding 

van een gids. Aansluitend wordt er in het hotel 

uitleg gegeven over de tradities en gebruiken van 

Ootmarsum en wordt er een glaasje boerenjongens 

geserveerd.  

Dag 2: Bezoek aan de Meyer Werfft, een 

scheepswerf met enorme cruiseschepen en 

innovatieve scheepsbouw in Papenburg (Duitsland), 

onder leiding van een Nederlands sprekende gids. 

Na dit bezoek heeft u in Papenburg tijd om de lunch 

te gebruiken en de stad te bekijken.  
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Dag 3: Bezoek aan Huis Singraven in Denekamp 

met prachtige stijl-kamers en een unieke 

persoonlijke verzameling meubelen, schilderijen, 

zilver, keramiek en wandtapijten. Vervolgens 

bezoeken we de water-molen, vlakbij de statige 

havezate tussen de meanders van de Dinkel. Tijdens 

de rondleiding toont de molenaar hoe de molen zaagt 

en maalt.  

Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Erica, waar het 

Smalspoormuseum is gevestigd. De rondrit met de 

smalspoortrein, vanaf het perron bij het 

museumgebouw, leidt u langs de turfstrooiselfabriek, 

maar ook langs het andere rijksmonument op het 

museumterrein, de 4-sporige smalspoor-remise uit 

1910. Hierna gaan we naar Orvelte, het levendige 

monumentendorp.  Er worden regelmatig 

demonstraties gehouden (entree niet inbegrepen) 

door bijvoorbeeld de smid of de klompenmaker. In 

diverse winkeltjes kunt u terecht voor 

streekproducten en souvenirs.  

Dag 5: In de ochtend bezoeken we Emsflower, de 

grootste kwekerij van pot- en perkplanten van 

Europa. Hierna rijden we naar de Hanzestad 

Deventer. In deze prachtige stad aan de IJssel kunt u 

het historische stadscentrum met haar vele 

monumenten bezoeken. We bezoeken ook een 

koffieproeverij. Op een sfeervolle locatie in het 

middeleeuwse Bergkwartier wordt u ontvangen met 

een kopje koffie. Een gids vertelt u het verhaal over het groei- en productieproces 

van bes tot koffie.  

Vervolgens rijden we naar Wilp voor een 3-gangen diner. Na dit afsluitende 

diner brengt de bus u terug naar Dinteloord en Steenbergen. 

 

http://www.kbo-dinteloord.nl/


Volg ons op       en www.kbo-dinteloord.nl                        februari 2023 – nr. 2 

Planning maart en april 2023 

DO 02 ma. Hoffman mode   Dorpshuis 

DO 09 ma. JAARVERGADERING met 

lezing en Bingo 

  Dorpshuis 

VR 17 ma. Nationale Pannenkoekendag samen met 

leerlingen 

Petrus en 

Paulusschool 

DO 23 ma. Creadag (onder voorbehoud)   Wooncomplex Petrus 

en Paulus 

Di 28 ma. Samen Tafelen   Dorpshuis 

DO 30 ma. Paas middag met Bingo   Dorpshuis 

DO 13 apr Lezing “Wilsbeschikking” Dr. 

Schuijtvlot 

Dorpshuis 

DI 18 apr Dagtocht “de klompenmakerij” KBO-Dtlrd-

Stnbrgn 

Dussen 

DO 20 apr Creadag  Voormalig P&P kerk 

DI 25 apr Samen tafelen  Dorpshuis 

 

Aanmelden via de antwoordstroken; let goed op de inleverdata!  

Inleveren bij onderstaande adressen: 

Petra Dam-Geers, Karel Doormanstraat 28 (06 2939 9736) 

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 activiteit” en uw lidnummer(s) plus eventueel de 

naam van uw introducee(s). Uw eigen naam is niet nodig dit staat op de 

afschrift en zien wij aan het lidnummer. 

U bent deelnemer als het bedrag bij ons op de rekening staat, dus let goed op 

de inlever- / betaaldata.  

Digitaal aanmelden kan ook via: Algemeen@KBO-Dinteloord.nl 

Vragen of opmerkingen stel ze ons! 
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------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 13 februari------------------- 

SENIORENMIDDAG bij Stichting Carnaval Peeloofdurp  

16 februari 2023 in het Dorpshuis Deelname GRATIS 

 

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

 

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

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

Deelname GRATIS 

 

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

 

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

 

------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 10 maart---------------------- 

Nationale PANNENKOEKENDAG 17 maart 2023  
op de Petrus en Paulus basisschool aan de Stoofdijk te Dinteloord 

Deelname GRATIS 

 

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

 

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

 

Ik heb familie in groep ……….. namelijk: (naam van het kind)………………….……………. 

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

Deelname GRATIS 

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

 

Ik heb familie in groep ……….. namelijk: (naam van het kind)………………….……………. 
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------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 24 februari------------------- 

“Samen Tafelen” 28 februari in het Dorpshuis 

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

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

 Lidnummer: 7100………………… 

Keuze voorgerecht: Groentesoep of Kippensoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Andijviestamppot met speklap of Hutspot met saucijsje.  # 

 

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

 Lidnummer: 7100………………… 

Keuze voorgerecht: Groentesoep of Kippensoep # 

Keuze Hoofdgerecht; Andijviestamppot met speklap of Hutspot met saucijsje.  # 

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

 

---------------------uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 inleveren--------- 

 

5-DAAGSE REIS NAAR OOTMARSUM  

 

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

 

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

 

Adres: …………………………………………………………………… 

 

Tel.nr.: …………………… E-mailadres: ……………………………………… 

 

Ik/wij neem/nemen deel aan de 5-daagse reis naar Ootmarsum van 9 t/m 13 juni 

2023.   

Het voorschot van € 180,00 p.p. (2-persoons kamer) of € 240,00 p.p. (1-

persoonskamer) is overgemaakt naar bankrekening NL63 RABO 0148 887 228 

van KBO-Steenbergen o.v.v. OOTMARSUM. 

Deze strook inleveren bij: Anja Langbroek, Walmolen 6 Dinteloord 
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------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 30 januari--------------------

WINTER BINGO donderdag 2 februari in het Dorpshuis 

Deelname € 15,-- pp (inclusief koffie / thee en 1 consumptie) 

Gepast betalen bij binnenkomst 
 

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

 

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

Wilt u een vriend, vriendin of u naaste buur meenemen dat kan ook.  
Deelname voor introducees € 15,-- pp (inclusief koffie / thee en 1 consumptie) 

Gepast betalen bij binnenkomst 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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