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KBO-Dinteloord            

Nieuwsbrief 

 

Energietoeslag; Hebt u al nagekeken of u in aanmerking komt? Kijk het na. U 

kunt het tot 31 december aanvragen. Het scheelt u veel geld. Hulp nodig? Neem 

contact op. 

 

 

 

Het Bestuur wenst U en eenieder 

die u dierbaar is een Zalig 

Kerstfeest     

Een mooie Jaarwisseling, Liefde, 

geluk en een goede gezondheid in 

2023 

 

 

 

 

 

 

Januari 2022   Jaargang 07    Nummer  01 

  

 

 

Op 26 november 2022 is ons lid Aart Sulkers overleden 

Op 25 november is ons voormalig lid Arie Gijzen overleden 

Wij wensen hun dierbaren veel sterkte toe met dit verlies 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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                   Dinteloord, december 2022 

Beste Leden, 

Begin 2023 ontvangt u allemaal een Nota of Incassobericht van mij in de bus. 

Tot die tijd hoeft u nog geen contributie over te maken of te betalen.  

 

Wilt u in de toekomst gebruik gaan maken van het gemak van automatische 

incasso?  

Neemt u dan 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, 

 

 

                                                                                                                                    

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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Deze middag kost € 10,-- pp (KBO-leden krijgen € 2,50 korting)  

Inclusief een glaasje “Bubbels” bij binnenkomst  

Koffie / Thee in de pauze 

BINGO om mooie prijzen (niet inbegrepen) kosten € 1,-- per rondje. 

Aanmelden en betalen uiterlijk 28 december 2022 middels het antwoordformulier 

achterin deze Nieuwsbrief en op het bekende rekeningnummer. 

 

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 U 

agenda!! 

Houd de nieuwsbrief de gaten!! 

 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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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 aan de Wouwsestraat 49 te Steenbergen en ook voor KBO-

Dinteloord hebben ze een speciale voorstelling gereserveerd; op woensdag 11 

januari 2023. De aanvang is 14:00 uur; vanaf 13:30 uur bent u welkom. 

Bij ontvangst is er een kopje koffie / thee met wat lekkers en een hapje en 

drankje in de pauze. Wij kunnen dit aanbieden voor € 6,75 per lid en € 8,00 voor 

niet leden. Het vervoer dient zelf geregeld te worden; de Plus Bus kan uitkomst 

bieden. 0167 541138 of  

E-mail: centrale@plusbus-steenbergen.nl  Interesse? 

Vul dan het antwoordformulier, achterin deze Nieuwsbrief, in. 

Inleveren en betalen uiterlijk 4 januari 

 

5-daagse reis 

 

De reis commissie heeft de 5 daagse reis 9 t/m 13 juni naar Ootmarsum zo goed 

als rond. alleen de totaal prijs voor onze leden moet nog vastgesteld worden 

Daarna zal de reis opgenomen worden in de planning.  

 

Houd de nieuwsbrief, voor dit onderwerp, dus ook weer goed in de gaten. Zodra 

alles bekend is zullen wij dit bekend maken. 

 

 

 

 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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19 JANUARI 13:30 UUR IN HET DORPSHUIS 

DINTELOORD: 

zaal open 13:00 uur 

BRAND! WAT DOE JE DAN??? 

                                     

 

De brandweer geeft, op uitnodiging van KBO-Dinteloord,  

een voorlichting over brandveiligheid. 

Deze middag vindt plaats in het “DORPSHUIS” West Voorstraat 3 

Weet u wat u moet doen bij brand of wat u juist niet moet doen?  

Hoe kun je brand voorkomen? Wat zijn de risico’s bij u? 

Bij de voorlichting krijgt u antwoord op al deze vragen en nog veel meer! 

 

De toegang is gratis; na de Pauze spelen we BINGO met prijzen in natura. 

Prijs per rondje €1,--. Consumpties voor eigen rekening. 

Iedereen is welkom tevoren aanmelden is gewenst: via de antwoordstrook 

achterin deze Nieuwsbrief, via een telefoontje naar 06-2939 9736 of een 

Emailbericht naar Algemeen@KBO-Dinteloord.nl   

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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“Het Alle Leden Menu” 

 
Hierbij nodigen wij U uit voor een 3 gangen keuze menu bij Brasserie 

Overstag aan Sasdijk 2Y te Dinteloord  

op Zondag 22 januari 2023. 

Inloop vanaf 17.00 uur aanvang diner 17.30 uur. 

 

Het voorgerecht(keuze) bestaat uit: vissoep ,rijkelijk gevuld met witvis en zalm 

of tomatensoep met balletjes.  

Bij het hoofdgerecht heeft U de keuze uit: 

Schnitzel met stroganoffsaus,  varkenshaas met champignonroomsaus of 

Heekhaas(witvis) gegratineerd met old Amsterdam en zongedroogde 

tomatensaus. 

Als afsluiting kunt U kiezen uit:  

Dame blanche, vanille ijs, chocoladesaus en slagroom of  

Coupe karamel, vanille ijs, karamelsaus en slagroom of  

koffie. 

Wij kunnen dit menu aan u, onze leden, aanbieden voor € 25,00 p.p. excl. 

consumpties. 

Ook niet leden zijn welkom zij betalen € 27,50 p.p. excl. consumpties. 

Geef u op middels de antwoordstrook en betaal uiterlijk 14 januari 2023. 
 

 

Dinsdag 31 januari is het weer “Samen Tafelen”  

 

Deze keer een winterse maaltijd bestaande uit: Twee kommen erwtensoep met 2 

belegde broodjes of Twee kommen gevulde tomatensoep met twee belegde 

broodjes. 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 21 oktober, via de antwoordstrook en 

op het bekende rekeningnummer. 

 
 

 

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

 

 

Planning februari en maart 2023 

DO 02 feb. Gezamenlijke Bingo met de 

SVSD  

  Dorpshuis 

DO 09 feb. Carnavalsmiddag met Bingo   Dorpshuis 

DO 16 feb. Carnaval (onder 

voorbehoud) 

  Dorpshuis 

Di 28 feb. Samen Tafelen   Dorpshuis 

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 

 

 

Beste leden, 

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


Volg ons op       en www.kbo-dinteloord.nl                        december 2022 – nr. 9 

Hoewel redelijk aan de late kant kunnen wij u een korting bon aanbieden bij 

Verwijk’s Olliebollen kraam. Wanneer u voor €10 besteed krijgt u €2 korting 

met inlevering van de korting bon achter in de nieuwsbrief. 

 

KBO-Dinteloord                Verwijk’s Oliebollenkraam   

 

 

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! 

 

 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
mailto:Algemeen@KBO-Dinteloord.nl
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-------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 28 december--------- 

Nieuwjaarsreceptie met -concert 5 januari 2023 in het 

Dorpshuis 

Deelname € 7,50 per lid (is inclusief “Bubbles” en Koffie / Thee) 

 

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 € 10,-- pp (is inclusief “Bubbles” en Koffie / Thee) 

 

Naam Introducee: 

………………………………………………………………………….. 

 

Naam Introducee: 

…………………………………………………………………………… 
 

------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 4 januari---------------- 

D’Ouwe Stukke 11 januari 2023 bij Myra Ceti te Steenbergen 

Deelname € 6,75 per lid (inclusief koffie / thee en 1 consumptie) 

 

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 € 8,00 pp (inclusief koffie / thee en 1 consumptie) 

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

 

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

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 17 januari-------------------- 

19 januari Voorlichting Brandveiligheid in het Dorpshuis   
De toegang is GRATIS (Consumpties voor eigen rekening; BINGO € 1,-- per ronde) 

 

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

7100………………… 

 

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

7100………………… 

 

Iedereen is welkom, dus neem mee die vriend / vriendin / naaste buur / 

familie / kennissen.  

De toegang is GRATIS (Consumpties voor eigen rekening; BINGO € 1,-- per ronde) 

 

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

 

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

 

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

------------------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: ………………………………………………………………………………….………… 

 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
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Wie zijn wij? 

Wij zijn KBO-Dinteloord; een belangenvereniging van, voor en door 50 plussers. 

Opgericht op 22 mei 1954 en momenteel meer dan 160 leden. 

Een belangrijke pijler van onze vereniging is het sociale aspect; iedereen heeft 

namelijk behoefte aan gezelschap. Daarom organiseert KBO-Dinteloord 

maandelijks diverse, uiteenlopende activiteiten met als doel: gezelligheid, actief 

zijn en ontmoeten van generatiegenoten. 

 

Een van de activiteiten die we organiseren is het "Samen Tafelen" project. Leden, 

introducees en belangstellenden, uit de gemeente Steenbergen, kunnen, tegen een 

minimale eigen bijdrage, maandelijks, genieten van een traditioneel, maar 

smaakvol, twee gangen diner; waarbij "Samen is niet Alleen" de rode draad is. 

 

Wij vragen 

Om dit "Samen Tafelen" project te kunnen blijven aanbieden zijn we momenteel 

op zoek naar een vrijwilliger, een Beroeps kok en / of Hobby kok, die het leuk 

vindt om 1x per maand, voor een gezelschap van 15 tot 20 personen te koken. 

 

Hoe, wat en waar kunnen we in een nader gesprek bespreken. 

 

Wij bieden 

Helaas hebben we géén budget beschikbaar om een vrijwilligersvergoeding te 

kunnen betalen. 

Daarentegen zijn de huidige deelnemers aan het project enthousiast, dankbaar en 

waarderen de inzet. 

 

Interesse? 

 Als je naast de vacature op "reageren" klikt krijgen wij bericht van jouw 

interesse. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen. 

Hiervoor moet je wel ingelogd zijn. Heb je nog geen account? Hier kun je jezelf 

aanmelden! 

http://www.kbo-dinteloord.nl/
https://www.vrijwilligersinformatiepunt.nl/register
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--------------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 14 januari -------------  

 

Menu voor alle leden bij Brasserie Overstag; inloop 17:00 uur, aanvang Diner 

17:30 uur  

Deelname € 25,00  p.p. (Consumpties voor eigen rekening) 

 

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

 Keuze voorgerecht: Vissoep of Tomatensoep # 

 Keuze Hoofdgerecht; Schnitzel of Varkenshaas of Heekhaas(witvis)# 

 Keuze Dessert: Dame blanche of Coupe caramel of koffie  # 

  

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

 Keuze voorgerecht: Vissoep of Tomatensoep # 

 Keuze Hoofdgerecht; Schnitzel of Varkenshaas of Heekhaas(witvis)# 

 Keuze Dessert: Dame blanche of Coupe caramel of koffie  # 

 

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

 

 Introducees betalen € 27,50 p.p. (Consumpties voor eigen rekening) 

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

  

Keuze voorgerecht: Vissoep of Tomatensoep # 

 Keuze Hoofdgerecht; Schnitzel of Varkenshaas of Heekhaas(witvis)# 

 Keuze Dessert: Dame blanche of Coupe caramel of koffie  # 

 

# = doorhalen hetgeen voor u niet van toepassing is 

 
------------------------------------------opgavestrook inleveren uiterlijk 31 januari 2023--------------------------------- 
 

“Samen Tafelen” 31 januari in het Dorpshuis Deelname € 10,-- pp (Consumpties 

voor eigen rekening)  

 

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

Keuze winterse maaltijd ;  Erwtensoep/Gevulde tomatensoep  # 

 

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

Keuze winterse maaltijd ;  Erwtensoep/Gevulde tomatensoep  # 

 

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

 

Naam Introducee:…………………………………………………….…………  
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Volg ons op       en www.kbo-dinteloord.nl                        december 2022 – nr. 16 

Keuze winterse maaltijd ;  Erwtensoep/Gevulde tomatensoep  # 

 

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

Keuze winterse maaltijd ;  Erwtensoep/Gevulde tomatensoep  # 

 

# = doorhalen hetgeen voor u niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting  Verwijk’s Oliebollenkraam 

Bij inlevering van deze bon krijgt u bij besteding van €10 een korting van €2,00 

 

 

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 
  

  

  

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

