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KBO-Dinteloord            

Nieuwsbrief 

Maart 2023    Jaargang 07                     Nummer  03 

KBO - DINTELOORD Secretariaat: Walmolen 6, 4671 JA   Dinteloord  

E: secretariaat@kbo-dinteloord.nl   (06 1396 1862)    www.kbo-dinteloord.nl   

Rien van Zundert (voorzitter) ( 06 4938 6511) 

Beste leden, 

15 maart vinden de verkiezingen voor de provinciale staten plaats. De gekozen 

statenleden kiezen dan vervolgens de Eerste Kamer. Een belangrijk orgaan dat de 

wetten, die de tweede kamer aanneemt, controleert en terug kan sturen. Dat 

maakt dat dit belangrijke verkiezingen zijn die ons dagelijks leven beheersen. De 

provincie bepaalt o.a.de inrichting van het openbaar vervoer, hoeveelheid 

woningbouw en waar. De eerste kamer beoordeelt o.a. wetgeving over de zorg, 

woningbouw en de pensioenwetgeving. Alle reden dus om uw stem te laten 

gelden en let op: wij als ouderen vertegenwoordigen een grote groep kiezers.  

Dus laten we allen onze stem gaan uitbrengen!!! 

 

Openbaar vervoer (OV) 

De provincie is in 2022 begonnen met het opstellen van de OV-concessie voor 

2025. Hierin is het plan van eisen opgenomen waaraan de 

vervoersmaatschappijen moeten voldoen als ze hierop in willen schrijven. 

Samen met alle afdelingen van de KBO en de SVSD hebben we een zienswijze 

in gediend bij de provincie. Hierin hebben we gepleit voor goede voorzieningen 

voor ouderen waarin we rechtstreekse verbindingen met de steden Roosendaal en 

Bergen op Zoom na streven. Daarbij is het noodzakelijk dat het busstation voor 

alle reizigers goed bereikbaar is en dus daarvoor de voorzieningen aangepast 

worden. De provincie streeft hier ook naar. De gemeente Steenbergen heeft in 

haar zienswijze de twijfel uitgesproken t.a.v. het busstation van Dinteloord of 

daar extra voorzieningen nodig zijn (een zogenaamde hub). 
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Jaarvergadering 
Geachte leden, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Jaarvergadering op 9 maart 2023 a.s. in het 

“Dorpshuis” waarin we het afgelopen jaar 2022 zullen doornemen. 

 

Zaal open: 10:00 uur  

 

Ontvangst met Koffie / Thee en wat lekkers 

 

Aanvang vergadering: 10:30 uur; dus wees op tijd! 

 

Rond 12:00 uur volgt de lunch in de vorm van een Koffietafel. 

 

13:30 uur MIDDAGPROGRAMMA 

 

Lezing door het CCV; Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

over veiligheid in- en om de woning 

 

Ter afsluiting volgt een gratis BINGO met prijzen in natura. 

 

De kosten voor dit complete programma bedragen € 14,-- pp. 

Alleen deelname aan de jaarvergadering is gratis; u maakt dan geen gebruik van 

de lunch of het middagprogramma.  

 

Aanmelden uiterlijk 6 maart via de antwoordstrook in deze Nieuwsbrief. 

 

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden. 

 

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


Volg ons op       en www.kbo-dinteloord.nl                        maart 2023 – nr. 3 

 

 

AGENDA Jaarvergadering 9 maart 2023 

 

 

1.   Opening door de Voorzitter 

 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3.   Jaarverslag 2022 door de secretaris 

 

4.   Financieel verslag 2022 door de penningmeester 

 

5.   Verslag door de kascontrole Bets van Zogchel en Julia de Hoog. 

 

6.   Benoeming nieuw lid kascontrole daar Bets van Zogchel statutair 

  aftredend is. Heeft u interesse en wilt u de vereniging helpen aan de 

   statutaire verplichten te voldoen? Meld u aan! 

 

7.   Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Dhr. Rien van Zundert, 

  voorzitter en Mevr. Petra Dam, algemeen bestuurslid. 

  Momenteel hebben we 5 personen in het bestuur en toch zijn wij nog 

  op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u ons helpen en het bestuur 

  komen versterken of weet u misschien iemand die interesse heeft?  

  Laat het ons weten via de antwoordstrook of neem contact op met de 

  voorzitter via telefoon 06 – 4938 6511 

 

8.   Hulde aan de jubilarissen 

 

9.   Hulde aan de vrijwilligers 

 

10. Activiteiten algemeen 

 

11. 70-jarig bestaan in 2024 

 

12. Rondvraag en sluiting 
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Beste leden, 

 

Op maandag 20 maart begint de Lente en op zondag 9 april vieren we Pasen, 

voor ons een mooie gelegenheid om stil te staan bij het Voorjaar. Daarom 

organiseren we -donderdag 30 maart- een bijeenkomst in het 

Dorpshuis met als thema  

 

“We vieren het leven” 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

* 10:00 uur inloop 

* 10:30 uur Koffie / Thee met gebak 

* 11:00 uur oud Hollandse spelletjes 

* 12:30 uur lunch in de vorm van Friet met een Snack (Frikandel of Kroket) 

* 13:30 uur optreden van muzikaal duo “Two of a Kind”  

* 15:30 uur afsluitende BINGO  

    € 0,25 /blokje - € 0,75 /halve kaart - € 1,50 /hele kaart; Prijzen in natura. 

 

Naast de bovengenoemde onderdelen zorgen wij natuurlijk weer voor een 

drankje en een hapje en is er voor alle deelnemers een aardigheidje aan het eind 

van de dag. 

 

We hopen u allemaal te mogen begroeten!  

 

Deelname aan dit dag vullend programma kost u slechts € 14,-- 

Niet leden (introducees) betalen € 15,50 

 

Aanmelden en betalen, uiterlijk 23 maart, via het antwoordformulier in deze 

Nieuwsbrief; met vermelding van uw snackkeuze en op het bekende 

rekeningnummer. 
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Statiegeldactie verplaatst 
Voor Samen Tafelen 

 
 

Beste allemaal, 

 

De statiegeldactie die wij voor de maand februari hadden aangekondigd is, door 

de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, gestopt. De AH groep Zaandam heeft 

landelijk besloten om de statiegeld “Doneerknop” open te zetten voor GIRO 555. 

Een initiatief dat wij uiteraard ondersteunen. 

 

Omdat Albert Heijn Dinteloord ons initiatief toch financieel wil ondersteunen 

is de actie een maand opgeschoven en kan het winkelend publiek in de maand 

Maart 2023 haar statiegeld doneren aan het Samen Tafelen project.  

Met uw statiegeld kunnen wij senioren een betaalbare, gezamenlijke maaltijd 

aanbieden.  

         U doet toch ook mee?  

Lever uw lege statiegeldflessen in bij AH-Dinteloord en druk ook in de maand 

maart op de doneerknop. 

 

         Alle bijdragen zijn welkom! 

 

Wilt u meer weten over deze inzamelingsactie of over het Samen Tafelen project, 

neem dan contact op met KBO-Dinteloord. 06 - 3849 6511 

 

 

Mogen wij op uw steun rekenen? 
Alvast bedankt! 
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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.  

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

Houd de nieuwsbrief de gaten!! 

 

 

BEZOEK AAN KLOMPENMAKERIJ IN DUSSEN EN 

LANDGOED HET BROECK IN RAAMSDONK 
 

Datum:   dinsdag 18 april 2023 

Prijs:       € 77,50 p.p. voor leden; € 82,50 p.p. voor niet-leden 

               (Deze bedragen zijn exclusief consumpties op het  

               landgoed en bij het diner).  

Vertrek:  09.00 uur Steenbergen, bushalte Molenweg/’t Ravelijn  

                09.15 uur Dinteloord, bushalte Zuideinde 

Thuiskomst: + 20.45 uur Dinteloord, bushalte Zuideinde 

                     + 21.00 uur Steenbergen, bushalte Molenweg 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 (zie strookje) 

 

Na vertrek uit Steenbergen en Dinteloord brengt de bus u 

naar Dussen, waar een bezoek gebracht wordt aan een 

klompenmakerij. U wordt hier ontvangen met koffie/thee 

en gebak, waarna een demonstratie volgt. Om 12.00 uur 

kunt u hier van een lunch genieten. Daarna wordt een 

rondrit met een treintje door de mooie omgeving gemaakt. Vervolgens brengt de 

bus u naar Landgoed Het Broeck in Raamsdonk, waar u een rijtuigmuseum, een 

beeldentuin en een koffie- en theeschenkerij vindt. Het 

terrein is goed toegankelijk. Om 17.30 uur vertrekt de 

bus naar Terheijden voor een afsluitend diner bij De 

Gouden Leeuw. Om 20.00 uur wordt de terugreis naar 

Dinteloord en Steenbergen aanvaard.  
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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. 
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Planning maart en april 2023 

DI 11 apr Samen tafelen  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 

VR 05 mei Gezamenlijke bingo met SVSD KBO/SVSD Dorpshuis 

DI 09 mei Samen Tafelen  Dorpshuis 

DI 23 mei Bierproeverij met rondleiding Brouwerij 

“De Toekomst” 

Fijnaart 

DO 25 mei Dagtocht v/d Kloostermode  Boskoop 

 

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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------------------------------------Deelnemers meldt u aan! ------------------------------ 

Jaarvergadering KBO-Dinteloord 
Leden betalen € 14,-- pp voor het complete programma 

Ik  / wij komen naar de Jaarvergadering! 

 

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

 

 

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

 

Deelname alleen aan de jaarvergadering is gratis. 

Ik komen alleen naar de Jaarvergadering en neem dus niet deel aan de lunch en 

het middagprogramma. 

 

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

 

0* Ja, ik ga de uitdaging aan of weet iemand die interesse heeft om het 

bestuur te komen versterken! 

 

Telefoonnummer:…………………………………………………………         

Emailadres:…………………………………………………………………. 

*= kruis deze regel alleen aan als u meer informatie wilt over de bestuursfuncties 

of belangstelling heeft.      Wij nemen dan contact met u op. 
 

De jaarvergadering is alleen voor leden!  
*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk  6 maart 2023 *** 

Terugbetalen zonder opgave van 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. 
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-------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 16 maart----------------------- 

“Samen Tafelen” 21 maart in het Dorpshuis 

Deelname € 8,-- pp (Consumpties voor eigen rekening) 

 

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

Voorgerecht:  Groentesoep    Hoofdgerecht: Keuzemenu 

Kipgoulash met champignons en paprika* 

 of  

Aardappelen met witlof ham/kaas en een gehaktbal (boontjes) * 

Nagerecht: IJstaart 

* Doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

 

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

Voorgerecht:  Groentesoep    Hoofdgerecht: Keuzemenu 

Kipgoulash met champignons en paprika* 

 of  

Aardappelen met witlof ham/kaas en een gehaktbal (boontjes) * 

Nagerecht: IJstaart 

* Doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

 

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

 

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

Voorgerecht:  Groentesoep    Hoofdgerecht: Keuzemenu 

Kipgoulash met champignons en paprika* 

 of  

Aardappelen met witlof ham/kaas en een gehaktbal (boontjes) * 

Nagerecht: IJstaart 

* Doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

 

Let op de data:  21 MAART is het “Samen Tafelen” 

16 MAART inleveren van de antwoord strook betalen van de deelname 
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------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 23 maart--------------------- 

“We vieren het leven” 30 maart 2023 Dorpshuis Westvoorstraat 3  

Deelname € 14,--pp voor leden 

 

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

Ik eet graag een Frikandel of een Kroket tijdens de lunch* 

 

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

Ik eet graag een Frikandel of een Kroket tijdens de lunch* 

* Doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

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

Deelname € 15,50 pp voor niet leden 

 

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

Ik eet graag een Frikandel of een Kroket tijdens de lunch* 

* Doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

*** inleveren / aanmelden / betalen uiterlijk  23 maart 2023 *** 

 

------------------Opgavestrook inleveren uiterlijk 31 maart--------------------- 

DAGTOCHT NAAR KLOMPENMAKERIJ IN DUSSEN EN LANDGOED 

HET BROECK 
 

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

 

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

 
Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Ik ga / Wij gaan op dinsdag 18 april 2023 mee naar Dussen en Raamsdonk. Het 

verschuldigde bedrag (€ 77,50 p.p. voor leden; € 82,50 p.p. voor niet-leden) is overgemaakt 

naar bankrekening NL63 RABO 0148 887 228 van KBO Steenbergen. A.u.b. bij betaling uw 

naam, lidnummer(s) en DUSSEN vermelden! 

Deze antwoordstrook inleveren bij Anja Langbroek, Walmolen 6 Dinteloord 
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------------------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)………………….……………. 

 

---------------------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 Dinteloor 

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


Volg ons op       en www.kbo-dinteloord.nl                        maart 2023 – nr. 3 

 

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

