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Mooie fietsvierdaagse

De eerste fietsvierdaagse van de KBO Dinther zit er
op. Na een gedegen voorbereiding vertrokken we op
12 juni met 16 fietsers uit Dinther. Eerst hebben we
Riek en Tien, die helaas moesten afhaken, uitgezwaaid.
Via de route Schijndel, Sint Oedenrode, Best en tussen
Eindhoven Airport en de kazerne van Oorschot door
kwamen we aan in Wintelre. Vandaar was het nog een
klein uurtje fietsen naar Hotel Steensel in Steensel.
Om 14.00 uur waren we in het hotel. We besloten
later op de middag ook nog een rondje van 20 km te
maken op de fiets.
Daags erna leidde de route door een rustig natuurrijk
gebied, In Borkel en Schaft deden we een restaurant
aan waar beginnende kunstenaars in een grote tuin
hun producten mogen uitstallen en aanbieden. Via het
mooie dorp Eersel fietsten we terug naar Steensel.
Een dag later fietsten we door een gebied waar de ene
camping naast een ander park ligt naar de Abdij van
Postel. We keerden via de smokkelroute terug naar
Steensel.
Op de laatste dag fietsten we vanuit Steensel en
Veldhoven door het Frits Phillips Park en Landgoed
De Grote Beek in Eindhoven. Via Son en Breugel en
het Dommeldal van Sint Oedenrode arriveerden we
in Dinther. We hebben er samen gegeten en afscheid
genomen van elkaar. Bedankt allemaal!

Promotie duo-fietsen

Lang niet overal blijkt het duo-fietsen zo bekend te
zijn als in Dinther. Daarom promoot KBO-Brabant,
samen met de ANWB en de Stichting Brabantse
Natuurpoorten, tijdens diverse fiets- en wandeldagen
in onze provincie voor minder mobiele mensen het
duo-fietsen. Op zaterdag 9 juni waren daarvoor onze
vrijwilligers Gerrit van Zutphen, Gerrit Oosterhof en
Corrie van der Heijden, samen met vrijwilligers van
Laverhof, de hele dag paraat bij Natuurpoort Kasteel
Heeswijk. De mensen die een ritje met de duo-fiets
meemaakten waren erg onder de indruk. Van de
ANWB en KBO-Brabant mochten onze vrijwilligers
veel waardering ontvangen. Lees hierover ook een
mooie reportage in de ONS van augustus.

Bergwandelen in Sankt Johann

De slogan van KBO-Dinther is ‘Actief en Veelzijdig’.
Bij 18 leden (gemiddelde leeftijd 66 jaar) lag in de derde
week van juni het accent nadrukkelijk op het woord
ACTIEF. Vanuit het vlakke Nederland naar de bergen
bij Sankt Johann im Pongau. Zes dagen bergwandelen
in een schitterend landschap. En de weergoden waren
de ‘berggeiten’ gunstig gezind. Het werd een daverend
succes. Altijd vroeg op, om soms meer dan 700 meter
te klimmen. Tochten van 4 tot 6 uur. Sommigen
hielden dit vooraf niet voor mogelijk. Je kunt meer
dan je denkt. Het was puur genieten. Belangrijk was
ook de positieve klik in de groep. Een gezellige sfeer.
Flink buurten, soms diep-gaande gesprekken. En na
gedane ‘arbeid’ werd nog ontspannen een kaartje
gelegd. Iedere dag lekker eten. ’s-Avonds evalueren
en naborrelen. Het was een topweek. Bergwandelen
met KBO-Dinther is zeker voor herhaling vatbaar.
In de koffieochtend van 23 augustus worden foto’s getoond
van deze bergwandelweek
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Verkorte privacyverklaring leden KBO-Dinther
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving geeft het bestuur van
KBO-Dinther de volgende privacyverklaring af. 
KBO-Dinther houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties
met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen
achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam
van de afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap. 
Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank
bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers
aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven.
Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. 
De persoonsgegevens worden door de secretaris verwerkt.
Op de website van de afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van
deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte
pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te
kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u
daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor
door het afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO-Dinther verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden.
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een
afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste
gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris en geeft aan
om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst
dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf
zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan
van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als
lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling. 
Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO-Dinther uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met de secretaris van KBO-Dinther als u deze wilt inzien.
 

Beweegprogramma ouderen

Samen met de huisartsen in Heeswijk-Dinther heeft
Fysiomaatwerk een oefenprogramma opgezet voor
ouderen die vitaal ouder willen worden. Dit is ter
bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Je kunt als oudere de mate van fitheid laten testen.
Vanwege de voorspellende waarde met het oog op
vitaal ouder worden dan spiermassa, spierkracht en
spierfunctie getest.
Daarna zou iemand, wanneer hij/zij hier interesse in
heeft kunnen meedoen met het oefenprogramma. Dit
bestaat uit 8 weken, 2x per week sporten in een groep
van maximaal 8 personen. De fysiotherapeuten Stef
van der Pol en Angela van Berkel doen de begeleiding.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen
met receptie@fysiomaatwerk.nl of  0413-291431.

Liederentafel op 25 juli

Ook in de zomer wil je wel eens wat als je niet op
vakantie bent. Dit jaar organiseren wij daarom weer
een Liederentafel als midzomeravondactiviteit.
Deze vindt deze plaats in Ontmoetingstuin Servaes.
Als het vanwege het weer niet buiten kan zijn, dan
verplaatsen wij de activiteit naar cc Servaes.
De Borrelnoten uit Heeswijk-Dinther luisteren deze
avond op. Wij zien de komst van vele KBO-leden naar
deze gezellige, muzikale avond graag tegemoet.
Naast onze leden zijn ook niet-leden, familie en
vrienden van harte welkom. Natuurlijk ook leden van
KBO-Heeswijk.
Kom op woensdag 25 juli om 20.00 uur. Gezellig.

Attentie

* De koffieochtend in juli komt te vervallen.
* Film 8 augustus om 14.00 en 19.00 uur in Heeswijk.
* Verslag dagtocht Urk in Maandblad van augustus.
* Met MuseumPlusBus naar Joods Historisch Museum
   in Den Haag op vrijdag 10 augustus? Dat kan.
   Informatie: KBO-Heeswijk Mien Ketelaars 294142. 
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Nieuwe leden

Jacques Worms
Toon van Meurs
Carla van Meurs-van de Braak
Welkom bij KBO-Dinther!

Overleden

18 juni  Frits Evers, 69 jaar
2 juli     Jo Dortmans, 79 jaar
4 juli     Marie Langenhuizen-van Zutphen, 95 jaar
7 juli     Christine van den Brand-Brown 71 jaar
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v Hemmen, Kees Kuijpers en Willy vd Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl

Support Actie KBO-Dinther

Door één jaar deel te nemen aan deze grote loterij
van KBO-Brabant, kunt u ook uw bijdrage leveren.
Niet alleen zijn er mooie prijzen te winnen (zoals een
auto, geldprijzen en waardebonnen). Ook komt 80%
van uw inleg ten goede aan KBO-Dinther!!
Het betekent dat u - door een deelname gedurende
vier kwartalen met één lot van € 5,50 per kwartaal -
KBO-Dinther sponsort met een bedrag van € 17,60!!

Ook uw familieleden en vrienden kunnen hieraan
deelnemen. Met een brede deelname hopen wij ons
60-jarig bestaansfeest volledig te financieren, zonder
dat dit onze KBO extra geld kost.
Het werkt heel eenvoudig: U vult het bij dit Maandblad
gevoegde machtigingsformulier in. Daarop geeft u aan
met hoeveel loten u wenst deel te nemen en u stuurt
het formulier in naar KBO-Brabant. U kunt er ook
voor kiezen om het ingevulde formulier in de KBO
brievenbus in cc Servaes te deponeren, dan zorgen
wij voor het opsturen. Als u het machtigingsformulier
in de KBO brievenbus deponeert, kunt u meteen aan
ons aangeven wanneer u uw deelname wilt beëindigen.
Wij zorgen er dan ook voor dat uw deelname stopt
op het moment dat u dat wilt.
Wij stellen voor om 4 kwartalen deel te nemen.
De trekkingen zijn in oktober, januari, april en juli.
Als u prijs heeft wordt u door de Support Actie
rechtstreeks daarover geïnformeerd.
Natuurlijk hopen wij op een zo groot mogelijke
deelname!

KBO-Dinther op Facebook

We proberen met de tijd mee te gaan. 
We hebben daarom sinds kort  een facebookpagina
onder de naam KBO-Dinther. Als je naar Facebook
gaat kun je daar al verschillende foto’s zien.
Natuurlijk is het altijd leuk om dat eens te bekijken.
En erop reageren is nog leuker.

Groot feest in 2019

Zoals eerder aangekondigd, viert KBO-Dinther in mei
2019 uitgebreid het 60-jarig bestaansfeest. Al enkele
maanden werkt een speciale werkgroep aan een mooi
programma met voor ieder wat wils.
Dat hele programma willen we onze leden GRATIS
aanbieden. We verwelkomen dan graag al onze bijna
600 leden bij een of meerdere gelegenheden.
Daarvoor plaatsen we een grote tent op het kerkplein,
aansluitend aan cc Servaes, en deze tent richten we
feestelijk in. Nu zijn we vooral bezig om verschillende
artiesten en muzikanten vast te leggen.
Het belooft een supergezellig feest te worden.
Om dat te kunnen betalen worden we geholpen door
het bestuur van cc Servaes én hebben we vooral de
laatste jaren ook zelf een flinke spaarpot opgebouwd.
Maar dat blijkt allemaal toch nog niet genoeg te zijn.
Daarom zijn we op zoek naar extra financiële steun.
Vandaar een oproep deel te nemen aan de Support
Actie KBO-Dinther.


