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Bijlage bij dit blad 

Flyer gratis workshops www.hadeejer.nl
Het gaat om workshops door professionals die in
september van start gaan:
1. Fotografie door René Kuijs, fotograaf;
2. Videofilmen door Ton Lunenburg, filmmaker;
3. Teksten door Annemieke van der Aa, redacteur.

Als je mee wilt doen, deponeer dan de aanmelding in de
KBO-brievenbus in cc Servaes. Dan zorgt onze secretaris
dat alles op zijn plaats komt.

Bridgen

Ook dit najaar organiseert KBO-Brabant een bridge
kampioenschap. KBO-Dinther heeft geen eigen club
maar verwijst belangstellenden naar de bridgeclub van
KBO-Heeswijk.
Veel leden van KBO-Dinther zijn overigens lid van
bridgeclub De Klotbeek.  Deze club organiseert in cc
Servaes op iedere maandagavond in de periode van
25 juni tot en met 27 augustus vrij bridgen.
Aanmelden: 0413-294456 of bcklotbeek@gmail.com.
Uitgebreidere informatie vindt u op de website van
de club en het informatiebord van KBO-Dinther.

Walking Football KBO HD

Ben je 50 jaar of ouder en heb je belangstelling om
gezellig en sportief te voetballen op wandeltempo?
Dat kan vanaf 20 augustus. Dan zijn alle KBO-leden in
Heeswijk-Dinther elke maandagochtend van 10 tot
11.30 u van harte welkom op het kunstgrasveld van
voetbalvereniging Avesteyn in Dinther.
Het is geschikt voor mannen én vrouwen. Het dragen
van sportschoenen is gewenst. Voetbalkleding is niet
nodig. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van
Old Stars Voetbal KNVB.
Niet KBO-leden van 50 jaar en ouder kunnen ook
gratis kennismaken. Na enkele keren ‘proeven’ is het
KBO-lidmaatschap wel verplicht. Op 20 augustus is
de start met een officiële opening door de beide
voorzitters van Avesteyn en KBO-Dinther. Walking
Football vindt plaats onder verantwoordelijkheid van
KBO-Dinther. Meer informatie kun je krijgen bij
Gerrit Oosterhof (0413-291064). 

Terug uit België

Was je er ook bij? Neen? Dat is echt jammer. Leden
van de KBO’s van Heeswijk, Dinther en Loosbroek
hebben volop genoten van de vijfdaagse vakantie naar
het westelijk gedeelte van België. We maakten nader
kennis met de plaatsen Antwerpen, Brugge, Oostende,
Ieper, Gent en Turnhout. Met de cultuur, de pralines

en het bier. Of het nu tijdens een stadswandeling, in
een brouwerij of in een treintje was, de Vlaamse
gidsen vertelden ons met de nodige kwinkslagen over
hun geliefde plaatsen. En dan familiehotel Alfa Inn in
Blankenberge. Dat is echt een aanrader. Niet alleen
het ontbijt, het diner en de bedden waren heel prima,
maar de sfeer was er meer dan goed en we konden

er buurten, een kaartje leggen en zelfs dansen. En dat
op 300 meter van het Noordzeestrand. In John, onze
chauffeur en reisleider van Brabant Expres, kwamen
sympathie, hulpvaardigheid en kunde bij elkaar.
Kortom….het was een fantastische vakantie.
Binnenkort verschijnen op onze website foto’s en een
uitgebreid verslag.
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Vrijwilligersmiddag / Midzomeravond

Het duurt nog even, toch willen we nu al stilstaan bij
de jaarlijkse middag voor onze 70 vrijwilligers  op
woensdag 25 juli. Op het programma staat dan een
fietspuzzeltocht. Aan het einde van de middag is weer
voor eten gezorgd. We zetten twee bezorgers van
ons Maandblad in het zonnetje; ze zijn na vele jaren
gestopt. Natuurlijk staan we ook stil bij het overlijden
van Govert Juijn. Govert heeft met verve jarenlang
ons toneelgezelschap ‘De Oudere Garde’ geleid.
Aansluitend aan deze middag is de midzomeravond
activiteit. Voor zover nu bekend vindt deze plaats in
Ontmoetingstuin Servaes. Als het vanwege het weer
niet buiten kan, dan zijn we genoodzaakt de activiteit
naar cc Servaes te verplaatsen.
De Borrelnoten uit Heeswijk-Dinther luisteren deze
avond op. Hopelijk komen weer vele KBO-leden naar
deze gezellige, muzikale avond. Ook zijn niet-leden,
familie en vrienden van harte welkom.
Daarom, noteer 25 juli alvast in je agenda.

Meerdaags fietsen en wandelen

Deze maand beleven we een unicum in het bijna
60-jarig bestaan van onze vereniging. Twee sportieve
activiteiten, meerdaags op stap met KBO-Dinther.
Dinsdag 12 juni om 9.00 uur vertrekt een groep van
16 leden voor een fietsvierdaagse in de Kempen.
Zaterdag 16 juni om 4.00 uur gaan 18 leden met de
auto richting Sankt Johann in Pongau (Oostenrijk)
voor een achtdaagse bergwandelvakantie.
De deelnemers hebben er veel zin in. De sfeer in de
groepen is goed. Voor beide gezelschappen zijn er 
nuttige en gezellige bijeenkomsten geweest. Enkele
wandelaars hebben zelfs een heuse training op de
Bedafse “bergen” gevolgd. Ze gaan goed voorbereid
op pad. Jammer is wel dat een paar fietsers op het
allerlaatste moment vanwege ongevallen hebben
moeten afhaken (beterschap Anny en Riek). En fijn is
het dat een paar andere leden deze vrijgekomen
plaatsen alsnog hebben ingenomen. Wij wensen deze
sportieve leden veel plezier en een behouden thuis
komst. We zijn benieuwd met welke verhalen ze thuis
komen. We lezen daar alles over in het volgende
maandblad. En misschien kunnen we er ook nog een
koffieochtend aan wijden.

Onze dagtochten

Yakult en Urk
Op woensdag 27 juni vertrekken wij om 8.00 uur vanaf
Plein 1969 voor een heerlijk dagje uit. Er hebben zich
voldoende mensen aangemeld. Bij Brabant Expres
hebben we de tocht definitief vastgelegd.
Orgelmuseum
Voor de dagtocht met onze super-senioren op 18 juli
hebben te weinig aanmeldingen mogen ontvangen.
Jammer genoeg blijkt er vanuit KBO-Heeswijk zelfs
helemaal geen belangstelling voor te zijn. Wij moeten
de geïnteresseerden helaas teleurstellen.
De reiscommissie beziet nog of wellicht volgend jaar
een andere tocht uitgewerkt kan worden.
Wereldhavendagen
Deze dagtocht op zaterdag 8 september gaat zeker
door. Er zijn nog een paar plaatsen over.
Met Brabant Expres hebben we nu afgesproken de
inschrijftermijn te verlengen tot 1 juli. 
Wil je nog eens nalezen wat de dagtochten te bieden
hebben of inschrijven? Pak er dan even het Maandblad
van mei 2018 bij. Het formulier kun je deponeren in
de KBO-brievenbus in cc Servaes. Ook kun je mailen
naar riavanhemmen@gmail.com.

KBO Creatief zaterdag 7 juli

De KBO’s van Dinther en Heeswijk promoten met
genoegen creatieve activiteiten van en door hun leden.
De coproductie KBO Creatief van de beide KBO’s
was vorig jaar een groot succes. Alle reden om het
dit jaar op 7 juli weer samen te organiseren.
In een fleurige marktomgeving kunnen de bezoekers
genieten van tal van creatieve activiteiten: schilderen,
beeldhouwen, haken, breien, borduren, keramieken,
kokerellen en meer.
Met optredens van het accordeonorkest Ricochet, 
muziekkapel La Banda en  accordeonist Wim Smits.
Speciaal is er dit jaar een demonstratie van Walking
Football op een klein voetbalveldje met goaltjes etc.
Misschien word je wel enthousiast om zelf creatief
bezig te gaan zijn, bijvoorbeeld in het Creatief Café
op dinsdagmiddag om de drie weken.
Kom daarom op zaterdag 7 juli naar de Ontmoetings
tuin achter cc Servaes en beleef samen een gezellige
en creatieve middag. Het wordt zeker leuk.
De entree is gratis. Iedereen, van jong tot oud, is
welkom van 13.30 tot 17.00 uur.
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Film in Heeswijk

2e woensdag van iedere maand om 14.00 en 19.00 uur
film in cc Bernrode. Ook voor KBO-leden uit Dinther.
Op 13 juni is het de film Mannenharten 2
Voor 11 juli is de titel nog niet bekend.

Jubilea

50 jaar getrouwd zijn:
3 mei Toon en Toos Gevers-Lambooij
10 mei Jo en Marietje Dortmans-van de Ven
18 mei Wim en Maria Smits-van Lankveld
24 mei Jan en Tonny Meulenbroek-van der Sangen
Proficiat!

Nieuwe leden

Piet en Annie van Zutphen-de Koning
Jorine Jansen
Henny Verhagen
Mien van der Heijden-Verhagen
Ben Cornelissen
Welkom!

Ontmoetingstuin op de koffieochtend

Jo van den Boom schreef:
"Het is heel bijzonder om op de tuin van de parochie samen
met het Cultureel Centrum Servaes, Buro Lima, de Jonge
rensoos, de Heemkunde en het Gilde zo’n tuin als middel
punt en ontmoetingsplaats, waar vele activiteiten kunnen
plaats vinden, te hebben.
De tuin is geheel biologisch, zonder bestrijdingsmiddelen
of kunstmest. En het eigen groenteafval dient als compost.
Het brandnetelsap wordt ook gebruikt als meststof.
Heermoes zetten we in als bestrijding van insecten en
luizen en kunstgras tegen de slakken, wat als proef is
gestart lijkt heel succesvol te zijn.
Ook ondersteunen wij basisschool ’t Palet om de kinderen
te leren hoe men kan zaaien en planten en de groenten
en bloemen moet onderhouden.
Ik ben heel blij en dankbaar dat mijn gezondheid het
toelaat dat ik dit werk kan doen. Het geeft mij ook veel
positieve energie en ik vind het fijn zo nog iets voor de
gemeenschap te kunnen betekenen.
Iedereen is van harte welkom om eens op woensdag of
zaterdagmorgen te komen kijken of om een beetje mee
te komen helpen. Graag tot ziens." 

Overleden leden

07 mei Toos de Laat-van Oss, 80 jaar
08 mei Jaan Goossens-Swanenberg, 100 jaar
09 mei Govert Juijn, 82 jaar
18 mei Ad Driessen, 81 jaar
30 mei Berta Smits-Westelaken, 88 jaar
Wij wensen u heel veel sterkte met dit verlies.

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

Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei is in Europa de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Door KBO-Brabant zijn de gevolgen voor onze leden
daarvan uitgewerkt. De verantwoordelijkheid om
goed om te gaan met privacygevoelige gegevens ligt
veelal bij bestuurders en vrijwilligers. De wet eist
onder meer dat persoonsgegevens veilig worden
opgeslagen, dat transparant is hoe de gegevens wor
den verwerkt en voor welk doel ze gebruikt worden.
Het bestuur heeft de ernst hiervan serieus ter harte
genomen. Momenteel werkt het bestuur aan een
protocol voor het afdelingsbestuur en een privacy-
verklaring voor leden. Zodra deze documenten in het
bestuur zijn vastgesteld maken we het bekend via
website en maandblad. Bij de eerstvolgende algemene
ledenvergadering en het vrijwilligersoverleg staat de
AVG prominent op de agenda. Hopelijk gaat u zelf
niets van de nieuwe regeling merken en kunnen we
op dezelfde manier als voorheen blijven werken.

Jo van den Boom en Jan van den Broek komen op de
koffieochtend van 28 juni om 10.00 tuur in cc Servaes
graag meer vertellen. Kom dus! En geniet daarbij van
een lekker kopje koffie op kosten van gemeente.


