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KBO Nieuwjaarstreffen.  
Op donderdag 3 januari vond in Partycentrum 
Remise van 14.00 tot 16.30 uur het eerste 
Nieuwjaarstreffen van KBO-Drunen plaats.  
Het was een gezellig drukke bijeenkomst waarbij 
iedereen heeft genoten van de terugblik op rijm door 
de voorzitter, van de act van tonprater Ton van 
Iersel en van de loterij. We danken iedereen voor de 
vele enthousiaste reacties die we mochten 
ontvangen. 
 
Terugblik KBO kerstvieringen in De Remise  

De KBO kerstvieringen op vrijdag 14 
december zijn weer sfeervol verlopen. 
Zowel bij de middag- als de avond-
viering was de zaal goed gevuld.  
In beide vieringen sprak na het 
openingswoord en de kerstgedachte 
van de voorzitter, de eerwaarde heer 
pastoor Dieter Hedebouw zijn 
kerstoverweging uit.  

De zang werd ’s middags verzorgd 
door het Seniorenkoor Hunenhof 
versterkt met enkele heren van het 
Lambertuskoor en onder leiding 
van dirigent Theo van der Aa en op 
piano begeleid door Adrie IJpelaar. 
’s Avonds zong Confetti Marcanto 
uit Elshout, gedirigeerd door 
Mariëlle van der Sande. De 
aanwezigen maakten enthousiast 
gebruik van de gelegenheid tot 
samenzang.  
Volgens traditie traden de 
Drunense Ghesellen op met een 
modern kerstspel waarin zelfs de 
smartphone en de KBO-shopper 
niet ontbraken. Het is knap hoe De 
Drunense Ghesellen er ieder jaar 
opnieuw in slagen een eigentijds 
kerstspel op de planken te zetten.  

Na afloop ging iedereen, na ontvangst van een 
kleine kerstattentie in de vorm van een  
kaarsendover voldaan huiswaarts.  
 

 
 
 
 
 
KBO Kerstattentie voor onze 85-plussers!  
In de weken voor Kerstmis gingen de bestuursleden 
van KBO-Drunen, voorzien van de kleurrijke KBO-
shopper, op pad om onze oudere leden de beste 
wensen en een lekkere kerstattentie aan te bieden. 
De chocolaatjes in kerstverpakking werden weer erg  
gewaardeerd en in dank aangenomen.  
KBO-Drunen is blij met de vele leuke reacties.  
 
Paul van Hulten feliciteert 100-jarige mevrouw 
Roeling - van Meerendonk namens KBO Drunen.  
Zaterdag 22 december 2018 vierde Eugenie 
Roeling-van Meerendonk haar 100ste verjaardag.  
Burgemeester Willemijn van Hees bood haar 

namens het gemeente-bestuur een bankje aan. 
Van KBO Brabant kreeg mevrouw Roeling een 
gelukwens in chocolade die werd aangevuld met 
een mooi boeket van  KBO Drunen.  
foto :Heusden in Beeld / Dick Buskermolen 
 
Seniorenexpo 15 t/m 20 januari, Veldhoven, 
een écht dagje uit! 
De Senioren Expo 
is een complete 
huishoudbeurs voor 
de 50-plusser met 
ruim 100 stands. U 
vindt er alles over 
sfeervol wonen en 
leven, reizen, 
gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt 
u in een sfeervolle ambiance genieten van diverse 
bands, orkesten, koren en artiesten. 
Leden van KBO-Brabant betalen € 6,-- in plaats van 
€ 10,--. Geen zin om in de lange wachtrij aan te 
schuiven?  Vanaf nu kunt u ook voordelig en snel 
uw ticket online kopen op 
www.seniorenexpo.nl/tickets.    
Dagelijks van 10.00 t/m 17.00 uur.   
Locatie: NH Conference Center Koningshof, Locht 
117, 5504 RM, Veldhoven.  
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Dementievriendelijk  
Hart van Brabant is de eerste 
dementievriendelijke regio in 
Brabant. De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 
Goirle, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand, 
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk zorgen er samen 
voor dat in hun gemeenten aandacht is voor 
mensen met dementie én hun mantelzorgers. 
Iedere gemeente werkt aan eigen acties om – 
samen met organisaties, ondernemers en 
vrijwilligers – de bewustwording over dementie en 
participatie van mensen met dementie te vergroten. 
 
Alzheimercafe 
Op donderdag 24 januari 2019 vindt het eerste 
Alzheimer Café Heusden van het nieuwe jaar 
plaats. Specialist ouderengeneeskunde Suzanne 
Parthemos gaat in op het thema ‘levenseinde’ en 
hoe je er voor kunt zorgen dat het levenseinde voor 
iemand met dementie op een waardige manier 
verloopt. Een moeilijk onderwerp waar toch over 
nagedacht moet worden.  
Om 19.30 uur gaat het café open en het programma 
start om 20.00 uur. Het café sluit uiterlijk om 22.00 
uur. Iedereen is welkom in zorgcentrum Sint 
Janshof, ingang ontmoetingscentrum De Hop, 
Pastoor van Akenstraat 30, 5251BE, Vlijmen 

KBO-praatje 
Wilt u een ervaring delen, 
informatie uitwisselen of heeft 
u zin in zomaar een gezellig 
praatje?  Laat het ons weten 
en bel naar de coördinatoren Nanny de Poot: 0416-
372533 of Frans Baars: 0416-375897. Zij regelen 
voor u graag een afspraak. 

Cliëntondersteuning  
Hebt u hulp nodig bij een gesprek met de gemeente 
over bijvoorbeeld een WMO-aanvraag voor 
huishoudelijke hulp, voor taxivervoer of voor 
hulpmiddelen laat het ons weten.  
Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of bel 
naar Ria de Folter, tel. 06 -1176 0048  
  
Ouderenadvisering  
Als u advies wilt over zaken die te maken hebben 
met het ouder worden of problemen heeft met de 
zorg die u nodig heeft, neem dan contact op met de 
vrijwillige ouderenadviseurs die u de weg kunnen 
wijzen. Bel Nanny de Poot tel. 0416-372533 of Ria 
de Folter tel. 06 -1176 0048 of Paul van Hulten tel. 
0416-374509, of mail 
dienstenkbodrunen@gmail.com   
 
Regelmatig wordt de website www.kbodrunen.nl 
vernieuwd. Neem gerust eens een kijkje voor veel 
actuele informatie en foto's. 
 
 
 

Agenda:  
24 januari: Cabaret Theater Diner Rob & Emiel 
24 januari Alzheimercafe in De Hop in Vlijmen 
21 februari:  KBO Algemene Ledenvergadering 
 

Wijzigingen persoonsgegevens 
Zijn uw gegevens met betrekking tot naam, adres, 
woonplaats, telefoon of e-mailadres veranderd? 
Geef deze wijzigingen dan door aan Nanny de Poot 
via nannydepoot@hotmail.com of bel naar 0416-
372533 
 
Nieuwe website  
De Senioren Raad 
vertegenwoordigt via de 
ouderenverenigingen alle 55+ers. Zij voert overleg 
met gemeente en overige organisaties op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Onlangs is de 
nieuwe website www.seniorenraadheusden.nl 
in gebruik genomen. Wilt u de digitale nieuwsbrief 
ontvangen, laat het dan even weten aan Ria de 
Folter, 06-11760048 
 
Wandelen voor 55-plussers  
Hebt u zin om lekker uit te waaien en een frisse 
neus te halen. Evenals het afgelopen jaar is Peter 
van der Velden wederom bereid maandelijks met 
een groep 55-plussers te gaan wandelen.  
De wandelingen vinden elke derde zondag van de 
maand plaats en de start is om 10.00 uur. Na 
ongeveer twee uur wordt de wandeling beëindigd en 
is er gelegenheid om een consumptie (op eigen 
kosten) te nuttigen. Heerlijk na zo’n vermoeiende en 
interessante tocht.  
Aanmelden is verplicht bij 
vdveldenpj@gmail.com  
20 januari is een wandeling 
door de Moerputten, de start is 
bij de Venkantbrug Heidijk in 
Vlijmen. 
17 februari: wandelen De Brand  
17 maart: wandelen Nederhemert zuid  
21 april: wandelen Haarsteegse wiel  
Bron: Nieuwsbrief december Ad Dekkers (ANBO). 

 
Het bestuur van KBO Drunen wenst u en de 
uwen een goed en gelukkig 2019. 
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