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Uitnodiging  KBO Algemene Ledenvergadering 
Langs deze weg nodigt het bestuur van KBO-Drunen u 
uit voor de KBO Algemene 
Ledenvergadering die plaats vindt op 
donderdag 21 februari in Partycentrum De 
Remise. De vergadering begint om 19.30 
uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. 
In deze ONS treft u naast deze nieuwsbrief ook een 
jaarboekje aan met uitgebreide informatie die o.a. 
betrekking heeft op die algemene ledenvergadering.  
Omdat in het verleden deze vergadering erg veel tijd 

vroeg vanwege het 
voorlezen van diverse 
verslagen hebben we er nu 
voor gekozen u die 
informatie vooraf aan te 
bieden. Dit geeft u de 
gelegenheid het jaarverslag 
en de financiële stukken 
vooraf rustig door te nemen. 
Het is wel handig dit 

jaarboekje op 21 februari mee te brengen. 
Na de vergadering volgt het optreden van troubadour 
Tonny Wijnands met in 
de pauze de gebruike-
lijke loterij. Kortom, het 
belooft weer ‘n gezellige 
avond te worden.  
Omdat we graag weten 
hoeveel leden naar deze 
vergadering komen vindt 
u onderaan deze 
nieuwsbrief het bekende 
invulstrookje. Dit kunt u vóór 18 februari bij één van de 
bestuursleden in de brievenbus stoppen. Aanmelden kan 
ook via infokbodrunen@gmail.com of telefonisch bij dhr. 
Johan Smits, tel.: 06 42 52 62 22.  
Wilt u gebruik maken van het COVH-busje? Bel dan tijdig 
Mw. T. Abels, tel.: 0416-532103. 
 
Belastinginvullers weer actief!  
Ook dit jaar starten de belasting-
invullers na 1 maart weer met hun 
invulservice. Ondanks dat veel 
mensen de weg al hebben gevonden 
naar deze belasting-invulservice, zijn 
wij ervan overtuigd dat er ook nog velen zijn die, 
misschien ten onrechte, geen aangifte doen en zo 
belastingteruggave laten liggen. Bent u geïnteresseerd 
dan kunt u een afspraak maken via ContourDeTwern 
telefoon 0416-373670. In principe wordt verwacht dat u 
naar het gemeentehuis in Drunen komt, maar als u 
daartoe niet in staat bent dan komt de belastinginvuller 
naar u toe. Bij uitzondering kan er namelijk ook een 
afspraak bij u thuis geregeld worden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
50+ Boerenkielenbal in Partycentrum De Remise  

 
Zaterdagmiddag 2 maart vindt het "50+ Boerenkielenbal" 
plaats. Samen met KBO Drunen organiseert 
Partycentrum De Remise een gezellige carnavalsmiddag 
met een gratis muzikale carnavalsbingo. Natuurlijk is er 
deze middag ook volop ruimte om te dansen en wordt er 
gezorgd voor een hapje en een heerlijke kop soep. 
Aanvang van deze middag is 13.30 uur en de deur is 
vanaf 13.00 uur open. De toegang, inclusief één 
consumptie, is voor KBO leden gratis en niet-leden 
betalen € 4,00. 
Wilt u gebruik maken van het COVH-busje? Bel dan tijdig 
Mw. T. Abels, tel.: 0416-532103. 
 
Automatische incasso van de contributie 2019 
Voor de leden die daarvoor een machtiging hebben 
gegeven zal in de tweede helft van maart de contributie 
voor 2019 (€ 24,- per persoon per jaar) via automatische 
incasso van hun rekening worden afgeschreven. Wie 
geen machtiging heeft gegeven krijgt een factuur. 
 
Terugblik Magic Cabaret Theater Diner 
met Rob & Emiel op donderdag 24 januari. 
De grote zaal bij De Remise was gezellig ingericht met 
veel grote ronde tafels. Het overheerlijke 5-gangendiner 
werd opgeluisterd met diverse optredens van de magisch 
kunstenaars Rob en Emiel. Zij zorgden voor een unieke 
en onvergetelijke ervaring. De 80 aanwezigen hebben 
geweldig genoten! 

 
 

. 
 

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 

Februari 2019  

Strookje voor de jaarvergadering op donderdagavond 21 februari 2019 
Inleveren, uiterlijk 18 februari bij een van de bestuursleden:  
Mw. R. de Folter, Rubenslaan 25, Mw. G. Joossen, Grotestraat 190, Mw. N. de Poot, Jamaïcaring 15, Dhr. F. Baars, 
Rooseveltstraat 62, Dhr. P. v. Hulten, Henk Romeijnstraat 1, Dhr. J. Smits, Achterstraat 4. 
 
Naam…………………………..……………………………………………….komt met …………personen. 
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Alzheimer Café  
donderdag 28 februari  
Thema: Dementie, wat is dat?  
 

Wanneer is er sprake van vergeetachtigheid en wanneer 
van dementie? Welke behandeling is mogelijk? Waar en 
wanneer zoek je hulp en waarom?  
Karen Keijsers, klinisch geriater en 
klinisch farmacoloog in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis geeft met haar 
lezing een antwoord op die vragen.  
Van19.30 uur tot 22.00 uur bent u 
welkom in St. Janshof, ingang 
ontmoetingscentrum De Hop, Pastoor van Akenstraat 30, 
5251BE Vlijmen.  
Inlichtingen: Dhr. Sjef van Herpt, telefoon: 06-37614842, 
e-mail: alzheimercafeheusden@gmail.com 

 
Opfriscursus verkeersregels voor senioren op 19 
februari in D’n Elshof in Elshout. 

Regelmatig worden we geconfronteerd met nieuwe 
verkeersborden en verkeersregels. Maar weet u eigenlijk 
nog wel wat de bestaande borden ook alweer 
betekenen? V.V.N.-Heusden biedt u de kans uw kennis 
bij te spijkeren in een vernieuwde korte theoriecursus.  
Met een paar uur theorie bent u weer helemaal op de 
hoogte van alles wat u als verkeersdeelnemer moet 
weten. Het theoriegedeelte is net als het kopje koffie of 
thee geheel gratis.   

 
Na het theoriegedeelte kunt u zich opgeven voor een 
praktijkrit, die op een later tijdstip met een erkende rij-
instructeur en in uw eigen auto zal worden gereden. De 
kosten hiervan zijn €15,-.  
De opfriscursus theorie vindt plaats op dinsdag 19 
februari in de D’n Elshof in Elshout van 10.00 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de afdeling Heusden van Veilig 
Verkeer Nederland, tel. 06 - 51.72.85.77 of e-mail 
heusden@vvnregio.nl 
 
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 

     KBO Drunen ook te vinden is op facebook 
     https://www.facebook.com/KBODrunen/ 
 

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

 
Pas op met phishing-sms’jes en -whats-appjes! 
Er worden weer op grote schaal phishing-sms’jes en        
-whats-appjes verstuurd. Phishing is het vissen 
(hengelen) naar inlog- en persoonsgegevens van 
gebruikers. Dit gebeurt via e-mails, online handels-
plaatsen, berichten op social media of WhatsApp. Het 
gaat zowel om berichtjes uit naam van enkele grote 
banken, van een telefoonprovider of van uw beste 
vrienden of bekenden. 
De sms’jes die uit naam van de banken wordt verstuurd, 
bevatten een link om naar de bankwebsite te gaan. 
Zogenaamd om een betaling tegen te houden, een 
nieuwe pas te bestellen of een andere smoes. Er zijn 
meldingen uit naam van onder meer de ING en de 
Rabobank. Tevens zijn er meldingen van berichten uit 
naam van Vodafone. Soms worden uw gegevens  
gevraagd, zogenaamd om bijvoorbeeld een bedrag aan u 
te kunnen overmaken, of wordt u gevraagd in te loggen 
op een website die sprekend lijkt op die van bijvoorbeeld 
een bank, een nepsite. Als u inlogt, worden 
uw inloggegevens meteen doorgestuurd naar de 
fraudeur. Pas dus op met vreemde berichten! Heeft u een 
e-mail gekregen die u niet vertrouwt? Verwijder deze 
meteen of stuur deze dan door naar: valse-
email@fraudehelpdesk.nl. 
Bij whats-appjes waarin een zogenaamde bekende u 
vraagt geld over te boeken doet u er verstandig aan eerst 
even die bekende te bellen om te controleren of het 
bericht wel klopt. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

 
Ouderenadvisering 
Als u advies wilt over zaken die te maken hebben met het 
ouder worden of als u 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 
naar dienstenkbodrunen@gmail.com  
 
Agenda 
19 feb.: Opfriscursus verkeersregels in D’n Elshof. 
21 feb.: KBO Algemene Ledenvergadering in De 

Remise. (Denkt u eraan de brochure met 
agenda en verslagen mee te nemen?) 

2 mrt.:   50+ Boerenkielenbal in De Remise.   
9 apr.:   Modeshow Boskoop, meer informatie in de 

nieuwsbrief van maart. 
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