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Donderdag  18  april:  KBO-Voorjaarsbijeenkomst.  
Op  18  april  houden  we  onze  gebruikelijke  
voorjaarsbijeenkomst  met  een  informatief  halfuurtje.  We  
hebben  wethouder  Peter  van  Steen  gevraagd  om  uitleg  
te  geven  over  aanvragen  voor  ondersteuning  via  de  
WMO.  De  wethouder  zal  in  het  kort  vertellen  hoe  de  
aanvragen  voor  ondersteuning  in  behandeling  worden  
genomen,  voor  wie  de  WMO  in  principe  bedoeld  is  en  
de  langere  wachttijden  die  dit  jaar  zijn  ontstaan  door  de  
aanzuigende  werking  met  het  abonnementstarief.  Ook  
wordt  in  het  kort  ingegaan  op  de  functie  van  BIJEEN  en  
het  belang  van  onafhankelijke  cliëntondersteuning,  die  
geboden  wordt  door  de  ouderenbonden  en  door  MEE  
Het  programma  van  deze  voorjaarsbijeenkomst  bestaat  
verder  uit  een  verrassend  optreden  van  dj  Ton    
die  garant  staat  voor  een  gezellig  stukje  amusement.  
Uiteraard  is  er  in  de  pauze  een  loterij.  Hebt  u  
belangstelling?  Vul  dan  onderstaand  strookje  in  en  
lever  het  in  op  één  van  de  genoemde  adressen  of  meld  
u  aan  via  infokbodrunen@gmail.com    
Heeft  u  vervoer  nodig?  Bel  dan  tijdig  naar  secretaris  
Ankie  van  Agtmaal  (tel.  06-4099  2995)  en  wij  proberen  
het  voor  u  te  regelen.  
  
Donderdag  23  mei:  KBO-voorjaarsreis    
Dit  jaar  gaan  we  naar  de  Veluwe.    
Bij  Voorthuizen  woont  Boer  Gijs  die  van  alles  verzint  en  
verzamelt  op  zijn  boerderij  ’t  Westdorp.  

Hij  vertelt  leuke  verhalen,  heeft  een  grote  verzameling  
uit  grootmoeders  tijd,  een  moestuin,  een  
kruidenierswinkeltje  en  is  erg  creatief.  In  de  
nostalgische  verbouwde  koeienschuur  wordt  een  
demonstratie  advocaat  maken  gegeven  en  natuurlijk  
kunt  u  van  al  dat  lekkers  proeven.  
U  wordt  ontvangen  met  koffie  of  thee  en  huisgemaakte  
cake.  Tijdens  de  rondleiding  hoor  je  o.a.  leuke  verhalen  
over  de  houten  poppetjes,  het  ‘vakantiekonijn’  en  de  
mobiele  bedstee.  Na  het  bezoek  aan  ’t  Westdorp  rijden  
we  naar  Harskamp  voor  een  heerlijke  koffietafel  met  
kroket.  ’s  Middags  gaan  we  met  een  boswachter  een  
rondrit  maken  door  De  Hoge  Veluwe  en  de  Ginkelse  
Heide  en  kunnen  we  genieten  van  de  prachtige  natuur  
en  omgeving.  In  het  dorpje  Zeeland  sluiten  we  de  dag  
af  met  een  3-gangen  diner.  Deze  reis  kost  voor  leden  
van  KBO  €  65,50  en  voor  niet  leden  €  69,50.  

  

  

We  vertrekken  bij  het  Anton  Pieckplein  om  8.30  uur  en  
we  zijn  om  omstreeks  20.30  uur  weer  terug.  
Kaartverkoop:  7  mei  van  13.00  -14.00  uur  in  het  
restaurant  van  Partycentrum  De  Remise.    
Meer  informatie:  Johan  Smits  06    42526222  

Donderdag  4  april:  Themabijeenkomst:  Stilstaan  bij  
verlies.  
Op  deze  themabijeenkomst  wordt  stilgestaan  bij  
verschillende  vormen  van  verlies.  Welke  misvattingen  
er  zijn.  Wat  kan  je  troosten  als  jezelf  of  anderen  uit  je  
omgeving  met  een  verlies  te  maken  hebben.  Deze  
themabijeenkomst  wordt  gegeven  door  verlies-  en  
rouwbegeleider  Rijma  De  Ruiter  van  Verlies  &  Herstel,  
op  donderdag  4  april  2019  van  19.30  -  21.00  uur  in  de  
Bibliotheek  in  Drunen.  Deelname  is  kosteloos.    
Aanmelden:  info@bijeenheusden.nl  of  tel.  073  7820178  

  
  
Donderdag  11  april:  Vrijwilligersmarkt  in  De  Voorste  
Venne    
Burgemeester  Willemijn  van  Hees  opent  om  15.00  uur  
deze  vrijwilligersmarkt  waar  25  organisaties  zich  
presenteren.  Om  15.30  uur  start  de  workshop  Geluk  
waar  Lia  van  Galen  vertelt  hoe  men  geluksmomenten  

kan  ervaren  en  een  geluksgevoel  kan  
overbrengen.  De  workshop  Positieve  
Gezondheid  begint  om  16.15  uur,  
daar  ligt  het  accent  niet  op  ziekte,  
maar  op  mensen  zelf,  op  hun  
veerkracht  en  op  wat  hun  leven  
betekenisvol  maakt.    
Aanmelden  voor  de  workshops  kan  
vooraf  bij  

info@vrijwilligershuisheusden.nl  of  tel.  06  2314  0136  
  
Donderdag  11  april:  KBO-Praatje    
Wilt  u  een  ervaring  delen,  
informatie  uitwisselen  of  heeft  u  
zin  in  zomaar  een  gezellig  praatje?    
Neem  contact  op  met  de  coördinatoren  
Frans  Baars,        Nanny  de  Poot  
0416-375897      0416-372533  
frba@home.nl      nannydepoot@hotmail.com  
Zij  regelen  voor  u  graag  een  afspraak.  
  
Donderdag  11  april:  Opfriscursus  verkeersregels    
CaleidoscoopVlijmen    
In  onze  vorige  nieuwsbrief  stond  een  onjuiste  
aanvangstijd.  Onze  excuses  daarvoor.  
Let  op:  de  aanvangstijd  is  9.30  uur  

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
April 2019 

Invulstrookje:  Inleveren uiterlijk 10 april in Hunenhof of bij één van onderstaande bestuursleden. 
 
Naam…………………………..…………………….. komt met … personen naar de Voorjaarsbijeenkomst op 18 april. 
 
Dhr.  Frans  Baars,  Rooseveltstr.  62,  -  Mw.  Ria  de  Folter,  Rubenslaan  25,  -  Mw.  Ankie  van  Agtmaal,  H.  Romeijnstraat  
3,  -  Dhr.  Johan  Smits,  Achterstraat  4,  -  Mw.  Nanny  de  Poot,  Jamaïcaring  15    
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Toerclub  Presto  organiseert  de  35e  Drunense  
Fietsvierdaagse.  Korting  voor  KBO-leden  

Op  9,  10,  11  en  12  juli  kunnen  
de  fietsliefhebbers  weer  
meedoen  aan  de  Drunense  
Fietsvierdaagse.  Drunen  is  
elke  dag  het  startpunt  voor  een  

prachtige  tocht  door  Midden-Brabant,  met  onderweg  
diverse  bezienswaardigheden  voor  jong  en  oud.  
Deelnemers  krijgen  iedere  dag  een  lekkere  appel.  De  
routes  zijn  uitgepijld  en  daardoor  gemakkelijk  te  volgen  
middels  de  “Presto-pijlen”.  Dagelijks  kunt  u  kiezen  uit  2  
afstanden:  40  en  65  km.  U  kunt  zelfs  per  dag  bepalen  
welke  afstand  u  die  dag  gaat  fietsen  en  er  rijden  elke  
dag  twee  materiaalwagens  rond  om  te  assisteren  bij  
lekke  banden  en/of  pech.    
De  kosten  van  deelname  zijn  €  12,00  per  persoon  of    
€  10,00  per  persoon  bij  voorinschrijving.    
Alle  leden  van  KBO  ontvangen  €  2  euro  extra  korting  
bij  voorinschrijving  op  vertoon  van  hun  ledenpas.      
  
Succesvolle  bijeenkomst  over  wonen  en  zorg  in  
Oirschot  
Bestuursleden  van  KBO  Drunen  
hadden  op  18  maart  graag  het  
verhaal  gehoord  van  de  minister  
van  VWS  over  wonen  en  zorg.    
Helaas  moest  minister  Hugo  de  
Jonge  verstek  laten  gaan  in  
Oirschot,  vanwege  de  aanslag  in  Utrecht.  Toch  werd  
het  een  heel  goede  bijeenkomst  waar  verschillende  
sprekers  hun  visie  gaven  over  het  langer  thuis  blijven  
wonen  met  zorg  in  een  vergrijzend  en  ontgroenend  
Brabant.  Ouderenbonden  werden  uitgenodigd  met  de  
gemeenten  in  gesprek  te  gaan  en  in  actie  te  komen.    
In  het  ledenmagazine  Ons  van  mei  komt  een  uitgebreid  
verslag.    
  
Terugblik  lezing  Verhalen,  mythen  en  sagen  in  
relatie  tot  de  natuur´.    
Donderdagmorgen  28  maart  bracht  Rini  Kerstens  de  
deelnemers  dicht  bij  de  natuur  met  verschillende  
verklaringen  voor  de  natuurverschijnselen.  Hij  
verklaarde  onder  meer  waarom  een  eik  niet  al  zijn  blad  
verliest  in  de  winter,  waarom  de  zwam  op  de  eik  
doolhofzwam  heet  en  dat  de  adelaar  de  koning  van  de  
vogels  is  in  de  lente  en  de  zomer,  maar  in  de  winter  is  
dat  het  winterkoninkje!  Via  de  Bijbelse  verhalen,  duivel,  
mythen,  heksen,  natuur-  en  kunstafbeeldingen,  hebben  
we  een  hele  mooie  lezing  met  vele  hilarische  
momenten  mogen  ervaren.  Een  rasverteller  die  via  de  
kikker  bij  Oeteldonk  uitkwam  en  ook  hoe  de  naam  
BOKbier  werd  verklaard.  

  

  
  
Verlengen  rijbewijs  en  lange  wachttijden.  
Regelmatig  komt  het  voor  dat  het  rijbewijs  van  een  75-

plusser  verloopt,  zelfs  als  er  tijdig  
een  aanvraag  is  gedaan  van  het  
nieuwe  rijbewijs.  Het  wachten  op  
een  geldig  rijbewijs  heeft  ook  
gevolgen  voor  de  participatie  van  

ouderen.  Het  oppassen  op  kleinkinderen,  mantelzorg  
en  vrijwilligerswerk  komen  in  het  geding,  bovendien  
vergroot  het  de  eenzaamheid  onder  ouderen.  Deze  
verontrustende  signalen  van  senioren  hebben  bij  KBO  
Brabant  geleid  tot  deelname  aan  het  rondetafelgesprek  
in  de  Tweede  Kamer  en  aan  de  voorbereiding  op  het  
vervolgdebat  met  minister  Van  Nieuwenhuizen  op  12  
maart.  De  minister  heeft  toegezegd  dat  een  
schadevergoeding  kan  worden  geclaimd  bij  het  CBR  
voor  de  extra  kosten  die  zijn  gemaakt  als  gevolg  van  
het  falen  van  het  CBR.    
De  minister  staat  welwillend  tegenover  behoud  van  de  
geldigheid  van  het  oude  rijbewijs  zolang  het  CBR  de  
aanvraag  voor  verlening  niet  tijdig  afhandelt  terwijl  die  
aanvraag  wel  aan  alle  vereisten  voldoet.    
KBO-  Brabant  wil  senioren  helpen  bij  het  indienen  van  
een  schadeclaim  bij  het  CBR  en  roept  gedupeerden  op  
zich  per  e-mail  te  melden  bij  info@kbo-brabant.nl  o.v.v.  
van  ‘Schadeclaim  CBR’  of  bel  naar  (073)  644  40  66.  
  
25  april  2019:  Alzheimer  Café    
Op  donderdag  28  maart  2019  is  het  
thema  "  Thema:  Dementie  en  
gedragsverandering.  Bij  iemand  met  dementie  ziet  men  
vaak  dat  het  gedrag  verandert.  Niet  iedere  verandering  
hoeft  een  probleem  te  zijn.  Maar  wat  als  dit  wel  het  
geval  is?  Vanaf  19.30  uur  bent  u  welkom  in  St.  Janshof,  
ingang  De  Hop,  Pastoor  van  Akenstraat  30,  Vlijmen.  
Info:  Sjef  van  Herpt,  tel.  06-37614842  /  e-mail:  
alzheimercafeheusden@gmail.com  

6  juni  2019  Scootmobielcursus  
Het  Gehandicapten  Platform  Heusden  organiseert  in  
samenwerking  met  Veilig  Verkeer  Nederland  een  
scootmobielcursus  op  donderdag  6  juni  2019  van  9.45  
tot  15.30  uur.  Voor  koffie,  thee  en  een  lunch  wordt  
gezorgd,  de  deelname  is  gratis.    
Aanmelden  bij  dhr.  K.  van  Dam,  Doormanstraat  15,  
Drunen  of  e-mail:  k.en.l.van.dam@home.nl.      
  

Cliëntondersteuning  
Hebt  u  hulp  nodig  bij  een  keukentafelgesprek  met  de  
gemeente  over  bijvoorbeeld  een  WMO-aanvraag?  Mail  
naar  dienstenkbodrunen@gmail.com  of  bel  naar  Ria  de  
Folter,  tel.  06  -1176  0048  
  

Agenda  
9  april      :  Busreis  naar  modeshow  Boskoop  
11  april   :  Opfriscursus  verkeersregels    

    CaleidoscoopVlijmen  9.30  uur  
11  april     :  Vrijwilligersmarkt  Voorste  Venne  
18  april     :  KBO  Voorjaarsbijeenkomst  
25  april     :  Alzheimer  Café  in  De  Hop  
7  mei      :  Kaartverkoop  Voorjaarsreis  tussen  

         13.00  en  14.00  uur  bij  De  Remise  
15  mei      :  Bedevaart  Elshout      
23  mei      :  KBO  Voorjaarsreis    
6  juni      :  Scootmobielcursus  


