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Nieuw bestuurslid, beoogd voorzitter  
Zoals u weet zijn we al een tijdje op zoek naar 
uitbreiding van het bestuur. Wij zijn blij dat we een 
nieuw bestuurslid en beoogd voorzitter hebben 
gevonden in de persoon van Chris van Broekhoven.  
Chris komt vanaf mei naar onze bestuursvergaderingen  
en zal de komende periode gebruiken om zich in te 
werken zodat hij na de zomervakantie echt kan 
beginnen. In oktober zullen we dan een extra 
ledenvergadering beleggen. Tot die tijd zal Ria de 
Folter waarnemen. 
 
Terugblik KBO-Voorjaarsbijeenkomst 18 april. 
De voorzitter a.i. heette alle leden en belangstellenden 
hartelijk welkom en in het bijzonder de afgevaardigden 
van de gemeente Heusden: wethouder Peter van Steen 
en beleidsmedewerker Chantal Martens .

 
Over de KBO bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020 
werd het volgende medegedeeld. 
“In de jaarvergadering van februari hebben we 
toegezegd u te informeren over de plaats van de KBO-
activiteiten. Na het bezoek aan De Voorste Venne op 
14 januari hebben we op 29 januari voorstellen 
ontvangen voor verzorging van onze bijeenkomsten in 
het volgende seizoen (september 2019 tot en met 
augustus 2020). Die voorstellen zijn besproken in de 
bestuursvergaderingen van 25 februari en 1 april en op 
meerdere punten vergeleken met de bijeenkomsten die 
we houden bij Partycentrum de Remise. Op basis van 
de beschikbare ruimtes en de daarbij behorende 
prijzen, zoals zaalhuur en consumptieprijzen, is 
gekozen voor De Remise. Het bestuur van de Voorste 
Venne is op 4 april jl. geïnformeerd over dit besluit”. 
Deze mededeling werd met applaus uit de zaal 
ontvangen. 

Wethouder Peter Van 
Steen kwam informatie 
geven over de Wet 
Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)  
Hij vertelde over de 
inwerkingtreding en 
uitvoering van de wet. 
Mensen kunnen met 
ondersteuning langer 
thuis blijven wonen: 

denk aan hulp bij het huishouden, begeleiding, 
dagbesteding of een aanpassing in huis. Per 1 januari 
2019 is een abonnementstarief ingevoerd en betaalt 
iedereen, ongeacht het inkomen, dezelfde bijdrage.  
Zô Wast Vruuger? Het programma van deze 
voorjaarsbijeenkomst werd vervolgd met een 
nostalgische disco met muziek waarbij dj Ron ons  

 
 
 
 
meenam naar vroeger. Het decor met een bloemetjes-
behang, een oude radio, een schilderij, prent, koffie-
pruttelaar of een schemerlamp, nodigde uit tot een 
gesprekje met muziek op de achtergrond. Na de koffie 
met een broodje ging iedereen goed gemutst naar huis. 
Op de website www.kbodrunen.nl staan foto's van deze 
avond en ook op http://www.heusdeninbeeld.nl 
 
Koninklijke onderscheidingen KBO Bestuursleden 

KBO Drunen feliciteert  
Ria de Folter en Frans 
Baars die op 26 april 2019 
een Koninklijke 
Onderscheiding kregen 
van burgemeester 
Willemijn van Hees. 

Beide bestuursleden zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Foto’s Arna Schoemans 

 
Donderdag 27 juni: Disney’s 
The Lion King.  
Koning der Musicals! 
Op uw verzoek is deze 
musicalreis georganiseerd.  
We vertrekken donderdag om 
14.45 uur vanaf het Anton 
Pieckplein en gaan dan rechtstreeks naar ons diner 
adres waar u een 3-gangen diner wordt aangeboden. In 
het AFAS Circustheater kunt u genieten van een 
geweldige voorstelling. De show start om 20.00 uur. Na 
afloop staat de touringcar weer klaar om u naar Drunen 
te brengen. Deze musicalreis kost € 120,00 voor leden 
en € 125,00 voor niet-leden, inclusief 3-gangen diner en 
entreekaart 1e rang.  
Kaartverkoop: dinsdag 14 mei van 13.00 t/m 14.00 uur 
bij Partycentrum De Remise. Betaling kan contant of 
met een machtiging. Meer info: 06 42526222 
 
Bij de KBO-jaarvergadering heeft u op de formulieren 
aangegeven waar uw belangstelling naar uit gaat en 
waarover u geïnformeerd wilt worden.  
Uw suggesties zijn belangrijk. Hartelijk dank daarvoor. 
Daar zullen we onze activiteiten op afstemmen.  
Wij zullen u in de maandelijkse nieuwsbrief informeren 
over diverse onderwerpen zoals: vervoersvoorziening, 
daginvulling, woningaanpassingen; veiligheid in- en om 
huis, het programma 'Eén tegen eenzaamheid', 
dementievriendelijke gemeenschap en voorlichting over 
armoedebeleid en de HeusdenPas. 
 
Woensdag 15 mei: KBO Kringbedevaart 
Op woensdag 15 mei vindt de jaarlijkse KBO-
Kringbedevaart plaats bij Onze Wonderbare Moeder in 
Elshout met een Eucharistieviering in de Kerk St. Jan 
Evangelist om 14.00 uur. Daarna is er koffie/thee in 
gemeenschapshuis ’t Rad. Naast de deelnemende 
KBO-afdelingen binnen de gemeente Heusden zijn ook 
KBO-Kring Loon op Zand / Kaatsheuvel en Waalwijk 
uitgenodigd. Heeft u geen vervoer, laat het even weten 
aan Ankie van Agtmaal, tel 06 4099 2995, zij probeert 
het te regelen. 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
Mei 2019 
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KBO zomerreisjes van 25 juli tot 22 augustus. 
Op vijf achtereenvolgende dondermiddagen kunt u 
gezellig met KBO Drunen op pad.  
We hebben een gevarieerd programma:  
25 juli  : De Breierij, Beneden Leeuwen 
1 augustus  : Vlasserij en Suikermuseum Klundert 
8 augustus : Een boottocht  
15 augustus : Exclusieve rondleiding bij Leolux Venlo   
22 augustus : Schrobbelér kruidenlikeur in Tilburg. 
Zet u deze data alvast in uw agenda?  
De zomerreisjes zijn met succes aangemeld voor een 
inzamelactie via Voor de ouderen (het oude 
premieplan). Met deze actie kan KBO-Drunen 
maximaal een extra bijdrage van € 2.000 verwerven.   
In de nieuwsbrief van juni zullen wij u nader informeren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
10-jarig Jubileum  
Zomerschool Senioren gemeente 
Heusden 
Voor de 10e keer organiseert de Zomerschool 
activiteiten voor senioren in de zomervakantie.  
Dit jaar van 16 t/m 25 juli.  
Wij vragen uw speciale aandacht voor de activiteit op 
maandag 15 juli wanneer het 10-jarig jubileum wordt 
gevierd met een feestelijke bijeenkomt in Partycentrum 
De Ster in Nieuwkuijk.  
De Zomerschool nodigt senioren uit deel te nemen aan 
het feestelijk programma. U kunt inschrijven via het 
speciale inschrijfformulier. Zou u graag willen 
deelnemen aan het programma of een deel daarvan 
maar u heeft geen vervoer? Bespreek dan de 
mogelijkheden met Ankie van Agtmaal tel. 06 4099 
2995 of met Ria de Folter tel. 06 1176 0048. Zij 
proberen het vervoer voor u te regelen zodat u een 
gezellige dag heeft. 
 
23 mei: Voorjaarsreis naar de Veluwe 
Weet u het nog? De voorjaarsreis gaat naar de Veluwe 
waar we na een bezoek op de boerderij van boer Gijs 
en de lunch met een boswachter een rondrit maken 
door De Hoge Veluwe en de Ginkelse Heide. 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.  
Vertrek:  23 mei, Anton Pieckplein om 8.30 uur  
Kaartverkoop: 7 mei van 13.00 -14.00 uur in het 
restaurant van Partycentrum De Remise.  
 
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. Locatie: Partycentrum 
de Remise. Aanmelden bij dhr. Karel van Dam, 
Doormanstraat 15, Drunen. 
e-mail: k.en.l.van.dam@home.nl  tel.: 04163-372826 

 
KBO-Praatje  
Wilt u een ervaring delen, 
informatie uitwisselen of heeft u 
zin in 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 23 mei 2019: Samen 
herinneringen ophalen bij 
dementie  
Oudere mensen die aan dementie lijden, hebben 
geheugenstoornissen. U ondersteunt hen op plezierige 
wijze door samen bewust positieve herinneringen op te 
halen. Bijvoorbeeld door het maken van een 
levensboek, levensloop, geheugenkist of fotoboek. De 
presentatie is in handen van Marion Arends en Mary 
van Son. 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 
 
Voorinschrijven Fietsvierdaagse 
Separaat bijgevoegd treft u een flyer aan van de 
Drunense Fietsvierdaagse. U kunt voorinschrijven tot 
en met 15 juni. Leden van KBO krijgen bij 
voorinschrijving € 2,00 extra korting op vertoon van hun 
ledenpas.  
 
Lokale aanpak tegen Eenzaamheid Heusden 
Geef uw mening over eenzaamheid!   
Mensen die zich eenzaam voelen 
ervaren een gemis aan een hechte 
emotionele band met anderen of ze 
hebben minder sociale relaties dan ze 
wensen. De ene persoon heeft meer betekenisvolle 
relaties nodig dan de andere. Eenzaamheid is vaak een 
verborgen probleem. Het is niet aan mensen te zien of 
zij zich eenzaam voelen, er wordt weinig over 
gesproken. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen 
zijn maar het valt wel regelmatig samen. 
De gemeente Heusden onderzoekt eenzaamheid onder 
inwoners en stelt een plan van aanpak op om 
eenzaamheid tegen te gaan. U kunt uw mening geven 
via www.heusden.nl/eenzaamheid  
De informatie die u geeft kan gebruikt worden als input 
voor dit plan van aanpak. 
 
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 
7 mei  : Kaartverkoop Voorjaarsreis tussen 

    13.00 en 14.00 uur bij De Remise 
15 mei  : Bedevaart Elshout, 14.00 uur  
23 mei  : KBO Voorjaarsreis  
6 juni  : Scootmobielcursus 
27 juni  : Musicalreis The Lion King 
9,10,11,12 juli : Drunense fietsvierdaagse 

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
mailto:nannydepoot@hotmail.com
http://www.kbodrunen.nl/
mailto:k.en.l.van.dam@home.nl
tel:04163-372826
mailto:frba@home.nl
mailto:nannydepoot@hotmail.com
mailto:alzheimercafeheusden@gmail.com
http://www.heusden.nl/eenzaamheid
mailto:dienstenkbodrunen@gmail.com

	Zô Wast Vruuger? Het programma van deze voorjaarsbijeenkomst werd vervolgd met een nostalgische disco met muziek waarbij dj Ron ons

