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KBO Zomerreisjes van 25 juli tot 22 augustus 2019 
Ook dit jaar organiseren we in de zomerperiode weer 
vijf leuke ontspannende busreisjes die plaatsvinden op 
donderdagmiddag. Het vertrek is meestal om 13.00 uur 
op het Anton Pieckplein in Drunen. Behalve op 8 
augustus. Afhankelijk van de afstand en de 
verkeersdrukte zijn we tussen 17.30 en 18.00 uur weer 
terug.  
Kosten 
De deelnamekosten voor de reisjes zijn verschillend en 
worden bij het betreffende reisje vermeld. U kunt 
deelnemen aan een of meer reisjes.  
Korting bij inschrijving van vijf reisjes 
Gaat u met alle vijf reisjes mee, dan krijgt u korting en 
betaalt u € 110,-- . Ook niet-leden kunnen dan 
voordeliger deelnemen maar omdat de gemiddelde 
kostprijs aanmerkelijk hoger is dan de deelnamekosten 
betalen zij iets meer. De deelnamekosten voor niet-
leden voor vijf reisjes zijn dan € 120,--.  
Bij alle reisjes wordt u ontvangen met koffie of thee met 
wat lekkers en voor we naar Drunen gaan wordt u nog 
een consumptie aangeboden. Dat kan zijn op de 
bezochte plaats of onderweg. 

De kaartverkoop is op 
dinsdag 18 juni van 
13.00 tot 14.00 uur bij 
De Remise in Drunen. 
Meer informatie:  
06 42526222 

 
Donderdag 25 juli:  
Bezoek aan De Breierij in Beneden Leeuwen  
De Breierij in Beneden-Leeuwen is een familiebedrijf 
waar het ambacht breien nog steeds met trots en 
passie wordt bedreven.  
We worden ontvangen met koffie of thee en krijgen 
daarna uitleg over het ontstaan van het bedrijf en de 
nieuwe modellen die ontwikkeld worden. Een 
modeshow waaraan u zelf kunt deelnemen maakt deel 
uit van het programma. Na de show wordt de groep 
verdeeld in 2 
groepjes.  
In de fabriek kunt u 
zien hoe er 
tegenwoordig wordt 
gebreid en in de 
winkel hangen de 
gebreide creaties in 
verschillende kleuren 
en patronen.  
Deelnamekosten leden: € 22,-- / niet-leden € 27,00. 
 
Donderdag 1 augustus:  
Vlasserij en Suikermuseum  
In West-Brabant verbouwt men al eeuwenlang vlas en 
suikerbiet, de grondstoffen voor de productie van 
lijnolie, vlaslint en suiker. Het is daarom niet vreemd dat 
dit museum in Klundert is gevestigd.  Medewerkers die 
jarenlang in het vlas gewerkt hebben leiden u rond in 
de "Vlasserij" en demonstreren de zware handarbeid 
van het repelen, roten, braken en zwingelen met 
originele gerestaureerde machines.  

 
 
 
 

Bij de suikerexpositie 
met authentieke 
voorwerpen en 
displays van het  
productieproces en 
vitrines met oude 

suikerproducten in de originele verpakking geeft de gids 
uitleg van biet tot suikerklontje. 
Deelnamekosten leden: € 22,-- / niet-leden € 27,00. 
 
Donderdag 8 augustus:   
Varen in het groene hart van Nederland  
Deze reis gaat naar 
Leiderdorp waar de boot 
“River Princess” op ons ligt te 
wachten. Na het inschepen  
varen we uit voor een twee 
uur durende tocht door het 
groene hart van Nederland. 
Vanaf de boot kunt u 
genieten van de molens en de groene vergezichten. 
Let op: Vanwege de langere reistijd vertrekken we om 
12.30 uur en we zijn ongeveer 18.30 uur weer terug in 
Drunen. 
Deelnamekosten leden: € 30,-- / niet-leden € 35,00. 
 
Donderdag 15 augustus: Leolux te Venlo  
We ontvangen met koffie en thee. Daarna gaan we 
naar de filmruimte waar een video wordt getoond over 
de geschiedenis van het bedrijf.   
Tijdens de rondleiding door de fabriek kunnen we met 
eigen ogen zien hoe de Leolux designmeubelen 

worden geproduceerd en lopen we langs een expositie 
met meubelen die voor velen zeer herkenbaar zijn.  
Het bezoek wordt afgesloten met een drankje 
Deelnamekosten leden: € 20,-- / niet-leden € 25,00 
 
Donderdag 22 augustus: Schrobbelèr Tilburg 

Een sfeervolle, 
Bourgondische 
rondleiding bij 
Schrobbelèr in de 
distilleerderij is heel 
bijzonder. Tijdens 

deze ontdekkingstocht maakt u kennis met het verhaal 
achter Schrobbelèr, u kunt proeven, ruiken en luisteren 
naar de historie, het geheim van het familierecept, het 
bottelen van de kruiken en de sfeer van Schrobbelèr. 
We worden ontvangen met koffie of thee en een 
lekkere Schrobbelèr bonbon. Tijdens de proeverij kunt 
u genieten van drie varianten kruidenlikeur. 
Na afloop kunnen we nog na kletsen met een hapje en 
een drankje op eigen kosten. 
Deelnamekosten leden: € 25,-- / niet-leden € 30,00 
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Inzamelactie Voor de ouderen 
Zoals in de nieuwsbrief van mei 2019 al is vermeld zijn 
onze KBO-zomerreisjes met succes aangemeld voor 
een inzamelactie via Voor de ouderen.  
Dit houdt in dat inkomsten die we ontvangen voor de 
reisjes voor maximaal € 2.000 worden verdubbeld.  
Er wordt voor deze reisjes natuurlijk een eigen bijdrage 
door de deelnemers betaald. Onder bepaalde 
voorwaarden tellen deze eigen bijdragen ook mee voor 
de verdubbeling. Voorwaarde is wel dat er ook op 
andere wijze gelden worden ingezameld. Iedereen kan 
het initiatief van de KBO Drunen Zomerreisjes steunen 
door een vrijwillige bijdrage te doen van minimaal € 5.  
Hiervoor gaat u op internet naar de volgende site:   
www.voordeouderen.nl/zomerreisjes  en volgt de 
aangegeven stappen. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
 
Terugblik KBO Voorjaarsreis 23 mei 2019. 
Met 2 volle bussen reden we op deze zonnige dag naar 
Voorthuizen voor de eerste stop. Daar vertelde Boer 
Gijs op een enthousiaste wijze uitgebreid over het 
boerenleven van vroeger en konden we na een 
demonstratie "advocaat maken" proeven van dit heerlijk 
gele goedje. Nadien was er nog volop gelegenheid om 
het winkeltje, de stallen, de camping, de beestenboel 
en groentetuin te bezichtigen.  
 

 
Na de koffietafel met kroket volgde een prachtige 
rondrit over de Hoge Veluwe en de Ginkelse Heide. In 
iedere bus vertelde een gids heel boeiend wat er 
onderweg te zien was in de natuur doorspekt met veel 
anekdotes. Na een korte stop in Harskamp werd de reis 
vervolgd en genoten we van een heerlijk 3-gangendiner 
en van de leuke gesprekken. Het was een meer dan 
geslaagde dag, gezien de vele hartelijke reacties en 
bedankjes.  

 
Dementievriendelijke gemeenschap 
Donderdag 27 juni 2019: Alzheimer Café 
Thema: Bewegen voor 
mensen met dementie 
Bewegen en mobiliteit is voor 
veel mensen met dementie 
belangrijk. Wat zijn de  
mogelijkheden om hen mobiel te houden en welke 
randvoorwaarden zijn daarbij belangrijk. Nicolette Slot, 
oefentherapeut Mensendieck vertelt erover. 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 
 

 

KBO-Brabant bij rondetafelgesprek Tweede Kamer 
over arme ouderen 
Op 3 juni organiseert de Vaste Kamercommissie voor 
sociale zaken en werkgelegenheid een debat over 
arme ouderen. In dit zogenoemde ‘rondetafelgesprek’ 
spreken Kamerleden met ervaringsdeskundigen en 
krijgen verschillende organisaties de mogelijkheid om 
hun inzichten en zorgen te delen.  
Namens KBO-Brabant levert Hans van Dijk, 
cliëntondersteuner, een bijdrage. Bovendien gaan 
verschillende ‘arme’ senioren uit Brabant mee om de 
Kamerleden over hun situatie te vertellen. KBO-Brabant 
maakt zich al langere tijd zorgen over de benarde 
situatie van ouderen met alleen AOW of een klein 
pensioen. De lasten stijgen gestaag, terwijl de 
inkomsten daarbij ver achterblijven. 
Het debat is te volgen via de website van de Tweede 
Kamer. Via onderstaande link krijgt u meer informatie. 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/co
mmissievergaderingen/details?id=2019A01810 
  
KBO-Praatje  
Wilt u een ervaring delen, 
informatie uitwisselen of heeft u 
zin in een gezellig praatje? Neem 
dan contact op met 
Frans Baars   Nanny de 
Poot 
0416-375897  0416-372533 
frba@home.nl  nannydepoot@hotmail.com 
 
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 
6 juni    : Scootmobielcursus 
18 juni     : Kaartverkoop KBO-Zomerreisjes van 

    13.00 tot 14.00 uur bij De Remise. 
27 juni    : Musicalreis The Lion King 
27 juni   : Alzheimer Café, 20.00 tot 21.30 uur 
9,10,11,12 juli   : Drunense fietsvierdaagse 

    voorinschrijven tot 15 juni. 
15 juli t/m 26 juli  : Zomerschoolactiviteiten 

    www.zomerschoolsenioren.nl 
25 juli    : KBO-zomerreisje naar De Breierij 
1 augustus : KBO-zomerreisje naar Vlasserij en 

  Suikermuseum  
8 augustus   : KBO-zomerreisje met vaartocht 
15 augustus    : KBO-zomerreisje naar Leolux Venlo 
22 augustus    : KBO-zomerreisje met proeverij bij 

    Schrobbelèr Tilburg 
 
Vanwege de vakantieperiode verschijnen het KBO  
magazine ONS en de nieuwsbrief van KBO Drunen niet  
in juli.  
Het bestuur van KBO Drunen wenst u fijne zomerse  
dagen. 
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