
Secretariaat: 06-40992995 of secretariaatkbodrunen@gmail.com  Ledenadministratie: 0416-372533 of nannydepoot@hotmail.com   
Website: www.kbodrunen.nl 

 

 

  
  
  
  
Zin  in  Iets  nieuws?    
  
  
KBO  Drunen  wil  in  het  komende  najaar  starten  met  
een  leesclub.  
Het  doel  hiervan  is  dat  na  het  lezen  van  een  gekozen  
boek  de  leesclub  overdag  bij  elkaar  komt  om  over  de  
inhoud  met  elkaar  te  praten  onder  het  genot  van  een  
kopje  koffie  of  thee  bij  een  van  de  leden  thuis.    
De  leesclub  kan  via  Bibliotheek  Heusden  de  boeken  
reserveren  en  dan  betaalt  u  €  3,  per  geleend  boek  per  
persoon.  Heeft  u  het  boek  zelf  of  leent  u  het  boek  privé  
bij  de  bibliotheek  of  ergens  anders  dan  vervalt  het  
genoemde  bedrag.  Er  zijn  geen  inschrijfkosten  aan  
deze  leesclub  verbonden.  Het    kiezen  van  de  te  lezen  
boeken  kan  in  onderling  overleg  gebeuren.  Er  is  een  
catalogus  aanwezig  met  meer  dan  500  titels.  
Heeft  u  interesse  om  lid  te  worden  van  Leesclub  KBO  
Drunen  dan  kunt  u  zich  vóór  28  augustus  2019  
opgeven  bij  onderstaande  contactpersonen.  Graag  
onder  vermelding  van  uw  naam,  adres,  telefoon-
nummer  en  eventueel  uw  e-mailadres.  U  wordt  dan  
uitgenodigd  voor  een  kennismakingsbijeenkomst  
waarin  ook  besproken  gaat  worden  hoe  de  leesclub  
met  inbreng  van  de  leden  gaat  functioneren.    
Hopelijk  melden  genoeg  KBO-leden  zich  aan  om  een  
leesclub  te  beginnen.  
Neem  voor  meer  informatie  contact  op  met  de  
initiatiefnemers:  Ria  Eerden  -  van  Hulten,  
Zonnebloemlaan  209,  5151  TA  Drunen  
0416-372781.  E-mail:reb.eerden@hetnet.nl  of  
Nanny  de  Poot,  Jamaicaring  15,  5152  ME  Drunen  
0416-372533.  E-mail  nannydepoot@hotmail.com  
  
Stem  op  Rabo  ClubSupport  
(voorheen  Rabobank  Clubkas  Campagne).  
Rabobank  De  Langstraat  stelt  dit  jaar  in  totaal    
€  200.000,-  beschikbaar  voor  de  Rabo  ClubSupport.  
Leden  van  Rabobank  De  Langstraat  kunnen  van  27  
september  tot  en  met  13  oktober  2019  hun  stem  
uitbrengen  via  internet  op  verenigingen  die  zij  een  
warm  hart  toedragen.  U  krijgt  als  lid  van  de  Rabobank  
nadere  informatie  over  het  stemmen  toegezonden  
Hoe  meer  stemmen  u  uitbrengt  op  KBO  Drunen,  hoe  
meer  geld  wij  toebedeeld  
krijgen.  Vorig  jaar  mocht  
KBO  Drunen  €  1.078,41  
in  ontvangst  nemen.  Het  
zou  mooi  zijn  als  wij  dit  
jaar  op  nog  een  hoger  
bedrag  uitkomen.    
Als  u  zelf  niet  digitaal  kunt  stemmen  kunt  u  contact  
opnemen  met  een  van  de  bestuursleden  van  KBO  
Drunen.  Als  u  al  een  rekening  bij  Rabobank  De  
Langstraat  heeft,  maar  nog  geen  lid  bent,  kunt  u  dat  
lidmaatschap  alsnog  gratis  aanvragen.  Als  u  dit  doet  
voor  1  september  2019  ontvangt  u  hoogstwaarschijnlijk  
nog  een  stempas  en  kunt  u  dus  uw  stem  op  KBO  
Drunen  uitbrengen.    
Kent  u  iemand  die  lid  is  van  Rabobank  De  Langstraat  
vraag  dan  s.v.p.  aan  hem  of  haar  om  ook  op  KBO  
Drunen  te  stemmen.  

We  hopen  weer  op  uw  medewerking  te  kunnen  
rekenen.  
  
  
31  oktober  Najaarsbijeenkomst  en  
extra  KBO-ledenvergadering   
Donderdag  31oktober  2019  is  de  
KBO  najaarsbijeenkomst.    
We  beginnen  dan  met  een  korte  extra  
ledenvergadering.  Meer  informatie  volgt  in  september.    
  
Zomerschool  voor  Senioren.  

       
De  Zomerschool  heeft  haar  10-jarig  jubileum  gevierd  op  
15  juli  jl.  in  De  Ster  in  Nieuwkuijk.  Daar  werd  
teruggeblikt  op  de  activiteiten  van  de  afgelopen  10  jaar  
en  was  het  met  ruim  250  personen  gezellig  druk.  
’s  Middags  was  er  een  Zonnige  Zomer  Zoektocht  door  
de  gemeente  waaraan  men  kon  deelnemen  op  de  fiets,  
met  de  eigen  auto  of  met  een  busje.  Iedereen  kon  
meedoen.  Deelnemers  kregen  een  rugzakje  met  lunch  
en  verrassingsbonnen  voor  onderweg.  
De  werkgroep  Zomerschool  dankt  alle  deelnemers  voor  
hun  positieve  reacties  en  alle  organisaties,  bedrijven    
en  instellingen  voor  hun  hulp  op  welke  manier  dan  ook.    
Deze  bijzondere  activiteit  is  ook  buiten  de  
gemeentelijke  grenzen  opgemerkt.  KRO  radio  heeft  
contact  opgenomen  met  de  Zomerschool:  dinsdag  6  
augustus  rond  8.15  uur  wordt  een  interview  gegeven  op  
NPO  radio  4.  Het  programma  heet:  Ochtend  
van  vier  en  wordt  gepresenteerd  door  Margriet  
Vromans.  U  kunt  het  interview  nog  luisteren  op  
https://www.nporadio4.nl/deochtendvan4/gemist  
  
Terugblik  twee  KBO-zomerreisjes    

Bij  het  verschijnen  van  deze  
nieuwsbrief  zijn  we  al  twee  keer  op  
reis  geweest.  Het  was  weer  gezellig!  

Donderdag  25  juli  brachten  we  een  bezoek  aan  het  
familiebedrijf  De  Breierij  in  Beneden  Leeuwen  waaraan  
44  leden  deelnamen.  Met  airco  in  de  bus  hadden  we  
niet  zoveel  last  van  de  tropische  temperaturen.    
Bij  De  Breierij  werden  we  gastvrij  ontvangen  met  koffie  
of  thee  met  gebak.  In  het  kort  werd  verteld  hoe  het  
bedrijf  ontstaan  is  en  waar  de  huidige  collectie  zoal  uit  
bestaat.  Ook  vier  dames  van  KBO  Drunen  toonden  als  
volleerde  mannequins  mooie  gebreide  vesten  en  truien.    

Daarna  kon  men  de  winkel  te  bezoeken  en  de  fabriek  
bezichtigen.    
De  middag  werd  afgesloten  met  een  verfrissend  
drankje  of  ijsje  bij  Hoppies  in  Ammerzoden.  
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Donderdag  1  augustus  gingen  we  met  een  bijna  volle  
bus  naar  het  Vlasserij  en  Suikermuseum  waar  we  
werden  ontvangen  met een heerlijk kopje koffie/thee met 
gebak.  

    
Daarna  werd  een  groep  rondgeleid  door  de  Vlasserij.  
Het  proces  van  teelt  en  handmatig  oogsten  en  
verwerken  van  het  gewas  vlas,  werd  met  
gereedschappen  en  werktuigen  uitgebeeld.  Vlas  is  ook  
goed  isolatiemateriaal  en  het  linnen  wordt  o.a.  verwerkt  
in  de  binnenkant  van  brandslangen.  
De  andere  groep  deelnemers  kreeg  intussen  de  
geschiedenis,  de  teelt,  het  veredelen  van  het  gewas  en  
de  eindproducten  van  de  suikerbiet  te  zien.  Na  afloop  
kregen  we  nog  een  drankje  aangeboden  en  was  het  
een  gezellig  napraten!  
  
Dinsdag  20  augustus:  Digicafé  in  de  Bibliotheek  
Wilt  u  weten  wat  u  nog  meer  met  uw  tablet  kan  doen?  
Ga  dan  eens  naar  het  Digicafé.  Vrijwilligers    van  
Seniorweb  geven  u  leuke  en  handige  tips.  Neem  uw  
eigen  tablet  mee  en  ervaar  het  zelf.  U  kunt  er  ook  een  
online  computercursus  volgen  of  leren  hoe  u  foto’s  
maakt,  bewerkt  en  bewaart  met  je  smartphone  of  tablet.  
Locatie:  Bibliotheek  Drunen  van  10.00  tot  11.30  uur  
  
Zaterdag  7  september  2019:  Drunense  Deining    
Jeroen  Kant  is  een  eigenzinnige  en  grillige  
zanger/gitarist/liedjessmid.  Enkele  jaren  woonde  hij  
antikraak  in  het  markante  “Jonker  Frishuisje”  op  de  
splitsing  van  de  Maasdijk  en  de  Grotestraat  langs  de  
weg  van  Heusden-vesting  naar  Heesbeen.  Ingesloten  
tussen  het  groen,  een  oude  joodse  begraafplaats  en  
het  water  zijn  diverse  liedjes  geschreven.  Toen  in  2015  
de  staat  van  het  huisje  zo  slecht  was  dat  het  echt  
gesloopt  moest  gaan  worden  vertrok  hij  naar  Tilburg.  
Hij  is  tijdens  de  Drunense  Deining  even  terug  in  
Heusden  en  vertelt  en  zingt  over  hoe  het  hem  vanaf  die  
tijd  is  vergaan  en  blikt  ook  terug  op  zijn  tijd  in  
Heesbeen.  
Jeroen  Kant  won  verschillende  prijzen  en  speelde  vier  
jaar  op  rij  met  veel  succes  eenmansvoorstellingen  op  
het  elfdaagse  Theaterfestival  Boulevard  in  Den  Bosch.    
Locatie:  Bibliotheek  Drunen  van  11.00  tot  12.00  uur  
  
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  of  wilt  
u  meer  weten  over  WMO,  ZVW  of  WLZ  ?    
Mail  naar  dienstenkbodrunen@gmail.com  of  maak  een  
afspraak  met  Ria  de  Folter,  tel.  06  -1176  0048  

Dementievriendelijke  gemeenschap  
Het  volgende  Alzheimer  Café  Heusden  
wordt  gehouden  op  donderdag  22    
augustus,  van  20.00  tot  22:00  uur.    
Het  thema  is  Technologiekoffer  bij  ons  op  bezoek.  
Gastspreker  Corrie  Aarts,  werkzaam  bij  De  Wever  in  
Tilburg,  vertelt  over  hulpmiddelen  die  het  makkelijker  
maken  om  met  bepaalde  situaties  en  omstandigheden  
om  te  kunnen  gaan.  Ook  krijgt  u  tips  en  adviezen  voor  
mantelzorgers  en  professionals  over  de  inzet  van  
nieuwe  technologische  middelen  in  de  omgang  met  
mensen  met  dementie.  Iedereen  is  welkom  bij  de  
Sint  Janshof,  ingang  ontmoetingscentrum  De  Hop,  
Pastoor  van  Akenstraat  30,  5251BE  Vlijmen.  Meer  
informatie:  Dhr.  Sjef  van  Herpt,  telefoon:  06-37614842,    
  
KBO  Brabant  bij  Hart  van  Nederland  

KBO-Brabant  maakt  zich  al  maanden  
hard  voor  het  oplossen  van  problemen  
die  ontstaan  door  de  lange  wachttijden  
bij  de  verlenging  van  het  rijbewijs.  Door  
allerlei  acties  is  het  nu  mogelijk  een  
schadeclaim  in  te  dienen  bij  het  CBR.    

In  het  programma  Hart  van  Nederland  op  11  juli  jl.  was  
voorzitter  Leo  Bisschops  aan  het  woord.  Ook  een  
slachtoffer  deed  zijn  verhaal.  Het  bericht  is  terug  te  zien  
op  de  website  van  Hart  van  Nederland.  
,https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/veel-
schadeclaims-voor-cbr-om-lange-wachttijden-rijbewijs/  
  
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.  Bel  Nanny  de  Poot  tel.  0416-372533  
of  Ria  de  Folter  tel.  06  -1176  0048    
of  mail  naar  dienstenkbodrunen@gmail.com      
  
KBO  Drunen  heeft  ambassadeur  brandveilig  leven  
Op  20  juni  2019  is  aan  Ankie  van  
Agtmaal,  secretaris  van  KBO  
Drunen,  het  certificaat  
Ambassadeur  Brandveilig  Leven  
uitgereikt.  De  training  werd  
georganiseerd  door  KBO  
Brabant  in  samenwerking  met  de  
Brandweer  Brabant  Zuidoost.    
De  rol  van  de  Ambassadeur  
Brandveilig  Leven  voor  senioren  
is  om  de  thuissituatie  
brandveiliger  te  maken  en  dit  bespreekbaar  te  maken.  
Het  gaat  daarbij  uiteindelijk  om  het  verkleinen  van  risico  
op  brand  en  het  verlagen  van  het  jaarlijks  aantal  
slachtoffers.  
Meer  informatie:  Ankie  van  Agtmaal,  tel.  06  40992995  
of  via  mail:  secretariaatkbodrunen@gmail.com  
  
Agenda  
8  augustus       :  KBO-zomerreisje:  vaartocht  
15  augustus         :  KBO-zomerreisje:  Leolux  Venlo  
20  augustus       :  Digicafé  in  bibliotheek  Drunen  
22  augustus         :  KBO-zomerreisje:  Proeverij  bij  
                      Schrobbelèr  Tilburg  
22  augustus       :  Alzheimer  Café  Heusden 
7  september       :  Drunense  Deining,    

        Bibliotheek  Drunen  


