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Donderdag 31 oktober 2019  
 

Vanaf 19.00 uur bent u hartelijk welkom bij Partycentrum 
De Remise. We beginnen om 19.30 uur met een korte 
algemene ledenvergadering. In onze nieuwsbrieven van 
augustus en september hebben we u daarvoor al 
uitgenodigd. 
De agenda is als volgt: 
1  Opening en mededelingen  
2. Verkiezing nieuw bestuurslid. 

Het bestuur stelt u voor in te stemmen 
met de benoeming van de heer Chris 
van Boekhoven als lid van het bestuur 
van KBO Drunen.  
Chris zal dan het bestuur vertegenwoordigen als 
voorzitter van KBO Drunen.  

3.  Sluiting en aanvang KBO najaarsbijeenkomst. 
De muzikale invulling van de avond is nog een 
verrassing. In de pauze is de loterij een vast onderdeel 
van het programma. We sluiten ouderwets af met koffie 
en een broodje. 
Zo nodig regelen wij voor u het vervoer. U kunt daarvoor 
bellen naar Ankie van Agtmaal tel. 06 4099 2995  
Deelname is gratis, aanmelden verplicht: per e-mail via 
infokbodrunen@gmail.com, via het antwoordstrookje of 
telefonisch bij Johan Smits 06-42526222.  

 
Donderdag 21 november: Musicalreis MAMMA MIA 

 
Op veler verzoek hebben we weer een musicalreis 

kunnen boeken. De musical Mamma Mia is gebaseerd 
op de liedjes van de popgroep ABBA en draait nog tot 

december in het Beatrix theater in Utrecht. 
MAMMA MIA gaat over een moeder. een dochter en drie 
mogelijke vaders. Een mooi verhaal vol liefde, humor en 
vriendschap. Dit uitstapje, inclusief drie-gangendiner, 
vervoer en een plaats op de 1ste rang kost € 80.00 voor 
leden en € 87,50 voor niet-leden.  
We vertrekken om 15.30 uur vanaf het Anton Pieckplein. 
Kaartverkoop: dinsdag 15 oktober van 13.00 tot 14.00 
uur bij De Remise. Op is op! 
Meer informatie: Johan Smits, tel.  06-42526222 
 
 
 

 
 
 
Zondag 27 oktober: Parochiebedevaart naar de Sint 
Jan in Den Bosch. 
De zondagmis is op 27 oktober is in een andere kerk. 
De gelovigen van de Parochie Wonderbare Moeder 
worden uitgenodigd mee te gaan met een 

parochiebedevaart naar de Zoete Moeder in 
Den Bosch. De eucharistieviering wordt dan 
gehouden in de Sint Jan met medewerking 
van Pastoor Dieter Hedebouw en diaken 
Albert Soeterboek. Verschillende koren 
verzorgen de kerkmuziek en door de aanwezigheid van 
de gilden wordt het een indrukwekkende dienst.  
De parochie hoopt dat zoveel mogelijk gelovigen 
meegaan. Na de mis trakteert het parochiebestuur op 
een Bossche bol. De bedevaart is gratis, vervoer met de 
bus kost € 5,00. Opgeven voor de parochiebedevaart - 
alleen voor gelovigen van Parochie Wonderbare Moeder 
- kan tot 1 oktober via parochie@wonderbaremoeder.nl 
 
25, 26 en 27 oktober: Boekenbeurs Vincentius 

In het laatste weekend 
van oktober wordt de 
33e boekenbeurs van 
de Vincentiusvereniging 
gehouden op het terrein 
van Abdij Mariënkroon, 
in Nieuwkuijk.  

De opening is op vrijdag 25 oktober om 16.00 uur, de 
beurs is die dag open tot 21.00 uur. Op zaterdag 26 en 
zondag 27 oktober is de beurs open van 11.00 tot 17.00 
uur. In de gezellige koffiecorner kunt u uw aankopen 
bekijken, wat drinken en een praatje maken. Er is een 
ruime keuze uit alle mogelijke soorten boeken, LP’s, 
CD’s en DVD’s. De prijzen voor de aangeboden 
artikelen zijn zeer laag. Betaling kan contant of pinnen. 
Entreekosten € 1,00 
Iedereen is welkom. Info: www.vincentiusheusden.nl  
of facebook.com/boekenbeursvincentiusheusden. 
 
Stem voor KBO Drunen op Rabo ClubSupport 
Tot en met 13 oktober 2019 kunt u nog stemmen op uw 
favoriete vereniging. Mogen wij weer op uw 
medewerking rekenen?  

 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
oktober 2019 

   Antwoordstrookje Najaarsbijeenkomst :  Inleveren uiterlijk 27 oktober bij één van onderstaande bestuursleden. 
 

   Naam…………………………..………………………………………………………………………………………………………………  
 

   Adres: ……………………………………………………………………………komt met… personen naar de Najaarsbijeenkomst 

                                                  

   Dhr. Frans Baars, Rooseveltstr. 62,  - Mw. Ria de Folter, Rubenslaan 25, - Mw. Ankie van Agtmaal, H. Romeijnstraat 3, -  
   Mw. Nanny de Poot, Jamaïcaring 15. - Dhr. Johan Smits, Achterstraat 4, Mw Gonny Joosen, Grotestraat 190 
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Terugblik: 4 oktober 2019: Nationale Ouderendag  
Met 170 senioren was 
de zaal bij De Remise 
tjokvol.  
DJ Ron zorgde voor 
een gezellige sfeer 
met muziek op 
aanvraag. Na de 
koffie/thee met 
herfstcake kon men 

deelnemen aan een langdurige maar wel gezellige bingo 
waarmee men leuke prijsjes kon winnen. Met de loterij 
aan het einde van de middag bleef het spannend tot de 
laatste minuut ! 

 
Terugblik: Informatiebijeenkomst 19 september over 
babbeltrucs en veiligheid in- en rondom de woning. 
Wijkagent Belinda van der Genugten, 
vertelde over babbeltrucs, oplichting 
en de meest voorkomende methoden 
van woninginbraken.  

Enkele TIPS  
• doe niet meteen open als er gebeld 

wordt maar kijk eerst door het raam of intercom 

• zorg voor voldoende licht bij de voordeur  

• doe de voordeur dicht als je iets moet pakken voor 
iemand die aan de deur staat 

• houd poort en achterdeur dicht 

• pin zo mogelijk bij een bank, daar hangen camera’s en 
geef NOOIT pasjes of pincodes aan anderen. 

En als uw bankpas is gestolen of u bent het pasje 
verloren, kunt u de pas telefonisch laten blokkeren.  
Wij geven u de nummers:  
Bankpas (m.u.v. ING) 0800-0313 
Bankpas ING 058-2126000 
Mastercard (m.u.v. ING) 030-2835555  
Mastercard ING 058-2126000 
American Express card 020-5048666  
American Express cheques 0800-0220100  
Thomas Cook card 0800-0228630 
Visa Card 020-6600611 
Diner Card 020-6545511  
ALARMNUMMERS 
112   bij acute hulp, een overval of oplichting  
0900-8844  als geen spoedhulp nodig is 
 
Medische keuring verlengen BE Rijbewijs 
Als u gekeurd moet worden voor het verlengen van uw 
BE rijbewijs, dan kunt u terecht bij verschillende 
keuringsartsen: 
Dhr P.J.G.M. Nelen. De Merwede 6, Drunen  
Tel.0416-382066, e-mail: arbopraktijknelen@home.nl 
Het tarief is verhoogd naar € 45,–   
Keuringsarts: Mw. JCC Engelenburg-van Dorst. Rijnring 
14, Drunen 
Rijbewijskeuring op afspraak, bel 06-22692553 
Kosten: € 25,– bij normale keuring voor het verlengen 
van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder. 
En liefst € 5, donatie op vrijwillige basis voor het 
weeshuis van Pater van Rooij in Indonesië.  
Dit tarief wordt gehandhaafd tot eind 2019 
Meer informatie vindt u op onze website 
www.kbodrunen.nl 

Voortgang van Leesclub KBO 
Drunen 
Inmiddels heeft de eerste 
kennismakings- en 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Met de 
deelnemers zijn, in onderling overleg, een aantal 
belangrijke zaken besproken om goed voorbereid van 
start te kunnen gaan. Ook zijn er 4 boeken uitgekozen 
om in de komende periode te gaan lezen. KBO Drunen 
hoopt dat "Leesclub KBO Drunen" een mooi succes 
wordt en veel leesplezier oplevert. Dat zal zeker gaan 
lukken, gezien het enthousiasme van de aanwezige 
deelnemers. 

 
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 
 
Ouderenadvisering  
Als u vragen heeft of hulp nodig hebt neem dan contact 
op met de vrijwillige ouderenadviseurs Nanny de Poot 
tel. 0416-372533 of Ria de Folter tel. 06 -1176 0048  
 
Cliëntondersteuning 
Hebt u hulp nodig bij een keukentafelgesprek met de 
gemeente over bijvoorbeeld een WMO-aanvraag of wilt 
u meer weten over de regelingen van WMO, ZVW of 
WLZ? Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of 
maak een afspraak met Ria de Folter, tel. 06 -1176 0048 

Dementievriendelijke gemeenschap (DVG) 
Donderdag 24 oktober Alzheimer Café Heusden.  
Deze bijeenkomst gaat over de vraag 
wat huisarts en praktijkondersteuner 
kunnen betekenen bij de eerste 
signalen van dementie.  
De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 21.30 uur. Iedereen 
is welkom bij Sint Janshof, (ingang ontmoetingscentrum 
"De Hop", Past. van Akenstraat 30, Vlijmen. 
 E-mail: alzheimercafeheusden@gmail.com 
 
Mis voor overleden leden van KBO-Drunen: 
Op zondag 3 november a.s. om 11.00 uur zijn de 
misintenties in de kerk te Drunen voor de overleden 
leden van de KBO afdeling Drunen. 
 
De Zomerschool komt met iets nieuws! 
Verrassende winteractiviteiten op 24 november, 4 - en 
17 december en 3 januari. De uitgebreide flyer verschijnt 
in november. Inschrijven kan vanaf 11 november. 
 
Agenda 
15 oktober    Kaartverkoop Musical Mamma Mia 
25,26,27 oktober Boekenbeurs Vincentius 
24 oktober    Alzheimercafé 
27 oktober    Parochiebedevaart Den Bosch 
31 oktober:    KBO Najaarsbijeenkomst                                           
     ledenvergadering  
21 november    Musical Mamma Mia 
20 december    KBO Kerstvieringen 
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