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Nieuwe voorzitter bij KBO Drunen. 
Ruim 170 personen waren aanwezig bij de najaars-
bijeenkomst op 31 oktober jl.. We begonnen met een 
korte extra ledenvergadering waarin Ria de Folter 
namens het bestuur de leden voorstelde in te stemmen 
met de benoeming van Chris van Broekhoven als 
voorzitter van het bestuur van KBO Drunen. 
Na een instemmend en luid applaus van de aanwezigen 
werd de voorzittershamer aan hem overgedragen. 
De avond werd vervolgd met een optreden van 
Cabaretgroep De Gulle Lach en een loterij.  
 

   
 

   
 

 
 
Mantelzorgwaardering 

Op 10 november 2019 is het de nationale Dag van de 

Mantelzorg. Ook de gemeente Heusden heeft een 

waardering voor alle mantelzorgers die voor iemand 

zorgen in onze gemeente. Mantelzorgers kunnen kiezen 

uit een gevarieerd aanbod en krijgen daarnaast nog een 

“verrassingscadeau”. Genoeg redenen dus om u voor de 

mantelzorgwaardering aan te melden.  
U bent mantelzorger als u, langer dan 3 

maanden en minstens 8 uur per week, 

onbetaald zorg of hulp biedt aan 

familieleden, vrienden of kennissen. 

Bent u zelf mantelzorger of kent u 

iemand die anderen helpt geef het dan  

door aan het Steunpunt Mantelzorg 

Heusden, Raadhuisplein 16, tel. 0416-373670 

Dat kan tot 7 november. 

 
 
 

 
Felicitatie voor 100 jarige  
mevrouw Mien van Delft-de Gouw  
Op 18 oktober werd mevrouw Van Delft 100 jaar.  
Ria de Folter en Ankie van Agtmaal gingen haar namens 
het bestuur feliciteren met een mooi boeket van KBO 
Drunen en een chocolade gelukwens van KBO Brabant.  
Mevrouw Van Delft is al 36 jaar lid van KBO Drunen. 
 

 
Foto: Heusden in Beeld: Dick Buskermolen 

 
Zomerschool / Winterschool  
Zomer of winter het maakt niet uit: senioren willen het 
hele jaar door deelnemen aan allerlei activiteiten om 
contact te hebben met anderen. Deze winter worden er 
vier activiteiten georganiseerd: op 24 november, 4 
december, 17 december en 3 januari.  
Inschrijven kan met het formulier dat u aantreft in 
bijgaande flyer.  
 

 
 
Rabo ClubSupport Actie  
Wij hebben u gevraagd mee te doen met de Rabo Club 
Support Actie. Een dat heeft u gedaan! 
Frans Baars, onze penningmeester, heeft al gehoord dat 
we een cheque krijgen maar hoeveel dat gaat opleveren 
blijft nog een verrassing.  De datum van de 
bekendmaking van de opbrengst is 5 november 2019. 
Wij zullen het melden in onze nieuwsbrief van december 
 
Musicalreis Mamma Mia 
De bus met 58 personen vertrekt op 21 november om 
15.30 uur vanaf het Anton Pieckplein.   

 
 

 

 

 

Met Elkaar        
 

  4 WINTERACTIVITEITEN       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 november om 14.00 uur 

Muzikaal ontmoetingscafé met Sint en Piet 

in De Schakel, Oudheusden. Kosten: € 3,50 pp 

 

Woensdag 4 december om 13.00 uur  

Bezoek Kerstshow (op eigen gelegenheid*) 

naar AVRI Dongen. Kosten: € 3,50 pp 

 

Dinsdag 17 december van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Kerststukjes maken, lunch, drankje en muziek  

in De Mand. Kosten 10,00 pp 

 

Vrijdag 3 januari van 9.00 tot 18.00 uur 

Geheel verzorgde busreis: Kerststallenroute langs De 

Acht Zaligheden, met koffie, vlaai, lunch en drankje. 

Kosten 45,00 pp 

 
*Vervoer nodig? Wij proberen het te regelen. Bel 073-5118075 

 

Aanmelden en contant betalen 

tussen 10.00 en 11.00 uur bij: 

11 november: Die Heygrave 

12 november: De Stulp 

13 november: De Schakel 

14 november: De Haarstek 

Meer informatie: T  06-57565622 
 

Doe mee 
! 
www.seniorenraadheusden.nl 

www.zomerschoolsenioren.nl 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
november 2019 

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
mailto:nannydepoot@hotmail.com
http://www.kbodrunen.nl/


 

 

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

Website: www.kbodrunen.nl 

 
 
HeusdenPas 
De HeusdenPas is een kortingsregeling voor inwoners 
van de gemeente Heusden, 
De gratis HeusdenPas is er voor inwoners van de 
gemeente Heusden die rond moeten komen van een 
klein inkomen. Mensen met de HeusdenPas krijgen een 
budget voor diverse abonnementen en korting op 
activiteiten in de gemeente Heusden.  
U kunt een HeusdenPas aanvragen als u voldoet aan 
een of meer van de volgende voorwaarden: 

• U heeft een uitkering van Baanbrekers; 

• U heeft een voedselbankpas; 

• U krijgt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen; 

• U zit in een schuldhulptraject bij Kredietbank 
Nederland; 

• Uw inkomen is lager dan 120% van het 
bijstandsniveau.  

Leden van KBO Drunen met een HeusdenPas kunnen 
die pas nu ook gebruiken om mee te doen aan KBO-
activiteiten.  
U kunt de HeusdenPas aanvragen via een 
aanvraagformulier op www.heusden.nl. Dit formulier 
kunt u ook ophalen bij BIJEEN in het voormalig 
gemeentehuis in Drunen. Zij helpen u graag. 
 
Speciaal voor KBO-leden: Van Gogh-arrangement 

 
Op zaterdag 16 november 2019 bent u welkom in het  
Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, ’s-
Hertogenbosch. 
Het programma is als volgt:  
13.30 uur: Aankomst met koffie/thee. 
14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door een Van 
Gogh-kenner. Tijdens deze inleiding worden enkele 
relaties van Van Gogh kort besproken, zodat het verhaal 
bij de kunstwerken en voorwerpen die u in de 
tentoonstelling zult zien, tot leven komt. 
14.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling Van Goghs 
intimi op eigen gelegenheid. 
De kosten zijn: zonder Museumkaart € 18 p.p. en met 
Museumkaart € 5,25 p.p.. Tickets zijn uitsluitend online 
te koop via www.hnbm.nl/kbobrabant 
Ticketverkoop sluit op 11 november 2019. 
 
Dementievriendelijke gemeenschap (DVG) 
28 november 2019: Alzheimer Café 
Het thema van deze bijeenkomst is 
De notaris en rechtsbescherming bij 
dementie. 
De informatie wordt gegeven door Huijbregts Notarissen 
& Adviseurs uit Vlijmen. 

 
 
Iemand met dementie, verliest steeds meer de grip op 
de wereld. Het is daarom belangrijk om in een vroeg 
stadium afspraken te maken rondom financiën, zorg en 
welzijn. De notaris kan veel betekenen voor mensen met 
dementie en hun directe omgeving. Bijvoorbeeld hoe om 
te gaan met wils(on)bekwaamheid? 
Tijdens deze bijeenkomst wordt door Huijbregts 
Notarissen & Adviseurs uit Vlijmen ingegaan op diverse 
begrippen zoals mentorschap, volmacht, bewindvoering 
en dergelijke. 
Om 19.30 uur gaat het café open. Het programma start 
om 20.00 uur. 
21.30 uur einde programma.  
Het café sluit uiterlijk om 22.00 uur. 
Iedereen is welkom bij Sint Janshof, (ingang 
ontmoetingscentrum "De Hop", Past. van Akenstraat 30, 
Vlijmen) 
E-mail: alzheimercafeheusden@gmail.com 
 
Leesclub KBO Drunen 
Hebt u belangstelling? 
Informeer naar de mogelijkheden  
bij Nanny de Poot, tel. 0416-372533 
 
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 

 
Agenda 
12 november    Inschrijven Winterschoolactiviteiten  

   in De Stulp 
21 november    Musical Mamma Mia 
24 november    Ontmoetingscafé in De Schakel 
4 december    Bezoek Kerstmarkt Avri Dongen 
17 december     Creatieve Kerstbijeenkomst in De 
                             Mand in Vlijmen 
20 december    KBO Kerstvieringen 
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