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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Op de eerste plaats hartelijk dank voor uw instemming 
met mijn benoeming tot voorzitter van de vereniging. 
Heb intussen ontdekt dat we een heel actieve vereniging 
zijn en dat spreekt mij wel aan. Er spelen heel veel 
thema’s op diverse plaatsen en niveaus. Zie daar ook 
wel een aantal uitdagingen in.  
Natuurlijk hoop ik, met steun van het bestuur, aan uw 
verwachtingen te kunnen blijven voldoen. Daarom hecht 
ik veel waarde aan uw feedback in brede zin. 
We zijn al bezig met de jaarkalender 2020 om wederom 
vele leuke activiteiten te plannen. Suggesties van uw 
kant zijn natuurlijk altijd van harte welkom ! 
 
In een werkgroep brainstormen we over 2021, het 
jubileumjaar van KBO Drunen 60 jaar. We streven er 
naar om er een echt feestjaar van te maken. We hopen 
u dan ook regelmatig prettig te verrassen.  
Maar eerst weer op naar een klinkend 2020. 

 
Voor straks wens ik u en uw naasten fijne feestdagen en 
een goede jaarwisseling met de leukste voornemens. 
Graag tot ziens op een van onze kerstvieringen op 20 
december. 
 
KBO Nieuwjaarstreffen 10 januari 2020 
Net zoals vorig jaar organiseert KBO Drunen dit jaar ook 
weer een Nieuwjaarstreffen in Partycentrum De Remise 
op vrijdag 10 januari 2019, van 14.00 tot 16.30 uur.  
Tijdens dit gezellig samenzijn met een drankje en een 
hapje ligt de nadruk op elkaar ontmoeten en elkaar alle 
goeds voor 2020 toewensen. Bij de ingang krijgen de 
deelnemers 2 muntjes voor koffie of thee, een 
consumptie en 1 lotje voor de loterij. Hans van Buul 
zorgt voor de muzikale omlijsting, De toegang is gratis! 
Aanmelden is niet nodig. 

 
 
 
 

Leesclub KBO Drunen 
Op woensdag 6 november jl. heeft de 
eerste boekbespreking plaats 
gevonden van Leesclub KBO Drunen. 
Het boek: "Boven is het stil" van Gerbrand Bakker werd 
aan de hand van discussievragen uitvoerig besproken. 
Er was volop gelegenheid voor iedereen om zijn of haar 
zegje te doen. Samenvattend was het boek, ondanks 
het zware thema, voor bijna alle deelnemers zeker de 
moeite van het lezen waard. En de opmerking dat deze 
eerste boekbespreking heel inspirerend was, zegt meer 
dan genoeg. 
 
 

 

 

Rabo ClubSupport Actie 
Tijdens onze bestuursvergadering op 4 november jl.  
werden we verrast met een cheque van € 1.458,52  
Voorzitter Chris van Broekhoven nam de cheque in 
ontvangst en dankte Rabobank de Langstraat voor dit 
mooie bedrag. 
Het bestuur dankt alle leden heel hartelijk voor de steun  
 
Terugblik musicalreis Mamma Mia 
Een volle bus vertrok op 21 
november om half 4 richting 
Utrecht. Bij restaurant Onder 
de Pannen in Leerbroek 
werden we verrast met een 
heerlijk 3-gangendiner. 
Daarna vertrokken we naar 
het Beatrixtheater waar 
voldoende tijd was voor een 
gezellig praatje.  
De musical met de bekende 
muziek van ABBA was geweldig. Iedereen heeft 
genoten van dit leuke uitstapje. 
   
Dinsdag 31 december: Oudjaarsmiddag met First 
Klaas  
Zorgcentrum De Zandley organiseert een 
oudjaarsmiddag op 31 december van 15.00 
tot 17.00 uur in De Passage. KBO-leden zijn welkom. 
Heeft u belangstelling?  Bel dan even naar Ria de Folter 
(06 1176 0048) dan proberen we een plaatsje voor u te 
reserveren.  
 

Kerstgroepententoonstelling in de Mariënkroon 
Jaarlijks vindt in Abdij Mariënkroon een 
Kerststallententoonstelling plaats. Deze tentoonstelling 
is gratis te bezoeken. Enkele weken geleden is de 
werkgroep “Zomerschool/Met Elkaar” benaderd om met 
een groep belangstellenden deze tentoonstelling te 
komen bezoeken. Na enig overleg tussen de 
werkgroepleden van de zogenaamde Winterschool is 
besloten op dit verzoek in te gaan, maar wel met een 
gezellige invulling van dat bezoek. Zo zal naast het 
bezoek aan de tentoonstelling, het bijwonen van 
demonstraties Kantklossen en Calligraferen, de koffie 
klaar staan en natuurlijk zal daar iets lekkers bij zijn. En 
wie weet volgt er nog een verrassing.  
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Het bezoek is gepland op 
zondagochtend 22 
december, aanvang 10.00 
uur op het adres Abdij 
Mariënkroon, Abdijlaan 6 in 
Nieuwkuijk.  
De kosten voor deze 
gezellige ochtend zijn € 1,50. 
Te betalen bij de ingang van 
de Abdij.  

Inschrijven is noodzakelijk en dat kan door een mail te 
sturen naar: info@zomerschoolsenioren.nl 
 
Fietsmaatjes Heusden zoekt vrijwilligers 
Sinds dit voorjaar kent Heusden, 
als zeventiende landelijke en als 
eerste Noord-Brabantse 
organisatie, de Stichting Fietsmaatjes Heusden.  
Deze stichting stelt zich ten doel het mogelijk maken dat 
mensen, die niet meer zelfstandig kunnen of willen 
fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op 
een veilige duofiets met comfortabele elektrische 
trapondersteuning.  
Inmiddels zijn twee duofietsen aangeschaft, welk 
gestationeerd zijn in Drunen en Vlijmen. Ook zijn de 
eerste ritjes naar voller tevredenheid gereden.  
Er zijn twee schitterende fietsen (volgend jaar drie) die 
men graag wil inzetten. Maar ….ze zoeken ook maatjes, 
vrijwilligers, die zich in willen zetten voor gasten.  
U kunt zich aanmelden via de website 
https://www.fietsmaatjesheusden.nl/inschrijven/   
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De Zomerschool voor Senioren, Met Elkaar en Bijeen 
houden op 6 januari 2020 van 13.30 tot 15.30 uur een 
nieuwjaarsbijeenkomst in Die Heygrave in Vlijmen. 
Het zal gezellig worden met koffie, thee en oliebollen. 
Iedereen is welkom.  
De toegang is gratis en aanmelden is niet verplicht. 
 
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 
 

Nieuwe activiteit van KBO Brabant 

 
KBO-Brabant gaat een samenwerking aan met De 
Ouderenlijn. In heel Brabant kunnen leden én niet-leden 
twee maanden lang gratis deelnemen aan De 
Ouderenlijn (t.w.v. € 30,-) en zodoende zelf hun sociaal 
netwerk uitbreiden. De Universiteit voor Humanistiek 
onderzoekt de effecten van dit initiatief. 
Aanmelden: https://aanmelden.deouderenlijn.nl Na twee 
maanden stopt het abonnement vanzelf. 
 
Beweeg-testdag voor 55+-ers 
Op zaterdag 25 januari aanstaande zal de zevende 
beweeg-testdag voor 55+-ers worden georganiseerd in 
sporthal Die Heygrave te Vlijmen. Dit keer is de activiteit 
speciaal gericht op 55+-ers die wat meer moeite hebben 
met bewegen. Bijvoorbeeld door een chronische 
aandoening, langdurige blessure of andere beperking. 
Deelname aan de beweeg-testdag bedraagt €5,-. 
Meer informatie:  Stichting de Schroef, tel.0416-383484.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
Secretaris Ankie van Agtmaal heeft nog vakantie en is 
vanaf 14 december weer telefonisch bereikbaar.  
 
Agenda 
10 december    Kaartverkoop Kerstvieringen 

   van 13.00 tot 14.00 uur bij de Remise 
17 december     Creatieve Kerstbijeenkomst in De 
                             Mand in Vlijmen 
                     (Zie flyer Zomerschool/Winterschool 
20 december    KBO Kerstvieringen 
22 december    Kerstgroepententoonstelling 
31 december    Oudjaarsviering Zandley 
6 januari    Nieuwjaarsbijeenkomst Die Heygrave 
10 januari    KBO Nieuwjaarstreffen 
25 januari    Beweegdag voor 55+ers 
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