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10 januari 2020: KBO Nieuwjaarstreffen  
Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst in 
2020, die wordt gehouden bij Partycentrum De Remise 
op vrijdag 10 januari 2020 van 14.00 tot 16.30 uur.  
De zaal is open om 13.30 uur. 
Tijdens dit samenzijn met een drankje en een hapje ligt 
de nadruk op ontmoeten en elkaar alle goeds voor 2020 
toewensen. Deze middag wordt verzorgd door het duo 
Maestro & Co dat met hun programma “Happy days are 
here again” muzikaal terugblikt op de bevrijding van 
Nederland in 1945 met een aantal “bevrijdingskrakers” 
en liedjes uit de jaren '60 en daarna.  

 
Iedere deelnemer krijgt koffie of thee, een consumptie 
en een lotje voor de loterij. De toegang is gratis! 
Aanmelden is niet nodig. Hebt u vervoer nodig?  
Bel dan even naar de secretaris. 
 
16 januari 2020: Informatiebijeenkomst OV chipkaart 
Op donderdag 16 januari van 10.00 tot 12.00 uur 
houden we in De Remise een informatiebijeenkomst 
over het gebruik van de OV chipkaart en het gebruik van 
de buurtbus. De bijeenkomst is gratis voor leden.  
Niet-leden betalen € 4,00 inclusief koffie of thee. 

 
20 februari 2020: KBO Ledenvergadering  
Op 20 februari om 19.30 uur wordt de jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden waarin het bestuur 
verantwoording aflegt aan de leden.  
De agenda en stukken ontvangt u begin februari. 
Na het officiële gedeelte is er een optreden van 
tonprater Rien Bekkers die winnaar is van de Zilveren 
Narrenkap, tweemaal kampioen van Groot Deurne, 
Kletskampioen van Zuid Nederland en nar van Europa in 
2014.  
 
 
 

 
 
 

Terugblik KBO kerstvieringen in De Remise  
De KBO Kerstvieringen op 20 december jl. werden ook 
dit jaar weer druk bezocht. Zo’n 160 personen namen 
deel aan de middagviering en ‘s avonds was het extra 
druk met 190 personen.  

 
Na het welkomstwoord door voorzitter Chris van 
Broekhoven die iedereen een schitterende Kerst 
toewenste sprak pastoor Dieter Hedebouw de 
Kerstgedachte uit en wenste iedereen een Zalige Kerst.  

 
’s Middags was er een optreden van Seniorenkoor 
Hunenhof dat onder leiding van dirigent Theo van der Aa 
schitterende liederen ten gehore bracht met muzikale 
begeleiding van pianist Adrie IJpelaar en soliste Neeltje 
Verdijk en bariton en klarinetspeler Willem Klerkx. 
’s Avonds trad de muziekgroep Aquavitaal op, onder 
leiding van Liesbeth Coppens, die tevens piano speelde, 
en soliste Mirthe Eveleens. In beide vieringen was er 
een verrassend optreden van De Drunense Ghesellen.  
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De Wmo verandert 
Per 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Bent of wordt u klant van de 
Wmo dan is uw eigen bijdrage in 2020 maximaal €19,00 
per maand. Ook de betaling wijzigt. In 2019 betaalde u 
per 4 weken (28 dagen) en kreeg u de factuur achteraf 
toegestuurd. Meestal een aantal weken nadat u de hulp 
of ondersteuning heeft ontvangen.  
- Begin 2020 krijgt u de laatste facturen 2019 
- Begin 2020 krijgt u ook eerste factuur 2020, u betaalt 
dan voortaan per maand en u krijgt de factuur in de 
maand dat u hulp en ondersteuning ontvangt. 
Meer informatie op de website hetcak.nl/wmo2020  
 
Berichten van de Seniorenraad (SRGH) 
De werkgroep Evenementen van de Seniorenraad 
organiseert ieder jaar een meerdaagse reis voor 
senioren in de gemeente Heusden.  
De meerdaagse reis wordt gehouden van 6 tot en met 

11 juli 2020 en de bestemming is Gaasterland, een 
streek in de Zuidwesthoek van Friesland. Een dagje 
naar Texel is onderdeel van het programma. 
De inschrijving is eind maart. Als u belangstelling heeft, 
noteer de datum dan alvast in uw agenda. 
De werkgroep Zomerschool is bezig met het 
samenstellen van het programmaboekje. De activiteiten 
zijn van 20 tot en met 31 juli.  
  
Samenwerking KBO-Brabant en De Ouderenlijn is 
gestopt 
Het samenwerkingsproject van KBO-Brabant en De 
Ouderenlijn is gestopt. Bij voldoende aanmeldingen zou 
het half december van start gaan. Als gevolg van het 
geringe aantal belangstellenden is het project 
geannuleerd. KBO-Brabant heeft de mensen die zich 
hebben aangemeld persoonlijk benaderd.  
 

Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar 
verlengd. (Bron: Rijksoverheid) 

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van 
het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal 
één jaar, gaat per 1 december 2019 in.  
Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan 
de Tweede Kamer laten weten.  
De ministerraad stemde eerder al in met een 
aanpassing van het Reglement Rijbewijzen.  

Het wachten was nog op advies van de Raad van State, 
die is positief over de verlenging, zo meldt de minister in 
haar brief.  
 
Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot 
het moment dat het CBR een besluit heeft genomen 
over hun rijgeschiktheid. Er geldt een aantal 
voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB).  
Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen 
voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR 
hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. 
Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-
plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het 
rijbewijs doorrijden.  
 
 
Deze automobilisten behouden hun huidige document 
met daarop de verlopen datum, maar in het 

Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs 
waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke 
regeling vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het 
buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. 
In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 
ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben 
ingediend in aanmerking voor de regeling. 
In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling 
niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf 
jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 
75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, 
ingehouden of geschorst, vallen niet in de regeling.  

Nieuwe Met elkaar locatie in de Open Hof in Drunen 
Een paar jaar geleden werden ontmoetingsplekken 
ingericht op verschillende locaties in de wijken, waar 
mensen in gezelschap de dag door kunnen brengen, 
een hapje kunnen eten en samen dingen ondernemen. 
Na een start in Die Heygrave volgde De Stulp, De 
Haarstek, De Schakel en De Mand.  
Bij Met Elkaar in de Stulp is de toeloop zo gegroeid dat 
een nieuwe locatie in Drunen noodzakelijk werd. Die 
werd gevonden door de gastvrijheid van de protestantse 
gemeente in Drunen. In de zaal van De Open Hof in 
Drunen is iedereen die graag onder de mensen is van 
harte welkom. Iedere donderdag van 10.00 – tot 16.00 
uur uur staat de koffie klaar en als er animo voor is kan 
er gezamenlijk gegeten worden. Loop er gerust eens 
vrijblijvend binnen. 
 
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 Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorg 
verzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ). 
Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of maak een 
afspraak met Ria de Folter, tel. 06 -1176 0048 
 
Agenda 
6 januari    Nieuwjaarsbijeenkomst Die Heygrave 
10 januari    KBO Nieuwjaarstreffen 
14 - 29 januari    Senioren Expo Veldhoven 
16 januari    Ochtendbijeenkomst OV chipkaart 
25 januari    Beweeg-testdag voor 55+ers 
20 februari    KBO Ledenvergadering 
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