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Beste leden, 
 
Met een honderdtal leden hebben we een gezellige 
aftrap van het nieuwe jaar achter de rug. We waren blij 
met een volle zaal die genoten heeft van het optreden 
van Maestro & Co. 
De lezing over het gebruik van de OV-kaart en de 
buurtbus was minder druk, maar wel heel interessant. 
En we staan nu aan de vooravond van de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering op 20 februari a.s. 
We hopen velen van u op deze avond te mogen 
verwelkomen.  
Aan de vooravond van carnaval zal er ook een 
carnavalesk program worden aangeboden na de 
vergadering die we wat tijd betreft beperkt zullen 
houden. Per slot van rekening komt u toch vooral om te 
genieten van de optredens die verzorgd worden.  
Ik wens u allen graag een heel plezierige avond ! 
 
Op de ledenvergadering hebben we, naast de informatie 
die u reeds ontvangen hebt middels een jaarboekje, 
twee verzoeken aan u. 
 
De digitalisering neemt hand over hand toe en we willen 
als bestuur kijken of we daar ook meer ons voordeel 
mee kunnen doen. Bij binnenkomst zult u een klein 
briefje ontvangen waarop u uw naam en mailadres kunt 
opgeven.  
In de pauze zullen bestuursleden de ingevulde briefjes 
bij u ophalen. In verband met de privacy wetgeving 
gebruiken we losse briefjes en vanzelfsprekend bent u 
geheel vrij om dit wel of niet in te vullen. 
 
Het tweede verzoek betreft een informatiebron.  
We willen graag uw meningen / wensen vernemen met 
betrekking tot het functioneren van onze vereniging. 
Op de tafels in de zaal zullen een aantal brieven liggen 
die u, anoniem of met naam, kunt invullen. Geen berg 
schrijfwerk, maar meer een meerkeuze formulier, zodat 
het u niet al te veel tijd kost. 
Deze formulieren willen we aan het einde van de avond 
verzamelen en uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw 
feedback. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, wij wensen u 
een genoeglijke jaarvergadering en graag tot ziens ! 
 
Chris van Broekhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 februari: KBO Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in 
Partycentrum De Remise en begint om 19.30 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. In het jaarboek vindt u de 
agenda en bijbehorende stukken. Zo kunt u vooraf thuis 
alles rustig doornemen. Het is handig de brochure op 20 
februari mee te nemen.  
Na deze vergadering volgt een optreden van  
Tonprater Rien Bekkers die met zijn Brabants dialect en 
bijzondere humor zorgt voor een gezellige avond.  
In de pauze is de gebruikelijke loterij.  
Wilt u gebruik maken van het COVH-busje? Bel dan 
tijdig naar Ankie van Agtmaal, tel.: 06-40992995.  
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we 
kunnen verwachten, vragen wij u onderstaand  
invulstrookje in te leveren, liefst voor 17 februari, bij een 
van de bestuursleden. Aanmelden kan ook per mail bij 
info@kbodrunen@gmail.com of via 06-42526222  
 
Zaterdag 22 februari: 50+ Boerenkielenbal 

 
Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur organiseren wij een 
gezellige carnavalsmiddag in De Remise. Er is volop 
ruimte om te dansen en er wordt er gezorgd voor een 
hapje en een kopje soep. De muziek word verzorgd door 
DJ Paul Maurix.  
Prins Carnaval en zijn gevolg komen een bezoek 
brengen en er is er nog een verrassend gastoptreden. 
Deelname is gratis voor leden, inclusief  een 
consumptie, een hapje en een kop soep.  
Niet-leden betalen € 4,00. 
Wilt u bij inschrijving uw KBO Ledenpas meenemen? 
  

Donderdag 20 maart: Theaterdiner à la carte  
Het theaterdiner wordt gehouden bij De Remise van 
18.30 tot 22.30 uur.  

 
 
 
 
 
 
 

Michèl & Ann Sterren serveren vriendelijkheid, dwaze 
acties en muzikale gerechten om het diner een extra 
dimensie te geven.  
 
 
 
 
 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
Februari 2020 

50+ 

Strookje voor de KBO Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 20 februari 2020 
Inleveren: graag voor 17 februari bij een van de bestuursleden. 
Ria de Folter, Rubenslaan 25; Gonny Joosen, Grotestraat 190; Nanny de Poot, Jamaïcaring 15; Frans Baars, 
Rooseveltstraat 62; Ankie van Agtmaal, Henk Romeijnstraat 3; Johan Smits, Achterstraat 4; 
Chris van Broekhoven, Marokkolaan 15 
 

Naam…………………………..……………………………………………….komt met …………personen. 

 

van de voorzitter 
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Het muzikaal meergangen theaterdiner zit vol 
verrassingen en wie weet kan De Remise met uw 
smaakervaring, gezelligheid, meezinggehalte en 
tafelmanieren de befaamde MichelAnn-ster verdienen.   
Deelnamekosten € 50,00 voor leden en € 55,00 voor 
niet-leden. 
Kaartverkoop: 11 februari van 13.00 tot 14.00 uur bij 
de Remise. Betaling kan alleen door ondertekening van 
een machtiging die daar dan liggen.  
Meer informatie: Johan Smits tel 06-42526222. 
 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte of bij 
het aanvragen van toeslagen. 
In onze gemeente hebben we vrijwillige belasting-
invulhulpen. Zij vullen belastingpapieren in en worden 
ieder jaar bijgeschoold zodat ze op de hoogte zijn van 
de laatste ontwikkelingen.   
Vanaf 1 maart kunt u weer een beroep op hen doen. 
Degenen die niet mobiel zijn en niet naar het 
gemeentehuis kunnen komen, kunnen een afspraak 
maken voor een bezoek aan huis. 
Het invullen gebeurt in de periode van 1 maart tot 15 
mei 2020 en is gratis voor personen waarvan het 
verzamelinkomen minder is dan € 50.000,--.  
Voor alleenstaanden dient het inkomen minder te zijn 
dan € 35.000,--. Deze inkomens zijn gebaseerd op de 
gegevens van vorig jaar.  
U kunt een afspraak maken van maandag tot vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur bij ContourDeTwern, op 
nummer 0416-373670 en vergeet niet uw 
machtigingscode DigiD mee te nemen.  
 

Automatische incasso van de contributie 2020 
In de tweede helft van maart zal de contributie voor 
2020 (€ 24,- per persoon per jaar) via automatische 
incasso van uw rekening worden afgeschreven.  
 
Donderdag 27 februari: Alzheimer Café́  
Thema: Hoe houd je regie bij dementie?  
Deze keer wordt gestart met de documentaire Ger, mijn 
hoofd in eigen hand.  
De hoofdpersoon Ger, ex-docent verpleegkunde, wordt 
als kritische Alzheimerpatiënt gevolgd. De uitdaging van 
Ger is om nuttig te zijn voor de maatschappij inclusief de 
omgang met de omgeving zoals bijvoorbeeld; 
seksualiteit; de regie over de financiële situatie en 
persoonlijke wensen rond de ziekte spelen een 
belangrijke rol. Gespreksleiders Mary van Son en 
Marion Arends bespreken deze vragen met de 
aanwezigen.  
Van 19:30 uur tot 22.00 uur bent u welkom in de Sint 
Janshof, ingang ontmoetingscentrum De Hop, Pastoor 
van Akenstraat 30, 5251BE Vlijmen.  

KBO Drunen is ook te vinden op facebook  
https://www.facebook.com/KBODrunen/   
 
 
 

Rijbewijskeuringen in februari, maart en april 2020 

Senioren met rijbewijs 
C/D/E en overige 
automobilisten die voor 
verlenging van hun 
rijbewijs moeten 
worden gekeurd, 
kunnen terecht bij 

Goedkope Keuringen op 13 februari, 12 maart, 9 april  
en vervolgens eens per maand in het Woonzorgcentrum 
Sint Janshof, Kees Klerxstraat 40 in Vlijmen. 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 085-4883616.  
Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.goedkopekeuringen.nl. 
 
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 
 
Dank aan onze bezorgers. 
Iedere maand wordt het magazine ONS en de 
nieuwsbrief bij u thuis bezorgd door een groep 
vrijwilligers.  
Na onze oproep hebben zich weer enkele nieuwe 
bezorgers aangemeld. Daar 
zijn we erg blij mee. 
Het bestuur heeft veel 
waardering voor alle vrijwillige 
bezorgers en we willen jullie 
daar hartelijk voor danken. 
 
Agenda  
11 februari : Kaartverkoop theaterdiner 
20 februari : KBO Algemene Leden Vergadering 
22 februari : Boerenkielenbal  
27 februari : Alzheimer Café  
20 maart  : Theaterdiner 
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