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Aan :  ALLE leden van KBO Drunen.  

Betreft :  Informatie en activiteiten. 
 
Drunen, 25 maart 2020 
 
Beste leden, 
 
Het coronavirus houdt ons land in toenemende mate in haar greep. Vooral voor ons ouderen zijn de 
gevolgen groot. Dat merken wij als vereniging uiteraard ook. 
We sturen u deze brief omdat we het belangrijk vinden u allen te bereiken en te informeren. Via de 
digitale middelen gaat dat niet lukken, want niet iedereen heeft e-mail of bezoekt de website. 
 
Binnen het bestuur zijn we op zoek naar mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan het 
bestrijden van de effecten van de crisis. Wat kunnen we doen??? 
Veiligheid staat hierbij voorop en dan worden de mogelijkheden al een stuk beperkter. 
Als vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen die de RIVM/ overheid uitzendt. Maar dat heeft 
natuurlijk ook best wel ingrijpende consequenties.  
Zoveel als mogelijk thuisblijven heeft voor ons tot gevolg dat in elk geval ALLE activiteiten in de 
komende tijd, zeker tot 1 juni 2020, komen te vervallen. Uit de briefing van de Tweede Kamer 
commissie bleek dat in de simulaties bij RIVM al rekening wordt gehouden met een periode die tot 
ver in de zomer zal lopen. 
Bijna dagelijks zijn er nieuwe berichten, die soms ook een beetje hoopgevend zijn. Daarom houden 
we nog een slag om de arm wat betreft onze jaarlijkse zomerreisjes van juli en augustus. We zullen u 
hierover tijdig informeren als overheidsmaatregelen hier ruimte voor laten. 
 
Veiligheid voorop ! 
Deze kreet heeft er toe geleid, dat we hebben besloten om in april (mogelijk ook in mei)  het 
tijdschrift ONS en de nieuwsbrief niet te verspreiden. Er zijn te veel mitsen en maren aan 
verspreiding verbonden. Denk aan een alternatief bezorgadres, distributie onder de bezorgers, in 
tegenstelling tot thuisblijven mensen vragen om op pad te gaan. Onwetend, onbewust kan toch het 
virus verspreid worden. 
We willen en kunnen als bestuur hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. 
Degenen die toch graag de ONS willen lezen kunnen via onze website www.kbodrunen.nl onder het 
kopje Nieuws de digitale versie inzien. 
 
Vele ouderen blijven al enkele weken verstoken van diverse sociale contacten nu iedereen het advies 
heeft gekregen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Familieleden komen niet meer zo vaak op 
bezoek, clubs en buurthuizen zijn gesloten en groepsactiviteiten zoals samen eten, naar een lezing of 
een film mogen niet meer. 
Wat kunnen wij als KBO Drunen daar nu tegen doen, nu bezoek geen optie meer is? 
 
Het bestuur van KBO Drunen en de vrijwilligers van het KBO-praatje hebben spontaan hun hulp 
toegezegd aan de gemeente brede actie HEUSDEN HELPT.  Bij deze brief vindt u een flyer hierover, 
die voor zich spreekt. Via een centraal meldpunt 073 511 83 50 kunt u aangeven wat u zou willen en 
wordt u in contact gebracht met een van de vele vrijwilligers, waaronder een groot aantal van onze 
KBO-leden. 
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Vanuit KBO Drunen werken we mee aan Heusden Helpt in de vorm van een luisterend oor of voor zo 
maar een praatje. Schroom niet te bellen ! 
 
Afgelopen weekend hebben we ook een brief met “papieren” bloemetje aan alle inwoners van 
Zandley gestuurd met eenzelfde aanbod: een luisterend oor of zo maar een praatje. 
 
Maar daar hoeft het ook niet bij te blijven. In lijn met de oproep van onze ministers:  “houd wat 
rekening met elkaar”, kunnen jullie als leden ook zelf een bijdrage leveren.  
 

Je hebt allemaal twee handen. Één om je zelf te helpen en één om een ander te helpen ! 
 
Bel elkaar in deze tijd eens wat vaker, of bel iemand die u wel kent, maar nooit zoveel contact mee 
had. Je zou ook zelf een belcirkel met bekenden kunnen maken, zodat je zeker weet dat er geen 
misbruik gemaakt wordt en je wel met enige regelmaat contacten hebt. 
Aansluitend op onze ministers zouden we willen zeggen:  Laat elkaar niet alleen ! 
 

Nu we niet naar buiten kunnen laat SeniorWeb zien welke mogelijkheden u online kunt hebben 

om contact te houden met familie en vrienden, maar ook om de tijd door te komen! 

https://www.seniorweb.nl/thuis-online 
 
Op de laatste Algemene Ledenvergadering hebben we briefjes op tafel gelegd, waarop leden hun 
mailadres konden doorgeven. Uiteraard hebben we met dat verzoek slechts een klein deel van onze 
leden bereikt. Daarom doen we middels deze brief een beroep op u allen (degenen waarvan wij nog 
geen mailadres hebben).  
 
Als u een mailadres hebt, zou het heel fijn zijn als u dat zou willen delen met het bestuur van onze 
vereniging. Langs de digitale weg kunnen we u veel sneller informeren en houden we de kosten ook 
beperkt.  Uiteraard zorgen wij er voor dat uw mailadres alleen door ons gebruikt wordt voor KBO-
nieuws en niet wordt doorgespeeld aan welke organisatie dan ook. 
 
Tjee, al met al heel veel informatie, maar het fijne is dat we hiermee al onze leden kunnen bereiken. 
Een uitgangspunt dat we graag hard willen maken bij al onze activiteiten is een passend activiteiten 
aanbod voor zoveel mogelijk leden. Dit sluit aan bij de oproep aan het bestuur om ook aandacht te 
hebben voor de wat jongere ouderen. Daar willen we graag zoveel als mogelijk aan tegemoet komen, 
maar blijft altijd de vraag: Wat vindt u leuk ??   
Wij gaan op zoek ! Uw suggesties zijn van harte welkom ! 
 
Tot slot, wensen wij u sterkte in deze moeilijke tijd. Heb zorg voor elkaar, maak het samen gezellig, 
en maak zo gewenst gebruik van ons aanbod. 
Aan de horizon is er licht ! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
namens bestuur van KBO Drunen 
 
Chris van Broekhoven,  voorzitter. 
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