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Beste leden, 
 
Aan het einde van de tunnel is er licht, is een 
gevleugelde uitspraak. Met alle aankondigingen van de 
versoepeling van maatregelingen verwachtten we 
allemaal het licht te gaan zien. De bevolking wordt 
geprezen om het gedrag in de anderhalve-meter-
samenleving. Waarbij natuurlijk bekend is dat er altijd 
mensen zullen blijven die . . . . . . 
Met grote verbazing hebben we allemaal het bericht 
over de demonstratie op de Dam gehoord.Hoe kan dat, 
welke besluiten hadden genomen kunnen of moeten 
worden? Dat zijn dilemma’s waar bestuurders met 
regelmaat mee geconfronteerd worden. 
Zo hebben we als KBO Drunen even een pas op de 
plaats gemaakt, waar divers op is gereageerd, maar 
hebben we nu de draad weer opgepakt. Zo staan er 
twee acties op stapel voor alle leden, waar u verderop in 
de nieuwsbrief alles over kunt lezen. 
Op 18 mei hebben we als bestuur ook weer gezamenlijk 
vergaderd, zoals ook vandaag 8 juni. In dit overleg 
komen ook enkele dilemma’s aan de orde. 
Eerder hebben we besloten om voorjaarsreis en 
zomerreisjes af te gelasten. Maar met de versoepeling 
van de maatregelen en de contacten met rederij en 
busmaatschappij willen we hier opnieuw naar kijken. 
Moeten we een eerder besluit handhaven, of moeten we 
ons standpunt herzien/ bijstellen? We hopen van 
lieverlee meer activiteiten te kunnen oppakken, maar 
zullen in ieder geval de richtlijnen van het RIVM blijven 
volgen.  
In deze nieuwsbrief vindt u ook een bericht van onze 
penningmeester, Frans Baars. Door de coronacrisis is 
onze interne communicatie ook krakkemikkig geworden/ 
geweest. We betreuren het besluit van Frans, om te 
stoppen als bestuurslid, maar hebben ook respect voor 
zijn keuze. 
Het betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
penningmeester. Bent u degene of kent u iemand die 
graag meer informatie zou willen hebben, laat het ons 
weten en we proberen een afspraak met elkaar te 
maken. 
Tot slot wensen wij u allen sterkte in deze crisistijd. 
Schroom niet om te bellen, hulp te vragen, HEUSDEN 
HELPT zit er klaar voor! 
Blijf actief, blijf fit, blijf gezond en zorg goed voor jezelf 
en elkaar!  Hou vol ! 
Chris van Broekhoven 
 
Bericht van de penningmeester 
Ik heb besloten tussentijds af te treden. Ik kan mij niet 
vinden in de wijze van besluitvorming binnen het bestuur 
en de wijze waarop de vereniging wordt aange-
stuurd.  Om te voorkomen dat dit verschil van inzicht in 
het nadeel van onze vereniging zou gaan werken heb ik 
dit besluit genomen. Het betreft een zakelijk verschil van 
mening, er spelen geen motieven in  

 
de persoonlijke sfeer. Ik wens KBO-Drunen, leden en 
bestuur, het allerbeste toe.   
Groetjes Frans  
 

 
Voorlopig zal KBO Drunen zich houden aan de 
richtlijnen van het RIVM en geen activiteiten organiseren 
totdat het veilig en mogelijk is. 
In de tussentijd willen wij u zoveel mogelijk informeren 
over wat er om ons heen gebeurt via de maandelijkse 
nieuwsbrief of de website www.kbodrunen.nl 
 
Mondkapjes van KBO Drunen 

 
   
Per 1 juni 2020 zijn niet-medische mondkapjes in het 
Openbaar Vervoer verplicht, omdat u daar geen 1 ½ 
meter afstand kunt houden.   
Hierin volgen wij ook de adviezen van RIVM en van de 
World Health Organisation.  
Een niet-medisch mondkapje beschermt niet uzelf, maar 
kan de mensen rondom u heen beschermen en is een 
aanvulling op de andere hygiëne maatregelen.  
 
Wat belangrijk is en blijft, is het volgende: 
-  Was uw handen met zeep  
-  houd minimaal 1,5 meter afstand 
-  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
-  Gebruik papieren zakdoekjes 
-  Schud geen handen     
KBO 

Drunen schenkt haar leden deze maand 2 uitwasbare 
mondkapjes. Zo bent u goed voorbereid als u in situaties 
komt waar deze vereist zijn. 
Bij de bezorging van de ONS worden er 2 mondkapjes 
aangeboden. Indien u met 2 personen lid bent, kunt u bij 
het secretariaat nog 2 mondkapjes aanvragen. Deze 
worden bij u thuis bezorgd.  

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
Juni 2020 

van de voorzitter
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De Bibliotheek Drunen 
is geopend van maandag t/m vrijdag van  
13.00 tot 17.00 uur. 

Voor ieders gezondheid en veiligheid is het (nog) 
niet mogelijk: 

• Kranten of tijdschriften te lezen 

• Te werken of te studeren 

• De publiekscomputers te gebruiken 

• Te kopiëren of printen 

 
 
 
Leesclub KBO Drunen 
Hebt u belangstelling? 
Informeer naar de mogelijkheden  
bij Nanny de Poot, tel. 0416-372533 

 
Stichting De Schroef: Blijf in beweging. 
 

Beweegmaatjes actie richt zich meer op het één op één 
sociaal contact tussen ouderen en jongeren. Middels 
(video)bellen gaan jongeren samen met ouderen 
bewegen. Er zijn twee beweegprogramma’s die hiervoor 
worden gebruikt. De beweeglessen van Stichting de 
Schroef TV met oefeningen vanuit de stoel en 
oefeningen van bewegingstherapeut Nicolette Slot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijswinnaar Kruiswoordpuzzel mei 2020 

 
 
 
Mevrouw A. 
Molenbrugge was de 
gelukkige winnaar. Zij 
ontving een mooie 
mand met 
streekproducten, 
samengesteld door 
boerderij De Kern. 
 
 
 

 

Kruiswoordpuzzel op de achterzijde 
 
U kunt voor de tweede keer meedoen met 
kruiswoordpuzzel die we weer hebben gekregen van 
KBO Brabant. Puzzelpro maakt tot 1 oktober, voor 
de afdelingen van KBO-Brabant maandelijks een 
nieuwe puzzel. Wij nemen die graag op in onze 
nieuwsbrief. En we gaan daarbij ook nog een leuk 
prijsje verloten onder de goede inzendingen.  

Voorwaarde daarbij is dat u de puzzel instuurt 
vanaf uw eigen e-mailadres of vanaf het e-mailadres 
van uw kinderen of familie, omdat wij u ook graag 
digitaal willen informeren. De oplossing kunt u sturen 
naar infokbodrunen@gmail.com.  
* Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 
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KBO-Praatje  
Wilt u een ervaring delen, 
informatie uitwisselen of heeft u 
zin in een gezellig praatje? 
Neem dan contact op met: 
Nanny de Poot 
Tel. 0416-372533 
nannydepoot@hotmail.com 
 
Dementievriendelijke gemeenschap 
In verband met de maatregelen i.v.m. het 
coronavirus zijn alle Alzheimer cafés 
afgelast tot nader te bepalen datum. Voor 
vragen kunt u bellen of mailen naar Sjef van Herpt: tel: 
06-37614842 /mail: alzheimercafeheusden@gmail.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 ondersteuning nodig bij een keukentafelgesprek 
voor een aanvraag voor (huishoudelijke) hulp of een 
hulpmiddel vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 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 dienstenkbo@gmail.com of maak een 
afspraak met Ria de Folter, tel. 06 -1176 0048 
 
Gemeente Heusden is sinds kort ook via Whats App te 
bereiken. 
Onder nummer: 06-53235705 kunt u via deze dienst in 
korte berichtjes contact krijgen met een medewerker van 
de gemeente Heusden. 

 
  
Denk in mogelijkheden: 

• Van de natuur genieten 

• stukje wandelen,  

• lezen,  

• elkaar helpen,  

• uitgebreid koken,  

• lachen 

• tv- kijken 

• positief blijven  
 
 
MAX Dagelijks  journaal om ouderen een hart onder de 
riem te steken door middel van positieve berichten en 
relevant nieuws NPO1 om 16.40 uur  elke werkdag 
 
Samen in de auto? 
Vanaf 1 juni kunnen we ons oude vertrouwde leven weer 
wat meer op gaan pakken.  
Nu mag je met personen uit eenzelfde huishouden in 
een auto zitten.  Wil de chauffeur een ander meenemen, 
dan kan 1 persoon niet tot het huishouden behorende, 
meerijden als deze achterin gaat zitten, zover mogelijk 
van de bestuurder. 

Let op, want de boete bij niet naleven hiervan is hoog. 

 

KBO Drunen heeft nòg een verrassingsactie: wij 
gaan een loterij op afstand houden. We hadden de 
trekking met Pinksteren willen houden, in gedachten van 
het vroegere Rad van Avontuur, maar dat is om 
praktische redenen nog niet mogelijk gebleken.                             
De KBO-lidmaatschapsnummers dienen als lotnummer. 
De trekking zal geschieden door Chris Tielemans, onder 
toeziend oog van twee bestuursleden. De prijzen zullen 
bij de winnaars thuis worden bezorgd en de uitslag zal 
bekend worden gemaakt op de KBO Drunen website en 
in de volgende Nieuwsbrief. Op de website van KBO 
Drunen staat altijd de meest actuele informatie. 

 

De verschijning van het volgende magazine ONS zal 
pas begin augustus plaatsvinden, vanwege de vakantie-
periode. 
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KRUISWOORDPUZZEL 
Puzzel mee en stuur de oplossing naar infokbodrunen@gmail.com * 

 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 
19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 
rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij 
golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 
63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 
naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 
wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 
herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 
Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 
54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 
68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 

 

OPLOSSING VOOR DE PUZZEL VAN JUNI 2020 GRAAG  VOOR 25 JUNI MAILEN AAN: infokbodrunen@gmail.com 
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