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Beste leden, 
Juli is de vakantiemaand en dan wordt door KBO-
Brabant het magazine ONS niet uitgegeven. Wij willen u 
met deze korte nieuwsbrief informeren over twee 
activiteiten waaraan u kunt deelnemen en die u hopelijk 
ook leuk vindt.  
 
Samen Kienen via de televisie  
Veel senioren missen het samenzijn met familie, 
vrienden en kennissen. Nu veel activiteiten zijn 
weggevallen, is tv-kijken een aangename vorm van  
dagbesteding. KBO Kring Eindhoven bedacht een 
interactief televisiespel dat werd ontwikkeld met radio- 
en televisieomroep Studio040. Een kienspel op televisie! 
U kunt het spel meespelen vanuit de huiskamer. Tijdens 
de uitzending kunnen deelnemers inbellen om door te 
geven dat ze ‘kien’ hebben. Het telefoonnummer staat 
tijdens de uitzending in beeld. De eerste beller wint. 
Daarna wordt een volgende ronde gestart. 
 

 
 
MEEDOEN?  
U kunt ook vanuit uw eigen huiskamer mee KIENEN! 
Iedere maandag- en woensdagmiddag om 14.30 uur tot 
eind augustus 2020, dus de hele zomer. Ook tijdens de 
vakantietijd. Het kienspel wordt uitgezonden door de 
zender Studio 040, in onze gemeente te ontvangen op 
Ziggo kanaal 036. Bent u geen Ziggo klant dan kunt u 
meedoen via internet op studio040.nl en klik op LiveTV.  
 
Als u zich aangemeld hebt, ontvangt u uw kienkaart met 
een handleiding over de spelregels. 
U krijgt 1 kienkaart voor de hele spelperiode. Dus niet 
met een pen op de kaart krassen want die moet alle 
weken mee. Gebruik bijv. fiches of knopen. Iedere kaart 
is genummerd (links onder). Lees de spelregels goed 
door; de belangrijkste zaken zijn vet gedrukt. 
BEL voor een gratis kienkaart OP=OP ] 
U kunt voor een gratis kienkaart bellen naar: 
Ontmoeten (06 3416 2383), Heusden Helpt (073- 
5118350),  SRGH / Ria de Folter (06-1176 0048) of KBO 
Drunen / Johan Smits 06- 4252 6222. 
 
Deze activiteit is een initiatief van Stichting Ontmoeten 
waaraan de Seniorenraad en KBO Drunen graag 
meewerken. (Met dank aan Patty de Wit} 

 
24 juli 2020: Filmvoorstelling The Good Liar 
Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld kunnen 
we weer wat activiteiten oppakken. 
Een filmvoorstelling die wordt gehouden in de 
theaterzaal van Cultureel Centrum De Voorste Venne 
willen wij u graag aanbevelen. De zitplaatsen zijn 
coronaproef en er wordt rekening gehouden met de 1,5 
meter maatschappij.  
 
The Good Liar is een film met Helen Mirren, Ian 
McKellen en Russell Toveyis. 
Het gaat over de 
beroepsoplichter Roy Courtnay 
(Ian McKellen) die een nieuw 
doelwit op het oog heeft : Betty 
McLeish (Helen Mirren), een 
weduwe die miljoenen waard 
is. En hij wil haar alles 
afnemen. Maar als de twee 
naar elkaar toe groeien, 
verandert een eenvoudige 
zwendel in een levensgevaarlijk 
spel. Kleinzoon Stephen 
vertrouwt het voor geen meter en ziet met lede ogen toe 
hoe zijn oma compleet wordt ingepakt. 
De film wordt gedraaid op 24 juli in De Voorste Venne 
en begint om 20.00 uur. De deelnamekosten zijn  € 8,00 
inclusief een consumptie. De reservering loopt via de 
Voorste Venne, online op info@devoorstevenne.nl. 
(omdat registratie nog steeds verplicht is i.v.m. het 
aantal beschikbare plaatsen). 
Als u dat lastig vindt om zo te reserveren kunt u ook 
bellen naar het secretariaat : Ankie van Agtmaal  (06-
40992995) en wij melden u aan.  
Voor deze filmvoorstelling werkt KBO Drunen samen 
met De Voorste Venne, Stichting Hunenhof en de 
Zomerschool voor Senioren 
 
Winnaar KBO Puzzel 
Met de prijspuzzel willen 
we zoveel mogelijk leden 
stimuleren om hun e-
mailadres aan ons te 
melden zodat we alle leden 
snel kunnen informeren. 
68 personen stuurden een 
goede oplossing in. 
De winnaar van de tweede puzzel was mevrouw Annie 
van Bokhoven uit Drunen. Zij werd verrast met een 
mooie mand vol  streekproducten die werd samen-
gesteld door Zuivelboerderij De Kern. De prijs werd 
overhandigd door onze secretaris Ankie van Agtmaal, 
die ook de foto maakte. 
 
Dank aan onze bezorgers. 
Wij zijn onze bezorgers dankbaar dat zij de leden iedere 
maand van informatie voorzien.  
Deze maand willen wij hen graag bedanken voor hun 
inzet met een bloemenbon.  
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WOORDZOEKER 
Puzzel mee en stuur de oplossing voor 26 juli naar infokbodrunen@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook 
overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
BIEST 
BONJE 
BRONS 
CYNICUS 
DINER 
EITJES 
ENORM 
ENTER 
ESCADRILLE 
GELUK 
GENEREUS 
GEVAARTE 
GITARIST 
ILIAS 

IMPRESSIE 
INZET 
JACQUET 
JAMBE 
JANKEN 
JAPON 
KENBAAR 
KIESKAUWER 
LICHTBAKEN 
MORBIDE 
MYXOMATOSE 
NAASTEN 
NADRUK 
NARCIS 

NOEMER 
ONDANK 
OORKONDE 
OUDHEID 
PEKELVLEES 
PERCENT 
POCHER 
ROEIER 
RUCHE 
RUITJE 
SKEELER 
STELSEL 
VERHARDING 
ZETEL

 

Puzzel mee en zoek het woord.  

Onder de goede inzendingen gaan we weer een leuk prijsje verloten.  Voorwaarde 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. 


