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Beste leden, 
 
Als bestuur zitten we te popelen om onze gebruikelijke 
activiteiten te organiseren. Elke vergadering staan ze 
weer op de agenda. Echter, de maatregelen, maar meer 
recent de ontwikkelingen rondom corona maken het ons 
best wel moeilijk. 
Grote activiteiten worden nog steeds afgelast en zelfs 
carnaval, wat nog ver weg lijkt, staat onder druk. In juni 
hebben we reeds besloten de zomerreisjes voor dit jaar 
te laten vervallen.  
Daar komt ook nu geen verandering in. Een leuke 
boottocht op de Vecht hebben we  kunnen doorschuiven 
naar 2021. 
Geen activiteiten voor u allen, maar op de achtergrond 
zijn we als bestuur toch druk. De voorbereiding van ons 
jubileumjaar, het zoeken naar nieuwe bestuursleden, 
Voor dit moment rest ons niet anders dan de hoop uit te 
spreken dat de najaarsbijeenkomst en de kerstvieringen, 
mogelijk in een andere vorm kunnen plaatsvinden. 
Hoop doet leven, toch ! 
 

Blijf actief, blijf fit, blijf gezond en zorg goed voor jezelf 
en elkaar!  Hou vol ! 
 

Chris van Broekhoven 
 
 

Winnaar KBO Puzzel 
Steeds  meer mensen doen mee met onze prijspuzzel. 
Met de prijspuzzel willen we zoveel mogelijk leden 
stimuleren om hun e-mailadres aan ons te melden zodat  
we alle leden per mail kunnen informeren. Ook voor de 
3e prijspuzzel hebben we weer een mooie mand laten 
samenstellen door zuivelboerderij De Kern. 
Joke Pijnenburg was de gelukkige winnaar. 
 

 
 

De prijs werd bij haar thuis gebracht door secretaris 
Ankie van Agtmaal, die ook de foto maakte.  
 

Vakantietijd 
Op 20 juli zou de Zomerschool voor de 11e keer weer 
starten. Door de coronacrisis moesten alle activiteiten 

afgelast worden. Bij veel activiteiten zoals workshops, 
lezingen en excursies kon ook niet voldaan worden 
aan de 1,5 m afstand. Hopelijk blijft het virus onder 

controle en houdt iedereen zich aan de regels. 
 
Graag willen we u informeren over enkele activiteiten in 
de omgeving, die u zelf kunt ondernemen. 
Wandelen  

• Langs de Dommel in Den Bosch (7 km) 

• Bossche Broek en stad Den Bosch (10 km) 

• Zoete Lieve Gerritje (4 km) 
Meer informatie op 
www.wandelzoekpagina.nl  

 

Fietsen Ontdek de mooiste fietsroutes op de website 
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/fietsen 

 

Museum 
Noordbrabants Museum: De deuren zijn weer open en 
iedereen is welkom. Bel wel even van tevoren om te 
reserveren zodat u altijd binnen mag.  
Digitaal: https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/tour 
Gouverneurshuis Heusden: Het museum is open op 
zaterdag en zondag tussen 11:00 uur en 17:00 uur. 
 
Fietsmaatjes Heusden 
Fietsmaatjes is weer van start gegaan. Weliswaar met 
aanpassing van de fietsen en toevoegen van 
beschermingsmiddelen.  
Zin in een uitje? Bel: 06 1670 7415 

 
Dementievriendelijk Heusden 
27 augustus 2020 is er nog geen 
Alzheimercafé Vlijmen. 
 
Ouderenadvisering 
Ouderenadvisering is onafhankelijke hulp waarbij 
centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en 
overzicht te bieden van de mogelijkheden. Mede door de 
hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer 
zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen 
handen houden. Advies nodig? Bel Nanny de Poot tel. 
0416-372533 of Ria de Folter, 06 -1176 0048  
 
Cliëntondersteuning  
Onafhankelijke cliëntondersteuning is bestemd voor 
iedereen die vragen heeft over zelfstandig leven, zorg 
en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en 
werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is 
onafhankelijk en denkt mee in het belang van de 
inwoner. Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of 
bel Ria de Folter, 06 -1176 0048 
 
 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
Augustus 2020 

Van de voorzitter
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KBO-PUZZEL augustus 
Puzzel mee en stuur de oplossing voor 20 augustus naar infokbodrunen@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 

gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans lidwoord 

25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 

40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-

katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 

62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 

8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 effen 20 brede laan 

met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 

draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 

eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 

69 r

Puzzel mee. 

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. 
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