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Beste leden, 
 
Hoop doet leven, toch ! Maar vooralsnog houdt corona 
ons in de klem, en dus geen najaarsbijeenkomst ! Voor 
de Kerst brainstormen we over alternatieve ideeën om 
dit traditionele feest in ieder geval te laten voortbestaan. 
 

Eind juni heeft Nanny de Poot besloten per direct te 
stoppen als bestuurslid van KBO Drunen. Bijna 8 jaar 
heeft Nanny deelgenomen aan het bestuur. Een 
veelheid aan taken heeft zij steeds met grote inzet, 
betrokkenheid en accuratesse uitgevoerd. We denken 
dan met name aan de ledenadministratie, beheer van de 
website, ouderenondersteuning, KBO-praatje, de 
leesclub die ze heeft opgestart en allerhande klusjes die 
er tussendoor waren.  
We betreuren, maar respecteren haar keuze.  
Wij zijn Nanny zeer erkentelijk voor al het werk dat ze 
door de jaren heen heeft verzet en wensen haar alle 
goeds voor de toekomst. 
 

Onder de jongere ouderen onder ons hebben we 
gezocht naar nieuwe bestuursleden en jawel, gevonden! 
Marie Louise Dannenberg en Jan van Engelen vinden 
het een leuke uitdaging om het bestuur te komen 
versterken. Op zich zijn we weer compleet, maar toch 
zoeken we nog twee nieuwe kandidaten zodat we meer 
taken kunnen spreiden! 
Marie Louise en Jan wensen we veel plezier en succes 
in hun nieuwe “hobby”. 
 

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

Chris van Broekhoven 
 
 

KBO Puzzel 
In deze nieuwsbrief wordt voor de laatste keer de 
prijspuzzel opgenomen. Wij willen u danken voor uw 
deelname en zijn blij dat we daardoor weer extra e-
mailadressen hebben gekregen zodat we u ook per mail, 
via uw kind, kleinkind, of vriend of vriendin kunnen 
informeren.  
Voor de prijspuzzel van augustus hebben we een mooie 
schaal laten maken door zuivelboerderij De Kern. 
Gerrit en Ria de Bruijn hebben dit keer gewonnen en 
krijgen hun prijs als ze terug zijn van hun vakantie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 oktober 2020: Kennismakingsbijeenkomst  
van 60+ Muziektheater Springlevend 
Een enthousiaste groep jonge en vitale ouderen wil in 
oktober starten met een nieuwe productie en hoopt in 
2021 de theaterproductie "CAMPING ZEEZICHT" te 
presenteren. Belangstellenden worden uitgenodigd voor 
de gratis kennismakingsworkshop op 7 oktober a.s.. 
Locatie: Cultureel Centrum De Voorste Venne,  
Repetitie: iedere woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. 
Officiële start project: woensdag 14 oktober  
Bel voor informatie naar 06 -19 91 52 16 
 
Fietsmaatjes Heusden 

In de vorige nieuwsbrief stond een klein stukje over 
Fietsmaatjes. Uit dat artikeltje zou op te maken kunnen 
zijn dat men middels een telefoontje gebruik zou kunnen 
maken van de fietsen van Fietsmaatjes. Helaas is dat 
niet het geval. Fietsmaatjes Heusden stelt, onder 
bepaalde voorwaarden, fietsen beschikbaar 
voor personen die niet zelfstandig kunnen fietsen. Wil 
men in aanmerking komen om met de duofiets te 
kunnen fietsen, dan dient men zich aan te melden.  
Dit kan via de website (www.fietsmaatjesheusden.nl) of 
bij een van de bestuursleden. Na een intakegesprek zal 
een vrijwilliger gezocht worden, die met de betreffende 
persoon wil gaan fietsen. Dit is dus heel iets anders dan 
door een telefoontje met de schitterende duofietsen te 
gaan fietsen.  

 
Dementievriendelijk Heusden 
In verband met Wereld-Alzheimerdag 
op 21 september wordt in die week extra aandacht 
gevraagd voor dementie. Dit jaar organiseert  
Dementievriendelijk Heusden (DVG) een filmvoorstelling 
op dinsdag 22 september in de Voorste Venne. 
“Kapsalon Romy” is een familiefilm over een oma die 
worstelt met beginnende Alzheimer en haar kleindochter 
in vertrouwen neemt over haar verwardheid.  
Deelname is gratis inclusief een consumptie, aanmelden 
is verplicht: info@devoorstevenne.nl of tel. 0416 – 
374478. In verband met de coronamaatregelen is het 
aantal plaatsen beperkt. 
 
Ouderenadvisering 
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.  
Vragen? Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of 
bel Ria de Folter, 06 -1176 0048 
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KBO-PUZZEL september 
Puzzel mee en stuur de oplossing voor 20 september  naar infokbodrunen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 wier 18 
plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 
droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 
48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 
64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 
uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 
biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 
weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 
56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 
laatstleden. 
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