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Beste leden, 
 
Met pijn in het hart moeten we erkennen dat Corona 
leidend blijft, waardoor we dus heel weinig kunnen 
organiseren. Het beoogde kerstconcert is alsnog in 
duigen gevallen. De voorspellingen zijn niet bepaald 
hoopgevend op een meer normaal leven waarin 
ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden. Dat heeft ook 
geleid tot een ingrijpend besluit in onze laatste 
bestuursvergadering. 
Eerder hebben we uitgedragen om van 2021 een heel 
feestelijk jaar te maken vanwege “60 jaar KBO Drunen”. 
In grote lijnen was het jaarplan al klaar, we hadden veel 
leuke ideeën, er waren diverse contacten gelegd, maar 
…….…..maar we kunnen weinig concreet vastleggen.  
We willen u ook niet blij maken met een aankondiging van 
een activiteit en u later teleurstellen dat het niet doorgaat. 
Feitelijk bestaan we pas in november 2021 zestig jaar. 
Daarom is besloten om het hele jubileumprogram door te 
schuiven naar het najaar (doorlopend in 2022), in de 
hoop dat we dan weer (meer) bij “normaal” zijn. 
We zullen voor 2021 de reguliere jaarkalender vullen en 
bekijken van maand tot maand wat haalbaar is.  
We hopen op uw begrip hiervoor. 
 
In oktober hebben we u verrast met een “bloemenbon” 
van Nicothé. Velen van u waren hier blij mee en hebben 
de bon reeds verzilverd. Echter, nog lang niet alle bonnen 
zijn al verzilverd. Het zou jammer zijn als u de bon 
vergeet. Als u de bon zelf niet kunt of wilt benutten is het 
mogelijk een idee om de bloemenbon door te spelen naar 
een collega KBO-lid, familielid, of goede kennis. De bon 
blijft geldig, maar de ervaring leert dat hoe langer ze 
blijven liggen …… 
 
Alom kunnen we lezen en horen dat Kerst 2020 anders 
zal worden dan we gewend zijn. Jammer van dit 
uitgesproken familiefeest bij uitstek. We gunnen u allen 
gezellige kerstdagen en een veilige jaarwisseling. Laten 
we hopen op een mooi nieuw jaar waarin ontmoeten weer 
mogelijk kan zijn. 
 
Blijf fit en gezond, zorg goed voor elkaar EN hou vol !  
 

Chris van Broekhoven 
 
Rabo ClubSupport 

 
Op 7 november jl. kregen we het  
bericht dat RABO De Langstraat het 
mooie bedrag van € 968,27 op onze 
rekening zal storten. 
Wij danken Rabobank de Langstraat 
voor dit mooie bedrag en al onze 
leden danken we heel hartelijk voor 

de uitgebrachte stemmen.  
 
 

Nieuwe bestuursleden. 
Marie-Louise en Jan willen u 
hartelijk danken voor uw 
instemming met hun benoeming. 
 
Zij stellen zich graag aan u voor: 
 
Marie-Louise Dannenberg-van Bokhoven (65).  

Van geboorte Drunense en 45 jaar 
getrouwd met Piet Dannenberg.  
Zij hebben samen twee kinderen 
gekregen. Marie-Louise werkte tot de 
geboorte van haar oudste zoon als 
hulp in de huishouding.  
Is rond haar 40ste weer gaan werken 
als telefoniste/receptioniste en heeft na 
het volgen van wat cursussen en 

opleidingen administratief werk gedaan en is 
debiteurenbeheerder geworden. Is vijf jaar geleden 
gestopt met haar betaalde baan en is met veel plezier 
aan de slag gegaan als vrijwilligster / gastvrouw in het 
Jeroen BoschZiekenhuis (JBZ) te Den Bosch.  
Binnen het KBO-bestuur wil zij zorgdragen voor de 
ledenadministratie. 
 
Jan van Engelen (67).  

Van geboorte Drunenaar. Ongehuwd. 
Is 26 jaar werkzaam geweest in het 
lager- en basisonderwijs en heeft toen 
de overstap gemaakt naar de 
gemeentelijke overheid.  
Is jarenlang actief geweest als lid van 
de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Drunen en als bestuurder in 

aardig wat verenigingen en stichtingen.  
Is lid van de Werkgroep Taptoe Drunen en bestuurslid 
van Vrije Tijds Club (VTC) Drunen, een club van mensen 
met een verstandelijke beperking. Zingt in drie koren. 
Verder is hij correspondent voor Weekblad Heusden. 
Geniet sinds 2019 van zijn pensioen en is gevraagd lid 
van het KBO-bestuur te worden.  
Wat is er mooier dan als senior actief te zijn voor de 
senioren. Je blijft zo betrokken. Wil er de PR en 
vooralsnog de website gaan beheren.  
 
Bezorgers KBO magazine ONS 

Op onze oproep van vorige maand 
hebben drie mensen gereageerd. 
Zij zijn hartelijk welkom bij het team 
dat maandelijks het magazine ONS 

en onze nieuwsbrief bij u afleveren.  
 
Het bestuur van KBO Drunen dankt 
alle bezorgers voor het rondbrengen 
van het magazine ONS en de KBO-
nieuwsbrief.  
Fijn dat wij het afgelopen jaar weer op jullie konden 
rekenen. 

 
 

 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
december 2020 

Van de voorzitter
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Nieuwe naam voor onze vereniging 
Tot 29 november kunt u nog met ons meedenken en 
suggesties voor een nieuwe naam aanleveren. 
We hebben een leuk prijsje voor degene die de 
“winnende” naam heeft ingestuurd. 
U kunt nog insturen  
per mail naar infokbodrunen@gmail.com 
of gewoon op papier met het antwoordstrookje dat u 
vorige maand aantrof bij onze nieuwsbrief. 
 

Cliëntondersteuning en ouderenadvisering 
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen die 
vragen heeft over zelfstandig leven, zorg en onder-
steuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en 
inkomen. Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com of bel 
Ria de Folter, 06 -1176 0048  
 

 
 

ONS PRIJZENFESTIVAL 
Ook KBO-leden zonder e-mailadres kunnen meedoen. 

Leden van KBO Drunen zijn automatisch lid van KBO-
Brabant en kunnen gratis deelnemen aan Ons 
Prijzenfestival. Vorige maand schreven wij daarover in 
onze nieuwsbrief.  
Op het bericht dat men online moest inschrijven kwamen 
verschillende reacties. Wij hebben daarom contact 
opgenomen met KBO-Brabant en gevraagd te zoeken 
naar andere mogelijkheden om aan te melden, zodat 
iedereen mee kan doen; dus ook de leden zonder laptop, 
computer of e-mail. 
Er is een oplossing bedacht! 
Leden die geen e-mailadres hebben en toch graag willen 
deelnemen aan Ons Prijzenfestival, kunnen de KBO-
klantenservice bellen op (085) 486 33 63.  
Uw naam wordt dan geregistreerd en zo dingt u alsnog 
mee naar een prijs.  
Ook leden die wel een e-mailadres hebben, maar hulp 
nodig hebben, kunnen naar dit nummer bellen.  
De medewerkers van KBO-klantenservice helpen u graag 
en doen zo nodig de registratie voor u. 
Deelname is mogelijk tot en met 30 december 2020. 
De KBO-klantenservice is alleen bereikbaar op 
werkdagen. 
 
KBO-Praatje  
Reden voor het aanvragen van zo'n 
praatje kan zijn de behoefte aan 
gezelligheid, je verhaal kunnen 
doen of informatie. 
Zin in een praatje ? Bel Gonny Joosen tel.: 06-1032 6751 
Zij geeft uw verzoek door, waarna contact met u 
opgenomen wordt om een afspraak te maken over het 
tijdstip van bezoek. 
 

Bestuur KBO Drunen wenst u een gezellige sinterklaas, 

een Zalig Kerstfeest en een goed Nieuwjaar. 

 

Verzoek van KBO-Brabant om informatie  
inzake rechtszaak pensioenen  
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 
leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 
donerende sympathisanten) een bodemprocedure 
tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de 
Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de 
Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft 
forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden 
bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van 
corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de 
eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere 
informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de 
informatie op onze website https://www.kbo-
brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/ 
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen 
weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 
seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen 
of een pensioenuitkering ontvangen van een van de 
volgende fondsen: 
·        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 
·        Pensioenfonds Detailhandel 
·        Pensioenfonds Metaal en Techniek 
·        Pensioenfonds van de Metalelektro 
·        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 
·        Pensioenfonds PNO Media 
  
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-
Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de 
bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-
Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-
brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 
40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons 
belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat 
onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november! 
Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van 
dienst zou willen zijn.   
  
Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 
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