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Beste leden, 
 
Wat iedereen steeds hoopte dat niet zou gebeuren is dan 
nu toch werkelijkheid geworden: we zitten heel plots in 
een fikse lockdown! En dat voor in ieder geval vijf weken, 
hoe zal het verder gaan? 
Met alle informatie van het grote leger van deskundigen 
komen we ook niet meer tot een helder beeld. Geen fijn 
begin van een nieuw jaar waarin we dachten weer meer 
naar normaal te kunnen overgaan. De hoop is nu 
gevestigd op het voorjaar maar meer realistisch lijkt de 
zomer een beter richtpunt. Dan zal de vaccinatie fors zijn 
uitgevoerd, waardoor er een grotere immuniteit is of gaat 
ontstaan. Ons rest tot dan niet veel anders dan de 
spelregels volgen, afwachten en goed voor elkaar te 
zorgen en vooral hoop houden op een goede afloop. 
 
Het is evident, nu de maand januari nagenoeg geheel 
geblokkeerd is, dat er geen Nieuwjaarstreffen kan 
plaatsvinden.  
Massaal elkaar ontmoeten zit er voorlopig niet in. Maar 
we kunnen misschien wel elkaar wat meer tot steun zijn, 
door zelf kleine ontmoetingen of contacten te 
onderhouden. Telefoneren, appen of mailen zijn geen 
optimale hulpmiddelen, maar je kunt wel uitwisselingen 
onderhouden. 
Juist ook met Kerst en Nieuwjaar voor de deur is het 
pijnlijk dat we geen traditionele familiebijeenkomsten 
kunnen houden. Maar ik neem aan dat we allemaal 
creatief genoeg zijn om binnen de maatregelen  een 
kerstgevoel te kunnen organiseren en een fijne 
jaarwisseling kunnen hebben. 
 
Mogelijk hebt u in de krant iets gelezen over de Voorste 
Venne en KBO Drunen. Jammer dat u dat uit de krant 
moest vernemen, maar wij vonden het nog veel te 
prematuur om u daar eerder over te informeren.  
Al enige tijd zijn we, vice-voorzitter en voorzitter, in 
gesprek met de Stichting Hunenhof en de Voorste Venne. 
Met Hunenhof betreft het verkenningen van de 
mogelijkheden tot samenwerken, de relatie met elkaar te 
versterken. Samen zijn we in gesprek met het nieuwe 
bestuur en de manager van de Voorste Venne over de 
mogelijkheden tot huisvesting.  
 
 
 

 
Daar hebben we aardige stappen in kunnen zetten, maar 
feitelijke concrete afspraken zijn (nog) niet vastgelegd. 
Ook wij werden overvallen door de wens van de 
gemeente dat de lokale bibliotheek een plek moet gaan 
krijgen in de Voorste Venne. Voor 1 april 2021 (of zo 
mogelijk eerder) moet hier een concreet plan voor 
gemaakt zijn. Dat betekent voor ons even afwachten hoe 
dat plan er gaat uit zien. 
Wel zijn we met stichting Hunenhof tussendoor zover 
gekomen dat we nadrukkelijk gaan afstemmen hoe we de  
door de lockdown is het overleg hiervoor geannuleerd en 
zal dat pas in het nieuwe jaar een vervolg kunnen krijgen. 
 
Laten we ons hoopvol richten op het nieuwe jaar. 
Ondanks de huidige omstandigheden wens ik u allen 
namens het gehele bestuur een  

 
ZALIG KERSTMIS en 

GELUKKIG NIEUWJAAR ! 
 
Blijf fit en gezond, zorg goed voor elkaar EN hou vol !!! 
 
Chris van Broekhoven. 
 
 
Voor onze leden van 85-plus 
Net zoals andere jaren hebben we 
rond Kerstmis speciale aandacht 
voor onze leden van 85-plus. 
Zij werden verwend met een doosje 
lekkere chocolaatjes, die 
rondgebracht werden door de 
bestuursleden. 
 
 
Mapje geschilderde prenten voor al onze leden 
Bij het magazine ONS wordt deze keer een uniek mapje 
met 11 prenten bij u afgegeven. De kaarten zijn 
geschilderd door beeldend kunstenaar Ad van Bokhoven 
en zijn gedrukt op dik museumpapier.  
Bij ieder gezin wordt een mapje afgeleverd. Als er twee 
leden wonen op een adres en u twee mapjes wenst  
kunt u contact opnemen met het secretariaat.  
Het tweede mapje wordt dan alsnog thuis bezorgd. 
Met dank aan de Voorste Venne 

  

 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
januari 2021 

Van de voorzitter
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Korting voor Passiespelen Tegelen 2021 
 

 
 
Zondag 18 april 2021 gaat na één jaar wachten de 21ste 
editie van de Passiespelen Tegelen in première. ‘Hem 
achterna. Een passiespel’ raakt, schuurt en verbindt en 
plaatst de actualiteit in een breder perspectief. 
Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. Er staan in 
Openluchttheater De Doolhof in Tegelen t/m zondag 5 
september 29 voorstellingsdagen op het programma. De 
voorstelling wordt twee keer per dag gepresenteerd in 
een aangepaste vorm, ‘coronaproof’. Leden van KBO-
Brabant ontvangen bij een individueel bezoek korting op 
de reguliere verkoopprijs bij bijna alle voorstellingen. Voor 
meer informatie: ga naar https://www.passiespelen.nl/kbo/ 

 

Fietsmaatjes Heusden fietst met de Kerstman  

Ondanks Corona wordt 
er door Fietsmaatjes 
Heusden nog steeds 
gefietst. 
Weliswaar minder dan 
normaal, maar er wordt 
gefietst en dat alles is 
Coronaproof.  
Ook de Kerstman wilde 
wel eens op zo’n 
bijzondere fiets 
plaatsnemen en dat 
verzoek is natuurlijk 
gehonoreerd.  
Samen met een 
bestuurslid werd door 
Vlijmen gefietst.  

Na het ritje door het centrum eindigde het fietstochtje bij 
de oliebollenkraam. Het symbool voor het uitluiden van dit 
bizarre jaar 2020 en het uitkijken naar een coronavrij en 
normaal 2021. Fietsmaatjes Heusden wenst u dan ook 
alle goeds voor het nieuwe jaar en spreekt de hoop uit dat 
binnen afzienbare tijd weer volop gefietst kan worden op 
de schitterende coronavrije fietsen. 
Stichting Fietsmaatjes Heusden is er voor iedereen die er 
graag met de fiets op uit trekt, maar dit zelfstandig niet 
meer kan (lichamelijke beperking, dementie, onzekerheid 
in het verkeer, eenzaamheid). 
Wilt u graag fietsen, maar twijfelt u of fietsen haalbaar is 
voor u? Meldt u zich gerust aan. 
Iedere nieuwe gast wordt uitgenodigd voor een 
informatief gesprek waarin wensen en mogelijkheden 
worden geïnventariseerd. 
(uit: nieuwsbrief Ad Dekkers) 

 

 

. 
Bibliotheek-nieuws 
De Bibliotheek is tijdelijk  
gesloten maar dat betekent  
niet dat er niet geleend kan  
worden! 
De Boekenservice wordt 
opnieuw opgestart.  
Naast het reserveren via de 
catalogus is er ook weer 
een mogelijkheid om een verrassingstas aan te vragen in 
een bepaald genre. De tas kunt u reserveren via de 
website.  
Geef bij het reserveren aan in welke vestiging u de 
boeken wilt ophalen. 
Lukt het reserveren niet? Bel dan naar 0416-373032.  
Dit kan van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur en als de Bibliotheek open is tijdens de tijdvakken. 
 

Seniorenschool in oprichting 
Waarschijnlijk had u al eens gehoord of gelezen dat de 
Zomerschool en de Winterschool het plan hadden de 
activiteiten meer te verdelen over het hele jaar.  
Na een aantal voorbereidende besprekingen en positieve 
reacties is het bijna zover. Begin 2021 zal de stichting 
Seniorenschool starten.  
De werkgroep van de Zomerschool heeft het programma 
al op de plank liggen. Informatie over de Seniorenschool 
wordt verspreid door de seniorenafdelingen in de 
gemeente Heusden, waarmee wordt samengewerkt. 
Hopelijk kunnen de activiteiten in 2021 doorgaan. 
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De Kerstgedachte wordt ieder jaar tijdens de Kerstviering 
van KBO uitgesproken.  
Dit jaar hebben we pastoor Dieter Hedebouw bereid 
gevonden om zijn Kerstgedachte op papier met ons te 
delen. 
 

 
december 2009. Kerststal in de St. Lambertuskerk. 
Foto: Dick Buskermolen 

 
 
Een geslaagde Kerst 
Een tijd geleden waren door werkzaamheden op de 
pastorie telefoon en internet uitgeschakeld.  
Effen wennen. Gelukkig was het maar voor een paar uur.  
Ik merkte hoe afhankelijk ik ervan ben geworden. In 1995 
was ik in Bosnië op bedevaart. De oorlog die daar helaas 
begin jaren 90 woedde was nog niet geheel ten einde. In 
ons hotel hadden we alleen stroom en water op bepaalde 
uren van de dag.  
Je moest dan leren bepaalde taken uit te stellen en te 
plannen rond die uren. Dat was echt wennen. Eenmaal 
weer thuis vond ik het heerlijk dat er altijd water en 
stroom voorhanden was. Wat iedereen normaal vond, dat 
was voor mij super.  
Maar geen haar op mijn hoofd had het kunnen bedenken 
dat we nu hetzelfde zouden meemaken. Met het verschil 
dat het hier gaat over sociaal contact en alle pittige 
maatregelen daaromheen.  
En op welke tijd voelen we dat het meest dan op 
Kerstmis: een feest van nabijheid, een feest van familie 
waar we met velen gezellig bij elkaar zijn. Een feest waar 
vele mensen gaan winkelen, vele zaken geld verdienen, 
een feest waar de restaurants normaal vol zitten.  
Een minuscuul dingetje waarvan er 10 miljoen in een 
waterdruppel passen verstoord alles.  
 
Dat ‘verstoren’ van wat we gewoon zijn is als je het nader 
bekijkt wel een element dat overeenkomst met de 
oorsprong van Kerstmis. Werden Maria en Jozef niet 
verstoord in hun plannen door velerlei zaken? Een 
normale zwangerschap zat er niet in.  
Ze moesten op reis naar Bethlehem. Te voet duurde dat 
ongeveer een week. Moet je voorstellen, hoogzwanger in 
de koude van de winter.  
Geen plaats vinden in een herberg terwijl de 
zwangerschap naar zijn climax gaat.  
Je toevlucht moeten zoeken in een grotje voor dieren om 
je kind ter wereld te brengen.  
 

Het was voor Maria en Jozef ook social distancing 
aangezien ze ver van hun dierbaren waren. En toch werd 
in deze situatie waar alle plannen in de war werden 
gebracht en Gods voorzienigheid hen in de steek scheen 
te laten de Redder geboren.  
De enigste bron van vreugde voor Maria en Jozef was de 
geboorte van Jezus. De rest eromheen viel dik tegen. 
Van de sfeer en de gezellige omgeving moesten ze het 
niet hebben. Maar die bron van vreugde was groter dan 
welk leed ook.  
Het lijkt soms dat we Kerstmis beleven als een feest waar 
we ‘in stappen’.  
Een bepaalde sfeer wordt er gecreëerd van buitenaf. We 
gaan erin mee, we stappen binnen in die kerstwereld, we 
consumeren en we genieten ervan. Maar zijn we niet 
teveel afhankelijk geworden van die kerstwereld? Moeten 
we de slaagkans van Kerstmis laten afhangen van 
datgene wat op ons afkomt?  
Is Kerstmis mislukt als we vele dingen niet meer kunnen 
wat we normaal wel konden doen?  
Het doet ons zoeken naar de essentie van Kerstmis.  
 
Wanneer hebben we een geslaagde Kerst?  
In de nachtmis verkondigen we: “een Redder is ons 
geboren”. Die bron van vreugde hebben we. Hij is er voor 
ons, hoe de omstandigheden ook zijn. De kracht van 
Kerst zit hem niet in de gunstige omstandigheden en 
datgene wat ons van mogelijkheden wordt aangeboden.  
Het zit hem in onze keuze voor de vrede. Het zit in onze 
band met die Redder en in de wijze waarin we er zelf voor 
kiezen, ongeacht de omstandigheden, ruimte voor Hem te 
maken en zijn weg te volgen. Een geslaagde Kerst hangt 
in die zin van onszelf af. Een keuze die ik u van harte 
toewens. 
 
 
Pastoor Hedebouw 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
december 2009. Kerststal in de St. Lambertuskerk. 
Foto: Dick Buskermolen 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 

sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 

16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 

troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in 

Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 

rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 

moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 

boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 

43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 

huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van  

Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 

fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 

66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 

nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 

kampeerwagen.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans 

bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 

slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 

claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 

drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 

deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 

schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 

35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 

42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en 

kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 

onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 

geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 

mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 

vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 

knokploeg. 

 

K E R S T P U Z Z E L 

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
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