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Beste leden, 
 
In december/januari kwamen de irissen aan de 
Statenlaan al uit de grond gesprongen. Maar het winterse 
weer dat we gehad hebben, heeft ze niet klein gekregen. 
In vol ornaat staan ze in grote getale in bloei, de lente is 
in aantocht! Zou dit dan toch een opmaat zijn naar een 
meer gewone situatie? 
Met de lente komt ook het feest van Pasen dichterbij. 
Voorheen tijd voor een massale grote schoonmaak en 
alles te verfrissen. Met meer mooi weer kunnen we weer 
naar buiten om vitamine D op te doen. We hopen dat we 
voor de zomer weer terug bij normaal zijn en we eindelijk 
onze bekende ontmoetingen kunnen laten plaatsvinden. 
 
Geen ontmoeting maar wel voor elk lid een paasattentie. 
In een tasje aan uw deur hebt u wat lekkers gevonden en 
een kaart van een van de kinderen van basisschool de 
Duinsprong. Graag hadden we een ontmoeting van jong 
en oud georganiseerd door de kinderen de “paastasjes” 
bij u te laten bezorgen. Maar, begrijpelijkerwijs, kan de 
school daar niet aan meewerken.  
  
Met regelmaat plaatsen we oproepen in onze nieuwsbrief, 
waarop we meestal slechts een bescheiden aantal 
reacties krijgen.  
 
Onlangs hebben we het beleidsplan geüpdatet en het slot 
wil ik hierbij met u delen. 
“Het bestuur van KBO-Drunen zet zich graag in om te werken aan een 
realisatie van genoemde doelstellingen en ambities. Het bestuur kan 
dat natuurlijk niet alleen. Daarvoor is de medewerking, inzet en 
hulp van de individuele leden noodzakelijk. Middels actieve werving 
hopen we meerdere leden uit te dagen om een bijdrage te leveren in 
welke vorm dan ook.” 

We zouden het heel fijn vinden als we een lijstje kunnen 
aanleggen van leden die we incidenteel kunnen vragen te 
helpen bij een actie waarbij we een aantal extra handen 
goed zouden kunnen gebruiken. Bij elke oproep behoudt 
u de vrijheid om op dat moment al of niet een bijdrage te 
willen leveren. Als we aan ons jubileumjaar gaan 
beginnen zijn zeker extra handen nodig met de plannen 
die er leven.  
Mogen we uw naam ?????  Ja. . . . . fijn !!! Wilt u dan uw 
naam doorgeven aan het secretariaat. 
Wij rekenen op u! 
 
Tot slot, de lente is er, het einde van de tunnel komt 
dichterbij! 
Blijf fit en gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar 
EN hou vol !!! 
 
Chris van Broekhoven 

De Vincentiuswinkel is weer open!  

Klanten zijn weer welkom in de winkel OP AFSPRAAK, 
maar de inname van goederen en boeken gaat pas later 
weer open. 
Op woensdag, vrijdag en zaterdag kan men bellen naar 
06-12703522 om een afspraak te maken. Er mogen 4 
klanten tegelijk in de winkel zijn, 2 op de verdieping en 2 
beneden. Er is maximaal 30 minuten winkeltijd per klant 
en een mondkapje is verplicht. 
Tegelijkertijd start de actie “Kleding en schoenen per zak 
voor € 5,-“, waarbij men een flinke zak kan vullen met 
kleding, schoenen en laarzen voor maar € 5,-, zo lang de 
voorraad strekt! 
De inname van goederen en boeken blijft nog even 
gesloten. Op Facebook en op de website 
www.vincentiusheusden.nl kun je zien wanneer de 
inname weer van start gaat. 

 
 

 
Zomerschool voor 
senioren 

De werkgroep Zomerschool heeft helaas moeten 
besluiten dat de activiteiten in de bekende vorm, ook dit 
jaar niet doorgaan. De tijd wordt tekort om activiteiten te 
organiseren. Ook is het de vraag of de 55-plussers het al 
aandurven om deel te nemen aan activiteiten en of 
bedrijven nog mee willen werken.  
Kortom, de werkgroep vindt het niet verantwoord, gezien 
de landelijke maatregelen en alle onduidelijkheden, dit 
jaar de Zomerschool in de bekende vorm door te laten 
gaan. Maar.............. het is nog zo ver tot augustus.  
Er kan nog veel veranderen. De coronamaatregelen 
zouden flink versoepeld kunnen zijn.  
Daarom hoopt de werkgroep dat er in augustus toch nog 
iets mogelijk kan zijn. Want als de maatregelen het 
toelaten gaat de werkgroep toch een aantal activiteiten 
organiseren. Wordt vervolgd..! 
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Bibliotheken zijn gesloten maar er kan toch geleend 
worden! 
Vanwege de lockdown zijn de bibliotheken 
t/m 30 maart 2021 gesloten.  
Online kunt u terecht voor e-books, luister-boeken, 
cursussen en activiteiten.  
Leest u het liefst van papier?  
De Boekenservice is weer actief, reserveren kan via de 
catalogus of bestel een verrassende tas vol boeken in je 
eigen genre. 
Reserveringen kunnen alleen afgehaald worden tijdens 
de daarvoor bestemde tijdvakken: 
➢ maandag van 10.00 tot 12.00 uur; 
➢ woensdag van15.00 tot 17.00 uur; 
➢ vrijdag (Drunen & Vlijmen) van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ook kun je op deze tijdstippen materialen inleveren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de 
hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 
10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel 
v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 
aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 
buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich 
verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 
Bijbelse priester 34 Engels bier 36 
boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 
rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 
stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 
fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 
57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 
64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 
68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 
geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige 
houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 
vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 
bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe 
woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 
gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort 
appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 
slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 
33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 
pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag 
en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 
vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 
watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 
poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 
robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 
70 dit is. 

Onder de goede inzendingen wordt 
een prijsje verloot. 
Stuur naar: infokbodrunen@gmail.com 
 

 

Een kleine attentie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor leden KBO Drunen  
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