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Beste  leden,  
  
En  dan  is  het  zo  ver,  in  sneltreinvaart  worden  de  
coronamaatregelen  afgebouwd.  We  komen  meer  en  meer  
in  de  buurt  van  “normaal”,  wat  dat  voor  ieder  ook  
betekent.  We  kunnen  nu  weer  echt  aan  de  slag  om  
activiteiten  te  organiseren.  De  bekende  zomerreisjes  
proberen  we  nog  rond  te  krijgen,  een  eerste  aanzet  is  het  
bezoek  aan  de  Passiespelen  in  Tegelen,  waarover  u  
verder  in  de  nieuwsbrief  meer  informatie  vindt.    
Kortom  er  kunnen  weer  ontmoetingen,  waar  velen  naar  
hebben  uitgekeken,  plaatsvinden!    
  
Naast  de  vele  fysieke  problemen  heeft  corona  ook  een  
wissel  getrokken  op  het  maatschappelijke  leven.  KBO  
Brabant  moest  helaas  ook  constateren  dat  vele  
afdelingen  weinig  konden  doen  en  nogal  wat  vrijwilligers  
zijn  afgehaakt.  
Met  enige  weemoed  moet  ik  u  helaas  ook  melden  dat  dit  
mijn  laatste  “woordje  van  de  voorzitter”  is.    
Maandag  28  juni  heb  ik  mijn  laatste  KBO-vergadering  
voorgezeten  en  face  to  face  het  bestuur  geïnformeerd  
over  het  neerleggen  van  mijn  functie  als  bestuurslid.  
Een  keuze  vanwege  mijn  persoonlijke  omstandigheden.  
In  de  afgelopen  twee  jaar  is  er  in  vele  senioren-
verenigingen,  of  aanverwante  organisaties  een  wisseling  
van  de  wacht  geweest.  Vanuit  mijn  enthousiasme  heb  ik  
meerdere  klussen  op  me  genomen,  die  niet  eerder  waren  
voorzien.  Aan  visie,  ambitie  en  inzet  ontbrak  het  me  niet,  
maar  als  er  aan  je  gezondheid  geknaagd  gaat  worden  
moet  je  helaas  je  prioriteitenlijstje  herschikken.  Ik  betreur  
het  dat  ik  juist  nu  tot  deze  keuze  heb  moeten  komen.    
  
We  hebben  onlangs  melding  gemaakt  van  een  mooi  lijstje  
van  vrijwilligers  die  het  bestuur  op  een  aantal  momenten  
willen  ondersteunen.  Daar  is  het  bestuur  heel  blij  mee!!  
Ik  hoop  dat  het  bestuur  onder  u  (of  anderszins)  leden  kan  
vinden  die  het  bestuur  zo  spoedig  mogelijk  willen  gaan  
versterken.  Op  24  november  bestaat  KBO  Drunen  60  jaar  
en  daar  komt  nog  heel  wat  bij  kijken.    
  
Dank  voor  het  vertrouwen  dat  u  mij  de  afgelopen  twee  
jaren  hebt  gegund.  In  meerdere  opzichten  heb  ik  ook  
geleerd  van  alle  inspanningen  die  geleverd  zijn,  dank  
daarvoor.  Tot  slot  wens  ik  het  bestuur  alle  succes  voor  de  
toekomst  met  een  schat  aan  activiteiten  voor  zoveel  
mogelijk  leden,  te  beginnen  met  een  reeks  van  feestelijke  
jubileumactiviteiten!  
  
Blijf  fit  en  gezond,  zorg  goed  voor  jezelf  en  voor  elkaar  
EN  hou  vol  !!!  
Het  ga  u  allen  voorspoedig  !  
  
Chris  van  Broekhoven.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Passiespelen  2021  
Elke  5  jaar  is  het  openlucht  theater  de  Doolhof  in  Tegelen  
het  decor  van  de  Passiespelen.  
De  Doolhof  wordt  geheel  in  sfeer  omgetoverd  tot  het  
Bijbelse  Jeruzalem  ten  tijde  van  Jezus  “lijden  en  dood.  
Het  Passiespel  verhaalt  de  emotionele  gebeurtenissen  uit  
de  laatste  dagen  van  het  leven  van  Jezus.  
Van  de  glorieuze  intocht  van  Jezus  in  Jeruzalem,  het  
laatste  Avondmaal  met  de  twaalf  Apostelen,  het  verraad  
van  Judas,  de  door  de  hogepriesters  geëiste  veroordeling  
van  Jezus,  zijn  pijnlijke  kruisgang  en  uiteindelijk  zijn  dood  
aan  het  kruis  op  de  Calvarieberg.  
  
Het  thema  van  de  Passiespelen  2021  is  “Hem  achterna”  
De  tekstschrijvers  van  de  editie  2020/2021  –  Jan  Jaap  
Jansen  en  Ineke  ter  Heege,  hebben  een  heel  nieuw  
Passiespel  geschreven.  Actueler  en  met  meer  noodzaak  
dan  ooit.  Waarin  het  verhaal  over  de  laatste  dagen  van  
het  leven  van  Jezus  weliswaar  gehandhaafd  blijft,  maar  
waarin  heel  andere,  hedendaagse  accenten  worden  
gelegd.  
“Hem  achterna’  vertelt  het  verhaal  van  toen  en  nu,  van  
strijd  en  corruptie  in  het  oude  en  het  nieuwe  Jeruzalem,  
van  onderdrukking,  wanhoop  en  verdriet.  Maar  ook  van  
liefde  en  vriendschap,  van  vurige  hoop  en  een  oprecht  
geloof  in  een  betere  wereld”  
  
Zondag  29  augustus  heeft  KBO  Drunen  een  optie  voor  45  
plaatsen.  
De  voorstelling  begint  om  14.00  uur  
Bij  voldoende  deelname  kunnen  we  u  deze  reis  
aanbieden  met  2e  rang  plaatsen,  voor  
€  86,50  per  persoon  inclusief  drie-gangen  diner.  
Het  vertrek  is  om  11.30  uur,  parkeerplaats  Anton  
Pieckplein.  
Omstreeks  20.30  uur  zijn  we  weer  terug  in  Drunen.  
U  kunt  zich  aanmelden  voor  deze  reis  op    
vrijdag  2  juli  van  13.00  tot  14.00  uur  bij  Partycentrum  De  
Remise  in  Drunen.  Breng  s.v.p.  uw  KBO-ledenpas  mee.  
  
Na  uw  inschrijving  verzoeken  wij  u  het  bedrag  van    
€  86,50,  voor  5  juli  over  te  maken  
op  bankrekening    NL11  RABO  0112  6055  08  
ten  name  van  KBO  afdeling  Drunen.  
Er  is  plaats  voor  45  personen.  Vol  is  Vol.  
Niet-KBO  leden  kunnen  inschrijven  als  er  plaatsen  over  
zijn.  Zij  betalen  €  91,50.  

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
juli 2021 

Van de voorzitter Juli  is  de  vakantiemaand  bij  KBO.  Dat  betekent  dat  er  
geen  ONS  verschijnt.  
Wij  zijn  blij  dat  we  u  met  deze  extra  nieuwsbrief  ook  een  
Museumblad  mogen  aanbieden.    
Wij  danken  alle  bezorgers  die  het  blad  en  de  
nieuwsbrief  weer  bij  u  thuis  komen  brengen.  
Voor  de  jaarvergadering  gaan  we  zo  snel  mogelijk  een  
datum  plannen.  Meer  informatie  daarover  vindt  u  in  de  
nieuwsbrief  van  augustus  die  u  dan  met  het  tijdschrift  
ONS  weer  in  uw  brievenbus  vindt.  
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Opening  Informatiepunt  Digitale  Overheid    
in  de  Bibliotheek  Heusden.  
Hulp  bij  vragen  over  de  overheid.  
  
Heeft  u  vragen  over  de  overheid?  Bijvoorbeeld  over  
zaken  zoals  huur-  en  zorgtoeslag,  belasting,  rijbewijs,  
(verkeers-)boetes,  pensioen  en  uitkering?    
Dan  bent  u  niet  de  enige.  Maar  liefst  4  miljoen  mensen  
vinden  dit  lastig.  
Vanaf  donderdag  10  juni  kunt  u  voor  al  deze  vragen  en  
meer  terecht  bij  het  Informatiepunt  Digitale  Overheid  in  de  
Bibliotheek  Drunen.  Daar  helpen  we  u  met  het  vinden  van  
informatie  op  internet  en  verwijzen  door  naar  de  juiste  
instanties.  
De  openingstijden  van  het  Informatiepunt  in  Drunen  zijn:  
maandag      van  14  tot  16  uur  
dinsdag          van  10  tot  12  uur  
donderdag  van  14  tot  16  uur  
Kijk  voor  meer  informatie  ook  op  de  website:  
www.bibliotheekheusden.nl  
  
Onze  website  
Graag  laten  wij  u  weten  dat  de  website  wordt  voorzien  
van  nieuwe  informatie.    
Wilhelmien  Marti  is  enthousiast  aan  de  slag  gegaan  en  
het  resultaat  mag  er  wezen.    
In  de  toekomst  willen  we  actuele  informatie  weer  melden  
op  de  website.  Ook  de  nieuwsbrieven  en  fotoalbums  kunt  
u  daar  vinden.  Laat  u  verrassen  en  breng  een  bezoekje  
op  onze  website  https://www.kbodrunen.nl  
  
Seniorenschool  Heusden  
Op  zondag  8  augustus  zal  de  Seniorenschool  Heusden  
zich  presenteren  en  van  start  gaan.  
De  kick-off  is  op  het  terrein  van  Mariënkroon  in  
Nieuwkuijk.  Voor  alle  bezoekers  is  er  gratis  koffie  en  thee,  
er  staan  verschillende  kraampjes  met  informatie,  er  is  
muziek,  u  kunt  meedoen  met  een  fotozoek  /wandeltocht  
of  een  ritje  maken  met  de  huifkar.  Er  is  voor  elk  wat  wils.  
Aanmelden  is  niet  nodig.  Bezoekers  worden  verzocht  de  
1,5  meter  zoveel  mogelijk  in  acht  te  nemen.  
Hartelijk  welkom  op  8  augustus  tussen  10.00  en  16.00  
uur  in  de  tent  en  op  het  terrein  van  Abdij  Mariënkroon.  
  
Bent  u  benieuwd  naar  de  activiteiten  van  de  
Seniorenschool  Heusden  kijk  dan  snel  op  de  website    
https://www.seniorenschoolheusden.nl  
Op  dit  moment  is  het  programma  in  voorbereiding.  In  de  
vakantieperiode  zijn  verschillende  buurthuizen  open  en  is  
er  een  leuk  programma  samengesteld.  
Wat  er  te  doen  is  kunt  u  vinden  in  de  nieuwsbrief  van  de  
Seniorenschool.    
U  kunt  zich  daarvoor  aanmelden  via  
info@seniorenschoolheusden.nl  of  bij  Ankie  van  Agtmaal  
of  Ria  de  Folter.    

  
  
  
  
  
  
KBO  praatje  
Een  praatje  met  anderen,    
een  goed  gesprek,    
een  ervaring  delen  of  informatie  uitwisselen    
Dat  kan  met  mensen  die  betrokken  zijn  of  lid  zijn  van  
KBO  Drunen.    
Bel  Gonny  Joosen  om  een  afspraak  te  maken  op    
nummer  06  1032  6751  
  
Cliëntondersteuning  
Heeft  u  hulp  of  advies  nodig  op  het  gebied  van  WMO  of  
andere  zaken,  bel  ouderenadviseur  /  
cliënt  ondersteuner  Ria  de  Folter:  06  1176  0048.  
  
  
WIJ  WENSEN  U  EEN  FIJNE  VAKANTIE  
 

  


