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Beste  leden,  
  
Na  het  vertrek  van  een  voorzitter  is  het  gebruikelijk  dat  de  
vice-voorzitter  de  taken  overneemt.  Voor  een  tijdelijke  
periode  zal  ik  die  functie  bij  KBO  Drunen  oppakken.  
Om  kwetsbaarheid  van  het  bestuur  te  voorkomen  denken  
we  er  over  om  het  bestuur  uit  te  breiden.    
Denkt  u  met  ons  mee  en  als  u  iemand  kent  die  iets  wil  
betekenen  voor  de  senioren  in  Drunen  laat  het  mij  of  het  
bestuur  weten.  
In  de  jaarvergadering  van  september  hopen  wij  uw  
mening  hierover    te  horen.      
Ria  de  Folter,    
vice-voorzitter  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bestuur  
Bij  seniorenverenigingen  zijn  vaak  bestuurswisselingen  
om  allerlei  uiteenlopende  redenen.    
Vanaf  mei  2020  misen  we  een  penningmeester.    
Die  taak  werd  als  noodoplossing  tijdelijk  overgenomen  
door  twee  bestuursleden.  Maar  er  is  een  goed  bericht….  
  

Een  nieuwe  penningmeester.  
Vorige  maand  hebben  enkele  bestuursleden  een  gesprek  
gehad  met  Theo  van  Bladel  uit  Drunen  met  de  vraag  of  hij  
als  bestuurslid  iets  kan  en  wil  betekenen  voor  KBO  
Drunen.  Het  was  fijn  om  te  horen  dat  zijn  zienswijze  en  
bereidheid  om  iets  voor  senioren  te  betekenen  aansloot  
bij  onze  verwachtingen  en  op  onze  vraag  om  lid  te  
worden  was  zijn  reactie  positief.  
In  een  korte  bestuursvergadering  op  13  juli  jl.  heeft  Theo  
kennis  gemaakt  met  het  voltallige  bestuur  van  KBO  
Drunen  die  zijn  lidmaatschap  volledig  ondersteunen.  
Bestuur  KBO  Drunen  zal  u  dan  ook  in  de  komende  
algemene  ledenvergadering  voorstellen  om  Theo  van  
Bladel  te  benoemen  als  lid  van  het  bestuur  in  de  functie  
van  penningmeester.  Wij  rekenen  op  uw  instemming.  
In  onze  volgende  nieuwsbrief  zal  Theo  van  Bladel  zich  
aan  u  voorstellen.  
  
Woensdag  1  september  2021  -  Jaarvergadering  
Vanwege  corona  hebben  we  in  2021  nog  geen  
ledenvergadering  kunnen  houden.    
Nu  nagenoeg  alle  senioren  hun  vaccinaties  hebben  
gehad,  lijkt  het  mogelijk  om  woensdag  1  september  2021  
om  19.30  uur  een  algemene  ledenvergadering  te  houden.  
Volgende  maand  wordt  het  jaarboekje  met  de  agenda  en  
benodigde  informatie  bij  u  thuis  bezorgd  zodat  u  volledig  
geïnformeerd  bent.  
  
  

  
  
Wij  zullen  dan  uiteraard  rekening  houden  met  de  dan  
geldende  coronamaatregelen.  
Wilt  u  deze  datum  alvast  in  uw  agenda  noteren.?  
Als  u  erbij  bent  kunt  u  dat  nu  alvast  melden  :  telefonisch  
bij  de  secretaris  Ankie  van  Agtmaal  (zie  telefoonnummer    
in  de  informatiebalk.  
  
Passiespelen  
Wij  hebben  u  de  mogelijkheid  geboden  in  te  schrijven  
voor  de  Passiespelen  in  Tegelen.  Het  aantal  
aanmeldingen  voor  de  Passiespelen  was  beduidend  
minder  dan  verwacht.  De  bus  was  berekend  op  40  
personen  maar  slechts  12  personen  hadden  
belangstelling.  Tot  onze  spijt  hebben  we  daarom  de  reis  
moeten  annuleren.    
  
Website  KBO  Drunen  

  
Onze  website  ziet  er  steeds  mooier  uit  en  bevat  steeds  
meer  informatie.  Ook  de  nieuwsbrieven  en  fotoalbums  
kunt  u  daar  vinden.  Kijk  eens  op  onze  website  
https://www.kbodrunen.nl  en  mist  u  iets  laat  het  ons  dan  
weten.  

  
Zondag  8  augustus  is  de  officiële  opening  van  de    
Seniorenschool  Heusden  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  fotowandeling,  een  
ritje  maken  met  de  huifkar,  luisteren  naar  muziek,  kijken  
naar  optredens  in  informatie  halen  bij  de  verschillende  
kraampjes.  U  bent  hartelijk  welkom  op  8  augustus  tussen  
10.00  en  16.00  uur  op  het  terrein  van  Abdij  Mariënkroon.  
Bent  u  benieuwd  naar  de  activiteiten  van  de  
Seniorenschool  Heusden  kijk  dan  op  de  website    
https://www.seniorenschoolheusden.nl  
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Buurthuisactiviteiten  bij  De  Stulp  in  Drunen  
Verschillende  buurthuizen  in  de  kernen  van  de  gemeente  
Heusden  zijn  open  tijdens  de  zomervakantie.  
De  Seniorenschool  heeft  met  buurthuis  De  Stulp  
verschillende  creatieve  activiteiten  georganiseerd  op  de  
dinsdagmiddag.    

        
  
-  Di  27  juli  –  Happy  Stonens  –  stenen  beschilderen  
-  Di  3  aug.  -  Mandela  tekenen    
-  Di  10  aug.  Egeltjes  maken  van  fietsbanden  
-  Di  17  aug.  Bingo  
-  Di  24  aug.  Bingo  
-  Di  31  aug.  Bingo  
Kom  erbij  en  doe  mee.  
Aanmelden  via  info@seniorenschoolheusden.nl  of  bij  
Ankie  van  Agtmaal.  
  

 
Dementievriendelijke  Gemeenschap  (DVG)  
Dinsdag  21  september  is  het  Wereld  Alzheimer  Dag,  met  
als  thema  De  vele  gezichten  van  dementie.  Op  deze  dag  
wordt  wereldwijd  extra  aandacht  gevraagd  voor  dementie  
DVG  Heusden  zal  in  die  week  de  aandacht  vestigen  op  
dementie.  Een  boekpresentatie  en  een  film  staan  op  het  
programma,  Opnieuw  zullen  organisaties  door  
ondertekening  van  een  convenant  laten  weten  dat  zij  zich  
zullen  inspannen  voor  een  dementievriendelijke  
samenleving.  
  

Kom  erbij!    
In  de  Week  tegen  Eenzaamheid  
staat  ontmoeting  en  verbinding  
centraal.    
De  Week  tegen  Eenzaamheid  2021  is  van  30  september  
t/m  7  oktober.    
 

Dinsdag  5  oktober  :  Vitaliteitsdag  
Op  initiatief  van  KBO  Kring  Heusden  en  in  samenwerking  
met  Stichting  de  Schroef  en  KBO  Brabant  wordt  dinsdag  
5  oktober  een  vitaliteitsdag  georganiseerd  voor  leden  van  
KBO  afdelingen  in  de  gemeente  Heusden.    
Noteer  deze  datum  alvast  in  uw  agenda.  
  
Cliëntondersteuning  
Heeft  u  hulp  of  advies  nodig  op  het  gebied  van  WMO  of  
andere  zaken,  dan  kunt  u  bellen  naar  ouderenadviseur  /  
cliënt  ondersteuner  Ria  de  Folter:  06  1176  0048.  
  
  

Terugblik  Meerdaagse  reis.  
Maandag  5  juli  werden  50  personen  in  de  
verschillende  kernen  opgehaald  voor  het  vertrek  naar  Rijs  
in  Gaasterland  (Friesland).  Mede  door  de  inzet  van  de  
reiscommissie  Meriam  en  Tinie  van  Mierlo  en  Betsie  van  
der  Lee  verliep  alles  op  rolletjes.  Het  was  prettig  dat  de  
deelnemers  geen  mondkapjes  meer  op  hoefden.    
’s  Avonds  was  er  een  koud  en  warm  buffet  waar  steeds  
een  tafel  van  6  personen  voor  werd  uitgenodigd.      
Iedere  dag  waren  er  activiteiten  o.a.  naar  Hindelopen,    

  de  Orchideeën  Hoeve  in  Luttelgeest,  
  het  Douwe  Egberts  Museum  in  Joure  
  en  het  Jutter  Museum  in  De  Koog  op  
  Texel.    
  

’s  Avonds  was  er  gezellige  muziek  in  het  hotel.  
  
  
  
  
  

Op  10  juli  was  iedereen  weer  thuis  en  kon  men  
nagenieten  van  een  fijne  vakantie.    
  
Zomerschool  voor  Senioren  
De  Zomerschool  is  gestart  met  een  kort  programma.    
Er  is  gekozen  is  voor  activiteiten  waarbij  de  
coronamaatregelen  worden  gevolgd.  Daardoor  zijn  de  
activiteiten  beperkt  en  zijn  ook  de  groepen  deelnemers  
kleiner.    
Maandag  9  augustus  is  om  10.30  uur  een  lezing  in  het  
Patronaat.  Nico  van  der  Poel  en  Jo  van  Engelen  vertellen  
over  hun  uitzending  naar  Nieuw  Guinea.    
’s  Middags  wordt  de  film  “La  vie  en  rose”  van  Edith  Piaf  
vertoond.  Er  zijn  nog  plaatsen  beschikbaar.    
Deelnamekosten:  €  4,--  per  activiteit  per  persoon.  
Als  u  belangstelling  heeft  kunt  u  bellen  naar  Ankie  van  
Agtmaal.  
  
18  september  :  Cursus  Filosofie  in  het  dagelijks  leven  

  
Stichting  Honsoirde  start  op  vrijdag  
18  september  van  14.00  -16.15  uur  
met  de  cursus  ‘Filosofie  in  het  
dagelijks  leven'.    

Deze  cursus  bestaat  uit  4  bijeenkomsten  en  wordt  
gehouden  in  de  vorm  van  een  hoorcollege,  waarbij  
cursisten  informatie  en  visie  kunnen  inbrengen.  De  cursus  
wordt  gegeven  door  filosoof  en  cursusleider  Thieu  Kuys  
op  18  en  25  september,  9  en  16  oktober.    
Meer  informatie  en  aanmelden  kan  via  de  website  van  
Honsoirde  https://www.honsoirde.nl/filosofie-in-het-
dagelijks-leven/  .  
  
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  


