
Besturen KBO 2021 en 1986
Beste leden van KBO Drunen

In deze nieuwsbrief wil ik u allereerst graag 
feliciteren met onze 60ste verjaardag. 
Op 24 november 2021 is onze vereniging 60 jaar 
geworden. Een diamanten jubileum!
We hadden met u afgesproken dat we dat 
zouden vieren. Het bestuur had een mooi 
programma klaar. We waren blij met het grote 
aantal leden dat aanwezig wilde zijn bij de 
oecumenische dienst in de Lambertuskerk en bij 
de koffietafel en muzikale middag bij 
Partycentrum De Remise. 
Door de oplopende cijfers van besmettingen met 
corona en het toenemende aantal ziekenhuis-
opnames vonden wij het niet verantwoord om de 
jubileumbijeenkomsten door te laten gaan en 
hebben degenen die zich aangemeld hebben 
daarover geïnformeerd. De persconferenties van 
premier Rutte en minister De Jonge op 1 en 12  
november stemden ons niet vrolijk maar waren 
wel een bevestiging dat we een goed besluit 
hebben genomen.

Uitstel is geen afstel. 
Het jubileumjaar vieren we van 24 november 
2021 tot 24 november 2022.
De officiele festiviteiten hebben we verschoven 
naar het voorjaar van 2022 waarbij we hopen dat  
de coronamaatregelen dan niet meer nodig zijn.

Geen Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst
De komende tijd kunnen we ook geen 
bijeenkomsten organiseren met veel mensen in 
een ruimte waarbij we de 1,5 meter niet kunnen 
waarborgen. Dat betekent dat de Kerstviering en 
het Nieuwjaarstreffen niet doorgaat.  

Na deze sombere berichten willen we u laten 
weten dat wij uitkijken naar mogelijkheden om 
met u contact te houden.
U kunt ons ook bellen of mailen als u vragen 
heeft of als u zin heeft in een praatje.
Voorlopig wachten we verdere berichten van de 
overheid af en hopen dat deze milde lockdown 
snel zal worden opgeheven.

Wij wensen u het allerbeste en blijf gezond.
Namens het bestuur van KBO Drunen
Ria de Folter-Sebregts
voorzitter a.i.

aangesloten bij KBO Brabant

Diamanten jubileum
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Waarom het jubileumfeest niet door kan gaan? 
En nu?

Uitstel is geen 
afstel!
Het feest wordt 
uitgesteld tot 
het voorjaar 
van 2022

Aanmeldingen

Ruim 300 leden 
hadden zich 
aangemeld voor het 
jubileumfeest op 24 en 
25 november dat tot 
onze spijt is 
geannuleerd.

Waarom gaat het 
niet door?
Vanwege de 
oplopende cijfers 
van corona-
besmettingen en de 
ziekenhuisopnames 
vinden wij het niet 
verantwoord.

Foto: 25-jarig jubileum KBO Drunen
Van links naar rechts: dhr. J. Vermeulen, dhr. H. Vorstenbosch, Mevr. 
C. Swinkels, Mevr. E. Handgraaf, dhr. J., van Weert (penningmeester), 
dhr A. Brok (voorzitter) mevr. E. van Overbeek (secretaris) dhr. J. van 
Helvoort (vice-voorzitter), dhr. P. Roeling (ledenwerver). Geestelijk 
adviseur was Pater Arnoldus Vermeulen (staat niet op de foto).

Foto: Bestuur bij 60-jaar KBO Drunen
Van links naar rechts: mevr. Ankie van Agtmaal (secretaris), mevr. Ria 
de Folter-Sebregts (voorzitter a.i.), dhr. Theo van Bladel 
(penningmeester), dhr. Johan Smits, mevr. Gonny Joosen, mevr. Marie-
Louise Dannenberg, dhr. Jan van Engelen.



Wie jarig is trakteert. 
Een Kerstpresentje voor alle leden.
KBO Drunen heeft een verrassing voor al haar leden in petto!
Zoals u weet brengen de bestuursleden van KBO Drunen ieder jaar in 
december een bezoekje bij de leden van 85 jaar en ouder. Dan maken 
we een praatje en hebben we een kleine Kerstattentie. 
Een aardigheidje om degenen die we minder vaak zien te laten weten 
dat ze er bij horen. 

Dat gaan we dit jaar anders doen. Iedereen doet mee!
Dit jubileumjaar gaan we alle leden verrassen met een presentje.

Omdat het een hele klus is om bij bijna 870 leden een presentje af te 
geven hebben we in december drie dagen gepland dat de presentjes 
opgehaald kunnen worden.  
Degenen die het kunnen halen willen we vragen om tegelijkertijd het 
presentje voor KBO-leden in de buurt mee te nemen, of voor een vriend 
of familielid die minder mobiel is.
. 
Ophalen van het presentje kan tussen 13.00 en 16.00 uur op:
Maandag 13 december:   bij De Voorste Venne,
Dinsdag 14 december:     bij de Pastorie van de Lambertuskerk 
                                           in de pastoor Vermeulenzaal; 
                                           de ingang is aan de linkerkant van de kerk 
                                           tussen de kerk en pastorie. 
Woensdag 15 december: bij buurthuis De Stulp

Bent u niet in de gelegenheid om uw presentje op te halen, dan 
brengen wij het graag bij u thuis.
Laat u het dan even weten bij onze secretaris Ankie van Agtmaal. 

Geen ONS magazine
in december
KBO Brabant heeft aangekondigd dat zij 
in december geen magazine uitgeven. 
De eerstvolgende ONS komt eind januari.

Het bestuur van KBO Drunen dankt 
alle bezorgers voor het rondbrengen van het 
magazine ONS en de nieuwsbrief in het afgelopen jaar.
Fijn dat wij weer op jullie konden rekenen.
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Nieuwe naam
voor KBO Drunen

Veel KBO-verenigingen hebben de laatste 
jaren gekozen voor een andere naam. 
Vroeger waren de namen van de 
verenigingen vaak gekoppeld aan de kerk 
waartoe men behoorde: vandaar Katholieke 
Bond voor Ouderen. Tegenwoordig willen 
verenigingen zich meer openstellen voor alle 
senioren, zonder onderscheid te maken naar 
ras, kleur of kerkelijke gezindte.
Het 60-jarig jubileum leek ons een mooie 
gelegenheid om onze vereniging een nieuwe 
naam te geven. Ook met de nieuwe naam 
blijven we lid van KBO Brabant. 
In november 2020 hebben we de leden 
gevraagd suggesties in te sturen. Daaruit 
heeft het bestuur gekozen voor de naam die 
het meest genoemd werd. 
Dat was: "Senioren sociëteit Drunen"
Twee leden hebben de winnende naam 
gekozen. Magda Tacx-Nuijten en Ria Smits-
van de Wiel zijn de winnaars. Zij ontvangen 
van het bestuur een aardigheidje.

Het nieuwe logo en het embleem van het 
diamanten jubileum dat we tijdens het 
feestjaar steeds zien is ontworpen door 
Wilhelmien Marti. 
Het bestuur is erg content met het logo en 
embleem alsook met de eigentijdse uitstraling 
daarvan. Wij willen nogmaals onze dank 
uitspreken voor haar hulp en haar creativiteit.
Met ingang van 24 november 2021, 
de dag waarop we het 60-jarig jubileum 
zouden vieren, presenteren we vol trots onze 
nieuwe naam met een nieuwsbrief in kleur, 
een nieuwe vlag en twee beachflags waarbij 
we herkenbaar zijn bij onze activiteiten. 

WINTERSCHOOL 2021 
gaat niet door
In oktober werd de flyer met het programma van 
de Winterschool verspreid. De werkgroep had er 
zin in.  Vanwege het toenemende aantal 
besmettingen en het dringend advies van de 
overheid om afstand te bewaren heeft de 
werkgroep Winterschool besloten om het gehele 
programma af te gelasten totdat de activiteiten op 
een veilige manier weer georganiseerd kunnen 
worden.
De werkgroep Winterschool hoopt u zo snel 
mogelijk weer te ontmoeten.

Fijne Kerstdagen en een goed 
en gezond Nieuwjaar.
Ad Dekkers, Ankie van Agtmaal 
Gerrit Nooijen en Ria de Folter



 Colofon
Secretariaat: 
Ankie van Agtmaal tel. 06-25146917, 
mail secretariaatkbodrunen@gmail.com 
 
KBO Ledenadministratie: 
Marie-Louise Dannenberg, tel. 06-31045064, 
mail marielouise.dannenberg@gmail.com 

Website: www.kbodrunen.nl
Wilhelmien Marti

Nieuwsbrief: 
Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail 
riadefolter@gmail.com                                              
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20 december 2021: All You Need is Love  
Op maandagmiddag 20 december wordt om 
13.30 uur de film ‘All you need is love’ 
getoond. Dit is een Nederlandse romantische 
komedie uit 2018 gebaseerd op het 
gelijknamige televisieprogramma All You Need 
Is Love van Robert ten Brink.                                  
De film gaat over de presentator van het 
televisieprogramma All You Need Is Love die 
zonder dat iemand op de hoogte is vertrekt 
naar de Schotse hooglanden. In Nederland 
komt de kerstspecial steeds dichterbij en 
producer Olav en zijn assistent Japie zoeken 
wanhopig naar een nieuwe presentator, terwijl 
de rest van Nederland zich voorbereidt op de 
kerstavond en de redactie brieven schrijven.  
Met oa Fedja van Huet, Bracha van Doesburg, 
Frank Lammers, Annet Malherbe en Waldemar 
Torenstra.                                             
Entree: € 8,00, inclusief een kop koffie of thee 
na afloop van de film.                                               
Tickets zijn verkrijgbaar bij De Voorste Venne.

RABO ClubSupport
De opbrengst van RABO 
ClubSupport is minder dan 
voorgaande jaren maar 
terugkijkend op de corona-
lockdown en de mindere activiteiten 
die we hebbben kunnen organiseren zijn we blij met 
het mooie bedrag van € 888,13.
Wij danken Rabobank de Langstraat voor dit mooie 
bedrag en we danken al onze leden voor de 
uitgebrachte stemmen. 

Kerststal Sint-Jan Den Bosch in aanbouw
Op zaterdag 11 december 2021 wordt de kerststal van 
de Sint-Jan geopend. Vanaf dat moment is het mogelijk 
deze te bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Kind dat 
volken verbindt’.

Foto: Jozef zorgt voor het kindje 
Jezus terwijl Maria rust
U kunt u online reserveren 
vanaf 1 december om uw 
bezoek te plannen.
De kerststal blijft staan tot en met zondag 6 februari 
2022.
Deze informatie is onder voorbehoud, omdat nog niet duidelijk is 
welke coronamaatregelen dan gelden.

20 januari 2022: Musical The Sound of Music                          
De kaarten voor de musical zijn bijna uitverkocht. We 
hebben nog ruimte voor 7 personen.  Belangstellenden 
kunnen zich opgeven bij Johan Smits, tel. 06 4252 6222. 

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

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.

Onze volgende 
nieuwsbrief verschijnt half
december.
Wij wensen u fijne 
sinterklaasdagen .
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December-puzzel
Breng letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 louwmaand 6 
kruiderij 12 Ned. omroep 13 
strook 14 mannetjesbij 16 houten 
wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse 
priester 21 of dergelijke 22 flauw 
24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 
26 betrekking 27 moerasplant 28 
als onder 30 vruchtbeginsel 31 
voegwoord 33 errore excepto 34 
kuststrook 37 onderwijzer 40 
vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 
meisje 45 in het nauw gebracht 
48 tegenover 49 
landbouwwerktuig 50 luitenant 51 
riv. in Rusland 53 grote papegaai 
54 sein 56 een zekere 57 lectori 
salutem 58 nummer 59 
oosterlengte 60 gravure 62 
rekenteken 63 moerasvogel 65 in 
hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 
leidsman 70 danig 71 gevierd 
sporter.

Verticaal: 1 sportman 2 
grappenmaker 3 ultraviolet 4 
woonboot 5 Europeaan 7 
herkomst 8 droog (van wijn) 9 
overmatig 10 pl. in Gelderland 11 
Europese vrouw 15 Spaanse 
groet 17 opgestelde rij 18 
opschrift v.e. boek 20 babydoek 
23 zangnoot 29 toename 32 
schenkkan 35 dicht 36 
hooghartige houding 38 hok met 
gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 
drinkbehoefte 43 aandrang 44 
landbewerking 45 huidblaasje 46 
vitrine 47 bloedgever 48 
aangeboren gave 52 Europees 
land 55 Nieuwe Testament 61 
plaaggeest 62 Chinees gerecht 
64 abonnee 65 Europeaan 67 pro 
Deo 69 lidwoord.

 

Wij ontvangen graag uw mailadres
In de toekomst willen we graag de nieuwsbrief per mail gaan 
toesturen. Daarom vragen we uw mailadres.
Per mail kunnen we u sneller en makkelijker bereiken en het is 
kostenbesparend.

De oplossing van de puzzel kunt u insturen naar 
infokbodrunen@gmail.com
Onder de goede inzenders wordt een prijsje verloot.

De leden die geen mailadres hebben krijgen uiteraard de 
nieuwsbrief op papier gewoon in de brievenbus.
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 What did they say?Tribute to 
My School

——Vanessa Huang

Dear St. Francis, school of mine,
Light of virtue, how you shine!
Supporters of the peace of doves,
With grateful words I write my love.

As young seedlings in your care,
Girls grow in your garden fair.
With grace and knowledge on us 
shower,
We bloom forth like spring’s fresh 
flowers.

In modest pure white uniforms,
From ducklings to swans we 
transform.
Your Gospel of truth we embrace,
And in our hearts Faith finds its 
place.

Proudly students sing your praise,
Like children whom a mother 
raised.
To one hundred and forty years,
Of caring words and joyous cheers!

Giving duty in assembly was my 
passion, Wearing short skirt was the 
only fashion The way to go 
anywhere was just my cycle,

 

And giving my performance on 
every function as if I am the only 
Michael Playing dumsharars in 
every free lecture, And less marks in 
test led to heart's fracture Nobody 
was apart, all were friends,
Never imagined life can even bends
Leaving the best moments of school, 
we came into college,
Lot of politics here and we gain a 
little knowledge
Life was awesome then, without any 
tension,

To make more and more friends was 
the only intension Our class was the 
best example, if
asked,"What is unite?", Praying that 
once all come back might
A lot of hands on a single lunch 
box,Everything was open, without 
any hidden locks No worries and 
every second there was happiness 
blast, nBut truth is that now the time 
is just passed......

 

"Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the word"

                          --------  Nelson Mandela

"He who opens a school door, closes a 
prison. "

                         --------   Victor Huge 

"Intelligence plus character-that is the goal of true education. "
 --------Martin Luther King Jr.

You can never be overdressed 

or overeducated.

--------Oscar Wilde

Education is not the filling of 

a pail, but the lighting of a 

fire.

--------W.B.Yeats



  

Benefits of attending school 
One of the most important things your child can do to achieve 
academic success is also one of the most basic: going to school 
every day. In fact, research has shown that your child's 
attendance record may be the biggest factor influencing her 
academic success. 

By attending class regularly, your child is more likely to keep up 
with the daily lessons and assignments, and take quizzes and 
tests on time.

There are other benefits as well:

Achievement:students who attend school regularly are more 
likely to pass reading and math assessments than students who 
don't attend school regularly. 

Opportunity: For older students, being in school every day gives 
them a chance to learn more about college and scholarship 
opportunities, and to take the important exams they need to build 
a successful academic record. 

Exposure to the English language: Regular school attendance 
can also help students who are learning English by giving them 
the chance to master the skills and information they need more 
quickly and accurately even in other subjects! 

The importance of education: Your commitment to school 
attendance will also send a message to your child that education 
is a priority for your family, going to school every day is a 
critical part of educational success, and that it's important to take 
your responsibilities seriously including going to school.

What you parents  can 
do？
Asa parent or guardian, it is possible to plan ahead in order to 
limit your child's absences, make school attendance a priority, 
and help your child from falling behind if it is necessary to miss 
a day of school.You can do this in the following ways:

Help your child get to school on time every 
day.Babysitting, 
problems with a car or late bus, and the weather are not 
permissible reasons to miss school. Frequently coming to school 
late may also be noted on your child's permanent record, and 
will make it difficult for your child to stay caught up with the 
first lessons of each morning. Teach your child how to set and 
use an alarm clock, and keep the television turned off in the 
morning. 

Follow the school's guidelines and attendance 
policy, and report excused absences immediately. 
At the beginning of the school year, review the school's rules and 
make sure you understand whom you need to call if your child is 
going to be absent. 

Check homework. 
Check each night to see that your child understands and completes 
the day's homework assignments. 

Take an active role. 
Stay involved with your child's daily experiences at school by 
asking how the school day went, and then listening carefully to what 
your child shares with you both the successes and struggles. Make it 
a point to meet your child's teacher and friends.

Locate potential sources of anxiety.
If your child frequently appears upset or reluctant to go to school 
and cannot tell you why, schedule an appointment with his or her 
teacher or school counselor to talk about possible sources of the 
anxiety. 

Keep updated on school events and announcements. 
Read the school documents that your child brings home and take 
note of important announcements and dates, such as back-to-school 
night and parent-teacher conferences. 

Try to limit the amount of time that your child misses 
school due to medical appointments or illness. 
If possible, avoid scheduling doctor's appointments during the 
school day.Allow your child to stay home only in the case of 
contagious or severe illnesses.

Students who miss days, weeks, or months of school ata time will 
have a difficult time passing their courses and catching up to their 
peers. For older students, prolonged absences may make it very 
difficult to graduate from high school.

Schedule family events with your child's school 
schedule in mind.
Plan holiday celebrations or family trips during weekends or school 
vacations. In the case of family emergencies or unexpected trips, 
talk to your child's teacher as far in advance as possible and set up a 
way that your child can work ahead or bring important homework 
on the trip.

Plan ahead. 
Encourage your child to prepare for the next school day by laying 
out clothes the night before and helping to fix lunches.

Promote good health.
Make sure that your child eats a balanced diet with plenty of fruits 
and vegetables, and has opportunities to exercise every day through 
a sports team or playtime outside.

Create a restful environment. 
Finally,make sure that your child can relax before bedtime by doing 
something quiet like reading rather than do something stimulating, 
like watching television. Ensure that your child gets enough quality 
sleep ideal amounts range from 8 to 12 hours. Getting enough sleep 
will help her get up on time, be refreshed in the morning, and feel 
ready for a full day of learning ahead!



School holds a very special place in our memory. 
The droning lectures, the fun in the cloakroom, 
mischief and pranks, and the companionship of 
friends. These memories make school a very 
special place. 

PearlMountain Technology Co., Ltd
Email: info@pearlmountainsoft.com


