
Diamanten jubileum dinsdag 3 mei en vrijdag 6 mei.

De leden die zich hebben aangemeld hebben allemaal een brief gekregen waarin staat vermeld op welke dag 
zij welkom zijn voor de lunch: 3 mei of 6 mei.
Wij hebben een plaats gereserveerd op de dag die genoemd staat in de brief.
Wij verzoeken u die brief goed te bewaren en mee te brengen op de daarin genoemde datum: die brief en uw 
ledenpas zijn uw bewijs van deelname ofwel het toegangsbewijs. 

Dinsdag 3 mei is er om 11.00 uur met een oecumenische dienst in de Sint Lambertuskerk in Drunen.
Bij deze kerkdienst is iedereen welkom.

Het middagprogramma.
Dinsdag 3 mei 's middags rond 12.00 uur is er een lunch in Partycentrum 
De Remise 
Daar kunt u genieten van een Brabantse koffietafel met een borreltje
en muziek op de achtergrond
Vrijdag 6 mei is het middagprogramma hetzelfde.

Op een andere dag deelnemen aan het programma, of komen zonder dat 
u een brief heeft gekregen, is niet mogelijk omdat alle plaatsen bezet zijn. 

Heeft u zich niet aangemeld en wilt u toch graag het 60 jarig jubileum 
met ons mee vieren, stuur dan nog snel een bericht, brief, of mail of 
neem contact op met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur, 
de voorzitters
Theo van Bladel & Ria de Folter

aangesloten bij KBO Brabant
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Theo van Bladel en Ria de Folter danken de 
leden voor het in hen gestelde vertrouwen met 
het duo-voorzitterschap..

Zomerschool voor Senioren
De Zomerschool is dit jaar 
van 1 t/m 12 augustus
Volgende maand wordt het 
programmaboekje verspreid

Modeshow

Op uw verzoek hebben we weer 
een bezoekje naar Boskoop 
georganiseerd.
Een gezelig dagje uit voor de 
dames die kunnen genieten van 
een modeshow en ook hun 
garderobe kunnen aanvullen.

Voordeel met de ledenpas
in mei.

Lemoncake van € 5,45 voor € 4,75



16 juni 2022 : Ladies Day'
Modeshow in Boskoop 
Vander Klooster Mode organiseert een 
leuke 'Ladies Day' met koffie en gebak, 
modeshow, lunch, prijsvraag, bingo en een 
advocaatje slagroom.                                
Er is een lunch met belegde broodjes, 
krentenbol, mandarijntjes, jus d'orange, 
koffie en thee. Na de lunch gaat de ene 
helft van de groep naar een gezellige 
bingo. De andere helft kan kijken in de 
winkel waarbij kledingadvies wordt 
gegeven. De middag wordt afgesloten met 
een feestelijk advocaatje met slagroom.

Deelnamekosten zijn incl. busreis en lunch 
voor leden € 25,00 . Niet-leden mogen ook 
mee, zij betalen € 27,50 . Aanmelden via 
de antwoordstrook.

EASY FIT
Bewegen 
voor een 
goede 
conditie
Gratis 
sportmaand 
voor senioren
Bij Easyfit Drunen kunt u onder professionele 
begeleiding werken aan een vitalere versie van 
uzelf. 
Wij zorgen voor passende bewegingen met een 
verantwoordelijke belasting. 
Samen helpen wij u naar een optimale; 
mobiliteit, conditie & kracht. 
Na het sporten staat de koffie en een goed 
gesprek op u te wachten!
Aanbieding:
• 1 maand gratis onder professionele 
        begeleiding aan mobiliteit werken. 
• Geen eenmalige kosten of 
        abonnementsrestricties.
• Koffie, gezelligheid en een veilig
        sportklimaat inbegrepen. 
Deze actie loopt tot 1 januari 2023
Meer informatie en aanmelden:
Easy Fit: Lipsstraat 1a, 5151 BH Drunen

60 jaar KBO Drunen.
Jan van Engelen en Ria de Folter willen 
leuke momenten en foto's van 60 jaar KBO 
samenvatten in een boekje.
Wie heeft nog leuke foto's of een leuk 
verhaal?
Neem contact met ons op !
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Terugblik jaarvergadering 29 maart 2022 
De jaarvergadering is in een goede sfeer verlopen. 

Bijzonder was de introductie van het duo-voorzitterschap van 
Ria de Folter en Theo van Bladel. Dit voorstel kon op ieders 
steun rekenen. 

De leden van de kascommissie waren niet aanwezig maar 
hadden een verklaring afgegeven die door de penningmeester 
werd voorgelezen. Daaruit bleek dat het financieel beleid en 
beheer in het afgelopen jaar goed is gevoerd. 
De vergadering stemde er mee in décharge te verlenen aan de 
penningmeester en het bestuur voor het goed uitgevoerde 
financieel beleid en beheer in 2021.

 
Er werd uitvoerig stilgestaan 
bij het vertrek van Gonny 
Joosen en Johan Smits. Zij 
kregen als dank de zilveren 
speld van verdienste van 
KBO Brabant die werd 
uitgereikt door de voorzitters 
Theo van Bladel en Ria de 
Folter.

Verder was er voor de vertrekkende bestuursleden een fraaie 
plaquette, gemaakt door beeldend kunstenares Patriz.

We mochten twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: 
Willemien Marti en Bep van Wezel namen de opengevallen 
plaatsen in.
Bep van Wezel zal zich meer gaan bezighouden met Lief en 
Leed en Wilhelmien Marti heeft het beheer over de website.
Wilt u nog eens nagenieten van deze avond kijk dan op onze 
website www.seniorensocieteitdrunen.nl en klik hier voor de 
foto’s die Wilhelmien Marti al snel op de site heeft gezet.

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
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Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail riadefolter@gmail.com      

http://www.seniorensocieteitdrunen.nl
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De Zonnebloem en de 
Seniorenschool organiseren een 
dagtocht naar de Floriade in Almere. 

Woensdag 29 juni 2022
De Zonnebloem en de Seniorenschool Heusden organiseren een dagtocht naar de Floriade in Almere. 
De Floriade wordt een keer per tien jaar gehouden en is werkelijk iets unieks om mee te maken, zeker als u 
van mooie tuinen en planten houdt. Maar ook als u houdt van een geheel verzorgd gezellig dagje uit.
Wij willen daar naar toe gaan met zoveel mogelijk gasten met een fysieke beperking en vrijwilligers uit de 
gemeente Heusden. 

Datum: woensdag 29 juni 2022 
Kosten: € 50,00  inclusief lunch en diner of € 35,00  inclusief lunch maar zonder diner  

Wat krijgt u daarvoor?  
Een gezellig dagje uit;
• vervoer met de bus naar -en van Almere, waarbij u de rollater, rolstoel en/of  scootmobiel mee kunt nemen;
• gratis toegang tot de Floriade;
* een lunch en nog meer verrassingen;
• op het einde van de dag gezellig napraten tijdens een lekker diner in de omgeving van de opstapplaats.
Vertrek:  om 8.30 uur bij verschillende opstapplaatsen in de gemeente Heusden.
Rond 18.00 uur zijn we weer terug.

Wat moet u doen als u mee wilt?  Opgeven vóór 4 mei 2022 opgeven bij één van onderstaande 
adressen. De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL59 RABO 0112 699 316 ten name van NV de 
Zonnebloem afd. Drunen-Elshout. Bij betaling vermelden Floriade 2022 plus uw naam en woonadres.

Formulier invullen.
Het is de bedoeling dat elke gast die meegaat een formulier invult. (Echtparen die beiden gast zijn vullen dus 
2 formulieren in). Het is ook belangrijk dat we weten of u in een elektrische rolstoel of gewone rolstoel zit, of u 
de rollator meeneemt en of u speciale wensen hebt.

Inlever en informatie adressen;
Martien Klerks: e-mail  martie41@planet.nl          tel. 06 5339 7862                                                               
Ria de Folter:   e-mail  riadefolter@gmail.com      tel. 06 1176 0048



mei-puzzel
Horizontaal: 1 hoefdier; 
insect; welpenleidster - 
2 guitig; klimwerktuig; nobel - 
3 metaal; avondkleding; 
balletrokje; ik - 4 kleur; 
opvoering; godsdienst - 
5 eentonig; pausennaam; 
kruiderij - 6 aan zee; kier; 
boom; putemmer - 
7 tongstreling; land in Afrika; 
graag - 8 pers. vnw; 
stoomschip; Italiaans gerecht; 
kosten koper; een zekere - 
9 loterijbriefje; zangstuk; 
wachthuisje; fideel - 10 Engels 
bier; stierenvechter; vlak - 
11 gewicht; persoon; bloem; 
tennisterm - 12 tennisterm; 
jaargetijde; fiasco; hectare.

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; 
traag - 2 profeet; werelddeel; 
brandstof - 3 zowat; 
woonschip; loopstok - 
4 rooms-katholiek; Europese 
taal; koraaleiland - 5 op de 
wijze van; gevolg; Europese 
hoofdstad - 6 sappig; vulkaan 
op Sicilië; land in Azië - 7 staat 
in Amerika; pl. in Italië; takje - 
8 en dergelijke; vrucht; 
behoeftig mens - 9 mannelijk 
dier; riv. in Rusland; bandiet - 
10 dierentuin; vis - 
11 sortering; opdracht; ijshut - 
12 man van adel; Grieks 
eiland; a priori - 13 Frans 
lidwoord; draad; bijbelse figuur 
- 14 overal; laan; bijbelse 
figuur.
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Double click to edit text

Aanmeldstrookje voor de modeshow op 16 juni in Boskoop
 

Ondergetekende gaat mee naar Boskoop op 16 juni 2022 

naam..................................................................................................................tel......................................

Het deelname bedrag van € ....... wordt automatisch geincasseerd. 
                 Handtekening

strookje graag inleveren bij: 
Theo van Bladel, Groenewoud 39f;  Ria de Folter, Rubenslaan 25;  Jan van Engelen, A. Kampstraat 65; 
Marie-Louise Dannenberg, De Garonne 5; Bep van Wezel, Ter Hunen 27


