
Op onze website kunt u allerlei informatie vinden. Mist u 
iets, laat het ons dan weten.

Van de voorzitters,

Op 3 en mei 6 mei was het dan eindelijk zo 
ver. De viering van ons 60-jarig bestaan.
Op een stralende dag begonnen we 3 mei 
met een oecumenische dienst in de H. 
Lambertuskerk in Drunen met voorgangers 
Pastoor Dieter Hedebouw en Dominee Bram 
Wassenaar. De dienst werd opgeluisterd met 
zang van Karin Lips-Koemans en het 
Elshouts AkKoortje. De overleden leden 
werden herdacht door het aansteken van 60 
kaarsjes. 
Op 3 mei en op 6 mei was het gezellig druk 
bij Partycentrum De Remise. Ruim 300 leden 
genoten van een heerlijke Brabantse 
koffietafel en een optreden van Zuster 
Begonia. Op onze website 
www.seniorensocieteitdrunen.nl kunt u het 
fotoverslag van beide dagen bekijken. Ook 
vindt u daar een filmpje van de 
Oecumenische Dienst en van het optreden 
van 'Zuster Begonia'. 
Graag danken wij u voor uw aanwezigheid en 
de felicitaties in welke vorm dan ook. 

Na het feest gaan we weer verder met het 
organiseren van leuke activiteiten.
Op 21 juni gaan we een dagje naar Den Haag 
en Scheveningen en op 27 september gaan 
we naar Rotterdam.
De 5 middagreisjes worden gehouden van 25 
juli t/m 29 juli.
Daarover informeren wij u in onze volgende 
nieuwsbrief. 

Theo van Bladel
Ria de Folter-Sebregts

aangesloten bij KBO Brabant
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Zomerschool 1 tot 12 augustus

Tegelijk met deze nieuwsbrief 

ontvangt u het programmaboekje 

van de Zomerschool voor Senioren.

Extra exemplaren kunt u gratis 

ophalen bij de gemeentehuizen, 

buurthuizen en bibliotheken.

Modeshow

Vanwege het geringe aantal 

aanmeldingen kijken we of deze 

reis door kan gaan. Degenen die 

zich hebben ingeschreven krijgen 

bericht

Voordeel met de ledenpas

 

                 

  
   in juni :  Zak met 5 eierkoeken
                     van € 4,25 voor € 3,85

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 oude foto's of een leuk 

verhaal?

Neem contact met ons op !

https://www.seniorensocieteitdrunen.nl


Maandag 19 september: 

Met de Museum Plus Bus naar het 

Rijksmuseum in Amsterdam.

De Museum Plus Bus is een 
uniek initiatief voor ouderen 
in Nederland. De bus rijdt 
elke doordeweekse dag een 
groep ouderen naar één van 
de veertien deelnemende 
musea. Het gaat om 
ouderen die écht niet meer zelfstandig een museum 
kunnen bezoeken. 

Dit jaar mogen we meedoen met een Museum Plus 
Bus arrangement.
We vertrekken om kwart over 9 met de bus naar 
Amsterdam waar we om 11.00 uur arriveren. 
Om 11.30 uur zijn we bij Brasserie Zuiderbad waar 
we gezamenlijk de koffie en de lunch gebruiken. 
De lunch is beperkt en bestaat uit kippensoep 
broodje Kwekkeboom kroket en een krentenbol, 
koffie en/of thee.
Na de lunch wandelen we naar het Rijksmuseum 
waar we omstreeks 12.45 uur aankomen.
Van 13.00 uur tot 14.15 uur krijgt u een rondleiding 
en daarna kunt u tot 15.00 uur zelfstandig rondkijken 
in het Rijksmuseum.
Om 15.00 uur wandelen we weer naar de bus die om 
15.30 uur uit Amsterdam vertrekt.
Omstreeks 17.15 uur zijn we terug in Drunen bij het 
Anton Pieckplein.

Deze reis kunnen we aanbieden voor een beperkt 
aantal personen. Vol=VOL.
Enkele opvouwbare hulpmiddelen zoals een rollator 
of rolstoel kunnen meegenomen worden. In de bus is 
plaats voor 2 vaste rolstoelen.

Datum: 19 september 9.15 uur,  Anton Pieckplein  
              (verzamelen vanaf 8.45 uur)
Deelnamekosten: € 25,00 per persoon, inclusief 
lunch, entree museum, rondleiding met gids en 
vervoer met touringcar.
Aanmelden met de antwoordstrook of per mail 
voor 11 juni 2022
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Activiteiten 
Wij kijken er naar uit om weer op stap te gaan.
en hebben dit jaar drie dagreizen georganiseerd 
waarvoor u zich kunt aanmelden met het 
antwoordstrookje of per mail. 
Om het voor u makkelijk te maken is onze 
nieuwe werkwijze dat de deelnamegelden 
automatisch worden geïncasseerd.

Dinsdag 21 juni 2022: Busreis 
DEN HAAG - SCHEVENINGEN TOEN EN NU

We vertrekken 
om half 9 richting 
Den Haag.  
Onderweg 
drinken we een 
kopje koffie of 
thee met gebak.
In Den Haag 
aangekomen 

maken we een korte rondrit voor de eerste indruk 
van Den Haag. 
Na de korte rondrit gebruiken we een uitgebreid 
warm en koud lunchbuffet in Hotel Wassenaar.
Na de lunch staat onze gids klaar voor een 
prachtige rondrit waar we kennis maken met de 
verschillende facetten van deze stad. Zo komt u 
langs verschillende musea, zoals het Mauritshuis, 
het voormalig Paleis Lange Voorhout en het 
Gemeentemuseum en langs verschillende 
ambassades en residenties van ambassadeurs en 
Paleis Noordeinde. Den Haag in vogelvlucht!
Na de rondrit bezoeken we Scheveningen, wat 
dacht u van een strandwandeling, een bezoek aan 
de Pier of  iets drinken op een terrasje.
Na deze dag rijden we richting Brabant om deze 
dagtocht af te sluiten met een diner. Rond 20,45 
uur zijn we terug in Drunen.

Datum: 21 juni,  8.30 uur, Anton Pieckplein
Deelnamekosten: € 87,50 per persoon.(niet leden 
betalen € 92,50) 
inclusief 2 x koffie of thee met gebak, rondrit Den 
Haag o.l.v. een gids, uitgebreid warm en koud 
lunchbuffet, bezoek Scheveningen, diner en 
vervoer per luxe touringcar.
De consumpties bij het diner zijn voor eigen 
rekening.

KBO middagreisjes in de laatste week van juli.

Dit jaar pakken we de traditie weer op om een week lang iedere middag een zomeruitstapjes te organiseren.

De data kunt u alvast in uw agenda noteren: maandag 25 juli, dinsdag 26 juli, woensdag 27 juli, donderdag 28 juli en 

vrijdag 29 juli. Het programma presenteren we volgende maand in de nieuwsbrief.



  Inschrijfformulier, graag inleveren voor 11 juni 

Ondergetekende meld zich aan voor de volgende activiteiten

O  29 juni: Busreis Den Haag - Scheveningen : deelnamekosten € 87,50 (niet leden € 92,50)

O  19 september: MuseumPlusBus naar Rijksmuseum : deelnamekosten € 25,00 (niet leden € 30,00)

O  27 september: Busreis RotterdamRotterdam : deelnamekosten € 82,50 (niet leden € 87,50)

De deelnamegelden van € .................     worden automatisch geïncasseerd.

Strookje inleveren bij een van de bestuursleden:

Theo van Bladel, Groenewoud 39f // Ria de Folter, Burg. Steinbachstraat 15 // Jan van Engelen, A. Kampstraat 65 //

Marie-Louise Dannenberg, De Garonne 5 // Bep van Wezel, Ter Hunen 27 // Wilhelmien Marti, Donauring 182

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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Korte berichten

Modeshow Boskoop

Het aantal aanmeldingen voor de modeshow in Boskoop 

valt tegen. Daarom is het onzeker of deze door kan gaan. 

Degenen die zich hebben aangemeld krijgen in ieder geval 

bericht van het bestuur.

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

Zondag 5 juni en maandag 6 juni: Route van de Kunst

De Route van de Kunst vindt dit jaar plaats in de drie 

dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen. Bezoekers stappen 

na drie jaar gedwongen pauze weer op de fiets om 

kunstenaars in hun eigen atelier of op een gastlocatie te 

bezoeken. Op zondag 5 en maandag 6 juni zijn liefhebbers 

welkom bij in totaal 27 kunstenaars op 19 locaties. Binnen 

het aanbod van kunstenaars bevinden zich diverse nieuwe 

dorpsgenoten maar ook enkele interessante 

gastdeelnemers.  

Routeboekjes, herkenbaar aan de gele kleur, zijn vanaf 6 

mei op veel plaatsen in de gemeente verkrijgbaar. Ze zijn 

gratis. Zie ook www.routevandekunst.nl. 

Toegang Route van de Kunst en toegang Expositie: gratis

Openingstijden Route: 11.00 tot 17.00 uur op 5 en 6 juni 

Dinsdag 27 september: 
BEZOEK AAN HET KLASSIEKE CRUISESCHIP 
DE SS ROTTERDAM EN RONDRIT DOOR 
ROTTERDAM

Wat een ervaring is een 

bezoek aan het 

prachtige klassieke 

cruiseschip SS 

Rotterdam. Met 

prachtige zalen, veel 

kunst en techniek, luxe 

restaurants, het 

originele 

gerestaureerde 

meubilair, een scheepswinkel met souvenirs, boeken en 

nautische kleding en zelfs het achterdek met zwembad, bar 

en buitenkeuken kunt u bezoeken.

De SS Rotterdam is een van de bekendste naoorlogse 

passagiersschepen. Het maakte tussen 1959 en eind 2000 

het laatste decennium mee van de trans-Atlantische 

lijnvaart en was daarmee een succesvol cruiseschip. De 

voortstuwing bestaat uit 4 stoomketels daarom de naam 

Stoomschip De Rotterdam 

Iedereen krijgt een audiofoon mee die uitleg geeft over wat 

er te zien is. Onderweg wordt de groep tevens wegwijs 

gemaakt door de “shiphosts” en oud opvarenden van het 

schip voor uitleg en hulp op de route.

's Morgens vertrekken we naar Terheijden voor een heerlijk 

kopje koffie en gebak,daarna vervolgen we onze weg naar 

Rotterdam en krijgt u een indruk van de Sky Line van 

Rotterdam. Rond de klok van 12.15 uur staat er een 

heerlijke lunch voor u klaar op het drijvend restaurant de 

Zwarte Zwaan**. 

Na de lunch kunt u het klassieke cruiseschip de SS 

Rotterdam gaan bezichtigen, kortom een dag om nooit te 

vergeten…Deze dagtocht sluiten we op de terugweg af met 

een heerlijk diner.

Datum: 27 september,  8.30 uur, Anton Pieckplein

Deelnamekosten: € 82,50 per persoon, (niet leden betalen 

€ 87,50) inclusief 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch 

met kroket, bezoek aan SS De Rotterdam, diner en vervoer 

per luxe touringcar. 
**Deze reis is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De consumpties bij het diner zijn voor eigen rekening.

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
http://www.kbodrunen.nl
mailto:dienstenkbodrunen@gmail.com
http://www.routevandekunst.nl


juni -puzzel Breng letters uit de puzzel over 

naar de hokjes met het 

corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 eenstemmig 

6 geneesmiddel 12 vergrootglas 

13 fijn weefsel 14 wenk 

16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 

19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 

24 achter 25 nauw 26 sigaar 

27 naaldboom 28 mijns inziens 

30 onzes inziens 

31 landbouwwerktuig 33 en 

dergelijke 34 autostalling 37 deel 

v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 

42 verborgen 45 arts 48 familielid 

49 onderofficier 50 bijwoord 

51 getijde 53 ratelpopulier 

54 werklust 56 pl. in Gelderland 

57 de lezer heil 58 nauwe straat 

59 eerste kwartier 60 vrouwelijk 

dier 62 vrucht 63 muurholte 

65 woonschip 66 pl. in Limburg 

68 draaikolk 70 verdoving 

71 Afrikaan.

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 

3 numero 4 olm 5 narede 

7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude 

lengtemaat 10 scheepsvloer 

11 door water omgeven land 

15 intiem 17 plant 18 soort appel 

20 schande 23 paardenkracht 

29 fier 32 selecte groep 35 op de 

wijze van 36 Engels bier 

38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 

43 larie 44 test 45 wapen 

46 herkomst 47 scheepsuitruster 

48 vrucht 52 slaginstrument 

55 zangnoot 61 Europeaan 

62 vogel 64 vreemde munt 

65 papegaai 67 personal 

computer 69 vogelproduct.

 

Wij ontvangen graag uw mailadres

In de toekomst willen we graag de nieuwsbrief per mail gaan 

toesturen. Daarom vragen we uw mailadres.

De leden die geen mailadres hebben krijgen uiteraard de 

nieuwsbrief op papier gewoon in de brievenbus.

Een mailtje met uw naam sturen is al voldoende.
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