
aangesloten bij KBO Brabant

Nieuwsbrief  juli 2022 
De vakantie is begonnen !

Begin juli hebt u het magazine ONS ontvangen zonder 
nieuwsbrief.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de KBO-
zomerreisjes die binnenkort al starten. Wij verzoeken u 
zo snel mogelijk in te schrijven als u belangstelling 
heeft.

Verder vragen we uw aandacht voor 19 september; 
een dagreis naar Amsterdam met de MuseumPlusBus.
Er zijn nog plaatsen over.

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten bij een van 
onze activiteiten.

Namens het bestuur wensen wij u een fijne en zonnige 
vakantie.  

Voorzitters
Theo van Bladel en Ria de Folter

Voordeel met de ledenpas
 
                 
  

   in juli :  Lemon cake
                     van € 5,45 voor € 4,75

Maandag 19 september: Bezoek Rijksmuseum Amsterdam met MuseumPlusBus.
De Museum Plus Bus is een uniek initiatief voor ouderen in Nederland. Dit jaar mogen we voor de eerste keer 
meedoen met een MuseumPlusBus arrangement.
We vertrekken om 9.15 uur 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. Daarna wandelen we naar het Rijksmuseum. 
Van 13.00 uur tot 14.15 uur krijgt u een rondleiding en daarna kunt u zelfstandig rondkijken. De bus vertrekt om 
15.30 uur uit Amsterdam zodat we rond 17.15 uur terug zijn in Drunen.
Deze reis kunnen we aanbieden voor een beperkt aantal personen. Vol=VOL.
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.



Dinsdag 16 augustus
Bezoek kamelenboerderij

Rond de klok van 13.00 uur vetrekken we vanaf het 
Anton Pieckplein naar de kamelenboerderij in 
Berlicum, waar u wordt ontvangen met een heerlijk 
kopje koffie of thee met een Bossche Bol.

Daarna krijgt u een uitgebreide presentatie over het 
leven van de kameel, zijn karakter en welzijn en een 
rondleiding over het bedrijf en de stallen. 
Natuurlijk kunt u ook proeven van de kamelenmelk. 
Voor de liefhebbers is er het oefenen van het melken 
van een kameel, helpen bij de verzorging en het 
voederen. 
Kalfjes melk geven en voor de echte waaghalzen is 
er een kans om een echte kameel te trainen.
Ook kunt u een pannenkoekje proeven van 
kamelenmelk.
Kortom een middag om nooit te vergeten..
We sluiten de dag af met een drankje van het 
bestuur en zijn rond 17.30 uur weer terug in Drunen.
Deelnamekosten € 44,00

Kamelenmelkerij Smits is een Nederlandse 
kamelenmelkerij in het dorp Berlicum, opgericht in 
2006. Het is de enige kamelenmelkerij van Europa 
en de melk is de enige die legaal verkocht mag 
worden in de Europese Unie.
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Donderdag 28 juli
Swiebertje, Zeg eens AAA.., Nostalgie 
uit de Nederlandse TV geschiedenis 

Om 12.30 uur vertrekken we vanaf het Anton Pieckplein 
richting Hilversum naar Beeld en Geluid, de plek waar 
media samenkomt.
Het TV Nostalgie-arrangement is een feestelijk programma, 
bomvol topamusement uit de Nederlandse televisie 
geschiedenis. Beleef het verleden met de collectie van 
beeld en geluid, vol onvergetelijke herinneringen in tal van 
bijzondere fragmenten uit bijna 70 jaar televisie-
geschiedenis.
Geniet van o.a.Swiebertje, de liedjes uit Ja Zuster nee 
Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de cavia uit de Wie-
kent-Kwis en de lopende band van Mies Bouwman.
Een uur vol nostalgie en een hernieuwde kennismaking met 
alle grote televisiesterren van vroeger.
Bij aankomst beginnen we met koffie of thee met 
gebak.Daarna kunt u genieten van bijna 70 jaar televisie en 
kunt u een aantal bijzondere objecten te bekijken zoals bijv. 
de clownsschoenen van Pipo de Clown, poppen ui de 
Fabeltjeskrant of andere attributen uit het depot van Beeld 
en geluid. Van het bestuur ontvangt u een consumptie. 
Meer drankjes zijn voor eigen rekening. We sluiten deze 
dag of met een kopje koffie of thee. Een heerlijke 
middag terug in de tijd…
Rond 18.00 uur arriveren we weer in Drunen.
Deelnamekosten € 44,00.

KBO middagreisjes.
Dit jaar starten we weer 5 middagreisjes. De eerder genoemde data zijn gewijzigd omdat we van 
meerdere leden hoorden dat zij ook graag wilden deelnemen aan de activiteiten van de Zomerschool. 
Die mogelijkheid is er nu.
Verder kunnen we de reisjes aanbieden voor dezelfde prijs: € 44,00 per reisje, inclusief bus, entree, koffie 
met gebak en een consumptie. Wilt u aan vijf reisjes meedoen dan betaalt u € 205,00 en dat levert u een 
besparing op van € 15,00.
Niet-leden / ntroducés zijn ook welkom. Voor hen zijn de deelnamekosten  € 50,00 per reis.

Alle reisjes vertrekken vanaf het Anton Pieckplein in Drunen. De data en vertrektijden zijn als volgt: 
28 juli              : 12.30 uur  :     Hilversum, Nostalgie uit Nederlandse TV geschiedenis 
16 augustus   : 13.00 uur : Berlicum, Bezoek Kamelenboerderij
18 augustus   : 13.00 uur : Haps, Bezoek aan de Aalshof 
23 augustus   : 12.30 uur : Maarssen, Rondvaart over de Vecht
25 augustus   : 12.30 uur : Oudenbosch, Aardbeien terras met bezoek aan Balisiek met gids 

Inschrijven kan met het aangehechte inschrijfformulier of stuur een mail naar onze secretaris.



  Inschrijfformulier zomerreisjes
  graag zo spoedig mogelijk inleveren  bij een van de bestuursleden 
  of mailen naar secretariaatkbodrunen@gmail.com 
       

Ondergetekende 
             

naam.....................................................................................................................................................................

introducé .....................................................................................rek.nr...............................................

tel. nr. ........................................................... e-mail: ..........................................................................................

meldt zich aan voor de volgende activiteiten
O  donderdag 28 juli     : Swiebertje, Zeg eens AAA.., Nostalgie uit de Nederlandse TV geschiedenis 
O  dinsdag 16 augustus : Bezoek Kamelenboerderij, presentatie en proeven
O  donderdag 18 augustus: Gastvrei Aalshof met advocaatproeverij
O  dinsdag 23 augustus   : Rondvaart over de rivier de Vecht 
O  donderdag 25 augustus: Aardbeien terras en bezoek BasiliekOudenbosch 
O  maandag 19 september: Rijksmuseum Amsterdam met MuseumPlusBus

De deelnamekosten worden automatisch geïncasseerd.
Deelnamekosten Leden: € 44,00 per reisje.  Bij 5 reisjes is het totaal € 205,-- U heeft dan een korting van € 15,00
Deelnamekosten introducés: € 50,00
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 // 
Ankie van Agtmaal, Henk Romeijnstraat 3 
                                                                                          Handtekening: 
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Dinsdag 23 augustus
Rondvaart over rivier De Vecht
Vandaag staat er voor u een prachtige 2 ½ uur durende 
boottocht over rivier de vecht, op het programma. Varen 
op de Vecht is genieten van de mooie natuur, statige 
huizen met schitterende tuinen en de rust van het water. 
De Vecht staat bekend om de vele waterlelies, welke in 
bloei prachtige kleuren laten zien.
In de middeleeuwen was de Vecht een belangrijke 
scheepvaartverbinding tussen de Zuiderzee, vanwaar 
Noord–Europa bereikt kon worden, en de Rijn, die o.a. 
toegang gaf naar Duitsland.

We vertrekken om 12.30 uur vanaf het Anton Pieckplein 
naar Maarssen, waar de kapitein u zal ontvangen op zijn 
schip.
Tijdens het varen kunt u genieten van de prachtige natuur 
en zal de kapitein ook de nodige uitleg geven.

Deze Tocht is incl: 2 ½ 
uur durende rondvaart 
met 2 x koffie of thee 
en 1 x appelgebak aan 
boord, een consumptie 
van het bestuur en 
vervoer per luxe 
touringcar.

Rond 16.45 uur vertrekken we vanuit Maarssen naar 
Drunen waar we rond 18.00 uur arriveren
Deelnamekosten  € 44,00

Donderdag 18 augustus
Bezoek aan Gastvrei Aalshof met 
advocaatproeverij
      

Wie was er het 
eerst…. De Kip 
of het Ei?
Bij gastvrei Aalshof in Haps wordt u ontvangen door Conny 
van den Besselaar, zij heeft voor u de koffie klaarstaan met 
heerlijke huisgemaakte appeltaart.
Laat u verrassen door de veelzijdigheid van eieren, een 
heuse kip en ei experience.
U wordt op de hoogte gebracht van allerlei kip en ei 
weetjes, u mag proeven van diverse soorten advocaat 
zoals, Doortje, Suyp, McEgg, en Moortje. U staat versteld 
hoeveel producten er van eieren worden gemaakt. Op een 
ludieke wijze is er een eierwedstrijd.
Een heerlijke middag in het teken van eieren.

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 18.00 uur weer 
terug in Drunen
Dit middagreisje is  incl: 2 x koffie of thee met créme brûlée, 
proeverij advocaat, eiertikwedstijd, een consumptie van het 
bestuur en vervoer per luxe touringcar
Deelnamekosten  € 44,00

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com


 
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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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                                              

Donderdag 25 augustus
Bezoek aan aardbeienterras en 
basiliek Oudenbosch
We vertrekken om 12.30 uur bij  het Anton Pieckplein.
Bij het Aardbeienterras in Rijsbergen wordt u ontvangen  
met koffie of thee en aardbeien op een wafeltje. 
De teler geeft u een rondleiding met uitleg over de 
aardbeienteelt: van planten tot plukken. 
Ontdek de wereld van de zomerkoninkjes met zijn 
dikwijls verrassende feiten en weetjes. 
Er is een aarbeienterras-quiz met 15 vragen over de 
aardbeienteelt, wie goed oplet tijdens de rondleiding 
komt een heel eind … voor de winnaar is er de eeuwige 
roem.
In de maanden mei tot en met oktober is de kwekerij op 
zijn mooist. Natuurlijk is er voor iedereen bij vertrek een 
doosje aardbeien. 

Hierna vertrekken we naar Oudenbosch voor een 
bezoek aan de Basiliek, een kopie op schaal van de 
Sint Pieter in Rome.
Een plaatselijke gids vertelt u de geschiedenis van deze 
bijzondere kerk. 
Het bestuur trakteert u op een drankje.
Rond de klok van 18.00 uur arriveren we weer in 
Drunen.
Deelnamekosten  € 44,00

De zomerreisjes worden georganiseerd bij voldoende 
deelname. Wij hopen dat u snel kunt reageren, zodat 
we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Zoals gewoonlijk kunnen rollators meegenomen 
worden. Wilt u een rolstoel meenemen, dan horen wij 
dat graag vooraf.
Wilt u mee met de reisjes maar kunt u niet naar de 
opstapplaats op het Anton Pieckplein komen, neem 
dan contact op met het secretariaat.

ONS
Het magazine ONS dat u begin deze maand heeft 
ontvangen is een dubbelnummer voor juli en 
augustus.De volgende ONS wordt eind augustus 
bezorgd.

Vrijdag 23 september
Thema-bijeenkomst met een muzikaal 
optreden bij De Voorste Venne
Dementie Vriendelijke  
Gemeente (DVG) 
Heusden heeft al 
verschillende jaren 
aandacht gevraagd voor 
dementie.
Op vrijdag 23 september organiseert de 
Seniorenschool i.s.m. DVG en Bijeen een gezellige 
middag met entertainment in De Voorste Venne waar 
we eerst aangeven welke mogelijkheden er zijn in 
onze gemeente voor mensen met dementie. Daarna is 
het genieten van een gezellige bijeenkomst met een 
muzikaal optreden. 
Deelname is gratis, inclusief koffie of thee. 
Aanmelden verplicht.

Aanmelden kan per mail naar riadefolter@gmail.com

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

