
aangesloten bij KBO Brabant

Nieuwsbrief  september 2022 
Beste leden,
Terugkijkend op een zonnige zomer gaan we van lieverlee naar de herfst. 
In september en oktober staan nog enkele activiteiten  die voor u interessant 
kunnen zijn. Als u ergens heen wilt en geen vervoer heeft bel ons dan gerust; 
wij zoeken mee naar een oplossing. 
Wij zouden het erg fijn vinden als u meedoet met de Rabo Clubsupport,
uw stem is geld waard en van de opbrengst kunnen wij weer gezellige 
activiteiten organiseren. 
Graag tot ziens 
Theo van Bladel en Ria de Folter

Maandag 19 september: 
Bezoek Rijksmuseum Amsterdam       
De bus is vol. Wij wensen de 
deelnemers een fijne dag.
 

Busreis naar 
Rotterdam: 
dinsdag 27 
september
Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar

BEZOEK AAN HET KLASSIEKE CRUISESCHIP 
DE SS ROTTERDAM EN RONDRIT DOOR 
ROTTERDAM*
Het klassieke cruiseschip SS Rotterdam heeft 
prachtige zalen, veel kunst en techniek, luxe 
restaurants, het originele gerestaureerde meubilair, 
een scheepswinkel met souvenirs, boeken en 
nautische kleding en een achterdek met zwembad, 
bar en buitenkeuken dat u allemaal kunt u bezoeken.
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.
Datum: 27 september, 
Vertrek: 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

Doe mee en stem op ons
De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder 
de deelnemende goede doelen. De leden van de bank 
bepalen, door te stemmen, welke stichting of club een 
financiële bijdrage krijgt en hoeveel. 
Ook dit jaar doen wij weer mee 
met de RABO Clubsupport aktie. 

Stem op ons
Van 5 t/m 27 september a.s. kan er weer gestemd 
worden voor de RABO Clubsupport aktie. 
Als u lid bent van de Rabobank vragen wij u op ons te 
stemmen. Dit kan via de RaboApp of Rabo 
Internetbankieren. 
U kunt weer 3 stemmen uitbrengen, waarvan een stem 
natuurlijk voor onze vereniging is. 
De andere twee stemmen kunt u natuurlijk geven aan 
andere KBO clubs. 
Laat uw stem niet verloren gaan want iedere stem is 
ongeveer € 5,00 waard. 
Wij zijn blij met elke stem en hopen dat u wilt meewerken 
om onze kas te sprekken. Misschien kunt u ook  mensen 
in uw omgeving (partner, kinderen, vrienden, buren etc.) 
overhalen een stem uit te brengen op onze vereniging.  
Voor vragen of ondersteuning kunt u bellen naar Theo 
van Bladel, tel. 06 5583 4548. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw stem.

Foto: A. de Folter



Vrijdag 23 september 
Informatieve middag met liedjesprogramma
Op vrijdag 23 september bent u hartelijk welkom bij 
De Voorste Venne in Drunen. De inloop is van 13.00 
tot 13.30 uur. 
Bij binnenkomst krijgt u een kopje koffie of thee 
aangeboden.
Na de opening zal Wethouder Peter van Steen u 
informeren over het belang van een 
dementievriendelijke gemeente.
Daarna kunt u genieten van een gezellige 
interactieve show met laagdrempelige humor en 
verhalen met kenmerken die ook in oude 
herinneringen nog vaak leven. 
“Cara, noem me maar Cara. Want met de 

achternaam erachter én de 
klemtoon wat anders, ben ik 
puur een caravanstalling, 
leuk geintje van mijn 
ouders……” 
Deze dame in glamoureuze 
campingsmoking, brengt 
meteen een lach op ieders 
gezicht bij een eerste 
ontmoeting. Recht van de 
camping (soms ook 

glamping, helemaal hip nu) komt deze hartelijke 
dame die smeuïg kan vertellen over haar vele 
avonturen op de camping, het vakantiepark en haar 
vakanties op bijzondere plaatsen. De BN’ers die ze 
tegenkwam, de toiletgebouwen die ze liever vergeet 
en ga zo maar door. Naast vele ervaringen waarmee 
ze de oren van je hoofd kan praten, zingt ze elke 
zomerhit en is gespecialiseerd als irritatieteam, ook 
wel animatieteam genoemd. Met haar lopende 
attractie en campingbingo brengt ze de sfeer er snel 
in. Alles zingend en pratend, dansend en interactief."

Dit programma wordt aangeboden door :
Seniorenschool Heusden ism De Voorste Venne en 
DVG (Dementie Vriendelijke Gemeenschap). 
Deelname is gratis, aanmelden verplicht.
Aanmelden per e-mail : riadefolter@gmail.com

Wilt u meer informatie over deze activiteit? 
Bel Marion Arends 06 2260 5676 of 
Ria de Folter. 06 1176 0048
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Terugblik busreis 
Hilversum Beeld en Geluid
Met een kleine gezellige 
groep vertrokken we om 
half een naar Hilversum 
waar we ontvangen 
werden met koffie en 
gebak. We hebben 
genoten van de 
gezellige middag waarin 
we terugblikten op TV 
van vervlogen tijden. Een heerlijke middagje terug in 
de tijd… Kijk voor de foto's op onze website 

Donderdag 27 oktober 
Scootmobielcursus
Een scootmobiel is een uitkomst als je niet meer zo 
makkelijk beweegt. Bijvoorbeeld doordat je ouder 
wordt of minder valide bent. Maar rijden met een 
scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo 
makkelijk nog niet. 

Seniorenschool Heusden en VVN afd. Heusden 
organiseren een cursus voor scootmobielgebruikkers 
op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur bij 
Partycentrum De Remise in Drunen.

In de gemeente Heusden maken steeds meer 
senioren gebruik van een scootmobiel: al dan niet 
zelfstandig aangeschaft of in bruikleen via de WMO. 
Met een scootmobiel kunnen mensen langer 
zelfstandig wonen, zelf boodschappen doen en hun 
familie, vrienden of kennissen bezoeken. We horen 
dat senioren moeite hebben met de verschillende 
functies van de scootmobiel en ook dat 
de verkeersregels voor hen niet duidelijk zijn. 
In deze eendaagse cursus wordt uitleg gegeven over 
de scootmobiel en krijgen de deelnemers tips over het 
manoeuvreren en het parkeren van de scootmobiel en 
de behendigheid bij op- en afritten. 
VVN afdeling Heusden geeft uitleg over de 
verkeersregels.
Activiteit :   Scootmobielcursus
Datum :       donderdag 27 oktober 
Tijd :            van 10.00 tot 16.00 uur,
Deelname : gratis,  incl. koffie/thee en lunch
Aanmelden verplicht:  VOL+VOL
aanmelden via de website van VVN  of telefonisch bij 
Ria de Folter, 06 1176 0048

https://www.seniorensocieteitdrunen.nl/zomerreisje-beeld-en-geluid-28-juli-2022/
http://www.seniorensocieteitdrunen.nl/zomerreisje-beeld-en-geluid-28-juli-2022/#images-11
https://vvn.nl/agenda/noord-brabant/heusden/scootmobielcursus

