
Woensdag 2 november: 
Senioren Sociëteit Drunen staat stil bij 
‘Allerzielen’
Tijdens de viering van 
Allerzielen in Drunen op 
2 november a.s. om 
19.00 uur in de St. 
Lambertuskerk  
wordt in het bijzonder stil 
gestaan bij onze 
dierbaren: de namen van 
de overledenen van het 
afgelopen jaar worden 
gelezen, en we bidden voor hen. 
Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo’n 
dag dat je wordt geconfronteerd met een lege plek in je 
leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet 
meer is. 
Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, 
de verjaardag, de trouwdag, de dag van overlijden. 
Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we 
een groot en belangrijk deel van ons leven met een 
ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, 
een (groot)ouder, een kind…. Senioren Sociëteit 
Drunen staat er bij stil en wijdt er een intentie aan. 
Na de mis is het koffiedrinken in het zaaltje naast de 
kerk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Beste leden,
Het einde van ons jubileumjaar komt in zicht. 
Op 24 november sluiten we het jubileumjaar af met 
een gezellige novemberbijeenkomst. 
Het jubileumboekje is nog in bewerking en verschijnt in 
december 
Op 13 december hebben we speciaal voor onze jonge 
senioren een bezoekje aan de Kerstmarkt in 
Oberhausen in het programma opgenomen en voor 
degenen die graag kort bij huis blijven sluiten we een 
flyer bij met activiteiten van de Winterschool.
In december hebben we traditiegetrouw onze 
Kerstviering met zowel 's middags als 's avonds een 
bijeenkomst. 
Meldt u zo snel mogelijk aan als u wil deelnemen aan 
de activiteiten om teleurstellingen te voorkomen. 

Met vriendelijke groet van 
Theo van Bladel & Ria de Folter-Sebregts

aangesloten bij KBO Brabant

Nieuwsbrief november 2022

Voordeel met de ledenpas
 
                 
 
  in november:  Amandelstaaf
                                van € 5,95 voor € 5,25
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24 november: Afsluiting jubileumjaar 
met een gezellige middag voor de leden. 
Op 24 november sluiten we het  60-jarig jubileumjaar af 
met een gezellige bijeenkomst, die we houden bij 
partycentrum De Remise. 
Deze ledenbijeenkomst is van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Bij binnenkomst krijgt ieder twee muntjes voor koffie of 
thee en een drankje. Er is iets lekkers bij de koffie.
Troubadour Johan van Tuijl zorgt voor een muzikale 
noot en onder het genot van een drankje en een hapje 
kunt u genieten van allerlei foto's uit vorige jaren. 
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, 
aanmelden via het formulier of per mail bij het 
secretariaat.

Nieuwsbrief  november 2022
13 december: Dagtocht naar de
Kerstmarkt in Oberhausen 

Het wordt kouder, de verwarming gaat weer 
aan en de dagen worden korter. 
Nog even en het is weer Kerst.
Voldoende reden om een bezoek te brengen 
aan een sfeervolle Kerstmarkt. 
Oberhausen is omgetoverd tot een toverachtig 
Kerstdorp en het overdekte winkelcentrum 
CentrO is een walhalla voor de kerstshoppers.
Deze dagtocht is inclusief diner en vervoer per 
luxe touringcar. De consumpties zijn voor 
eigen rekening.
We vertrekken om 8.30 uur bij het Anton 
Pieckplein in Drunen.
Deelnemerskosten: € 50 voor leden. 
Niet leden zijn ook welkom, zij betalen € 55.
Aanmelden kan door het  formulier in te vullen en 
te bezorgen bij een van de bestuursleden of door 
het sturen van een mail naar het secretariaat.

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

Ondergetekende 
             

naam lid................................................................................................................................................................

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

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

O  gaat mee naar de Kerstmarkt in Oberhausen op 13 december, € 50,00 
O  introducé gaat mee naar de Kerstmarkt in Oberhausen op 13 december € 55,00 
O  komt 24 november naar de gezellige novemberbijeenkomst € 0,00 

De deelnamekosten worden automatisch geïncasseerd.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Formulier 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: 

Kerstvieringen: 16 december 

's middags van 13.30 tot 16.00 uur 

's avonds van 19.30 tot 22.00 uur

Jubileumboekje
Het boekje met foto's en een 

terugblik verschijnt in december

Winterschool

Vanaf 13 november kunt u 

deelnemen aan de activiteiten, 

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com

