
Beste leden van SeniorenSociëteit Drunen

Op eerdere bijeenkomsten van onze SeniorenSociëteit 
hebben we oproepen gedaan voor nieuwe  
bestuursleden. Ondanks dat we met enkele 
kandidaten gesproken hebben, is het om diverse 
redenen niet gelukt om nieuwe bestuursleden te 
vinden.
We hebben vacatures voor een penningmeester, een 
secretaris en voor de activiteitencommissie.

De huidige bestuursleden kunnen alle opengevallen 
taken niet opvangen. Wij willen graag allerlei (nieuwe) 
activiteiten ontwikkelen maar dat vereist veel tijd voor 
voorbereiding en uitvoering. Het is voor het bestuur 
ook vrijwilligerswerk en ook zij hebben een leven 
naast onze vereniging. 
Als we er niet in slagen om het bestuur op sterkte te 
krijgen dan zal dit de komende tijd gevolgen hebben 
voor de activiteiten.
Daarom willen we een dringend beroep doen op leden 
die wat vrije tijd willen opofferen en zich aangetrokken 
voelen tot bestuurlijk werk, om contact met ons op te 
nemen. 
Wij hebben een collegiaal bestuur, een gezellig team, 
waar veel mogelijk is en niks moet. Het is echt een 
mooie vrijetijdsinvulling die veel voldoening geeft.

Kom eens met ons praten zodat we u kunnen vertellen 
hoe leuk het is om onze senioren allerlei activiteiten 
aan te bieden en hun belangen te behartigen.
Bel voor een afspraak naar Theo van Bladel, 
06-55834548
Wij hopen op positieve reacties.

Theo van Bladel
Ria de Folter-Sebregts

aangesloten bij KBO Brabant
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Voordeel met de ledenpas

januari

Kaneelkoek
                   van € 3.35 voor € 2.95

Meld u aan
◆ Penningmeester
◆ Secretaris
◆ Lid activiteiten

Leesclub Senioren Sociëteit 
Drunen 
Bij voldoende belangstelling wordt een 
leesclub gestart. De bijeenkomsten zijn bij 
toerbeurt bij de deelnemers thuis. De 
organisatie is in handen van Ine Fluitsma.  
U kunt zich voor de leesclub aanmelden bij 
Ankie van Agtmaal, tel. 06-25146917
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Maandag 6 februari: Vrijwilligersochtend

Iedere maand krijgt u het magazine ONS van KBO 
Brabant en onze nieuwsbrief keurig thuisbezorgd, in de 
brievenbus. Dat willen onze vrijwilligers graag blijven 
doen en dat waarderen we zeer.
De vrijwilligers zijn vantevoren al bezig met het 
samenstellen van de nieuwsbrief, het aanleveren bij de 
drukker, het ophalen van de papieren nieuwsbrieven, het 
wegbrengen naar het verzamelpunt waar onze 
vrijwilligers klaar zitten om alles bezorgklaar te maken en 
de nieuwsbrief in te steken in de ONS.
Andere vrijwilligers hebben de routes al gecontroleerd en 
de bezorglijsten gemaakt zodat de bezorgers het 
magazine naar de leden kunnen brengen. 
Al bij al een hele organisatie die goed gesmeerd loopt.

De vrijwilligers doen het 
graag maar een keer per 
jaar, in januari, willen we 
onze waardering uiten met 
een dankwoordje en een 
kopje koffie/thee met iets 
lekkers.

 
Dinsdag 14 maart: 
Jaarvergadering 
Dit jaar houden we onze 
jaarvergadering op een middag en 
wel op dinsdag 14 maart om 13.30 
uur.
De agenda en bijbehorende 
stukken krijgt u volgende maand 
thuisbezorgd. 

Wat we al wel kunnen vertellen is dat na het officiele deel 
het gezellige Zeemanskoor Vissershang is uitgenodigd.
zij beginnen om 14.45 uur en zullen zeker zorgen voor 
een gezellige sfeer. Rond 16.00 uur wordt de bijeenkomst 
gesloten.
Zet u deze dag alvast op de agenda. 
Volgende maand is er meer informatie.

Woensdag 8 maart:
workshop Samenwerken aan 
veiligheid
Het gevaar van brand en rook wordt vaak 
onderschat. Ook dat er nog steeds situaties in 
onze woning zijn die ernstige gevolgen kunnen 
hebben. 

Kunnen wij daar wat 
aan doen?

Je kunt technische 
maatregelen 
treffen, maar 
daarnaast is het 
bewustzijn en het 
gedrag van 
mensen 
doorslaggevend 
voor 
brandveiligheid. 

Vaak is de oorzaak van brand dat mensen zich 
onvoldoende bewust zijn van de risico’s. 
Denk aan het gebruik van verlengsnoeren, een 
veilige vluchtweg en weten wat te doen als de 
rookmelder afgaat.

Wij nodigen wij u graag uit deel te nemen aan deze 
workshop.Want brandveiligheid is een 
gezamenlijke zorg!

Tijdens de voorlichting “Samenwerken aan 
veiligheid” komen er diverse onderwerpen aanbod. 
Zoals; hoe kan ik brand voorkomen, hoe kan ik 
brand ontdekken, maar ook hoe kan ik veilig 
vlucht? Uiteraard is er ook voldoende ruimte om 
vragen te stellen en krijg je praktische tips en 
advies die je thuis direct kunt toepassen. 
Dee activiteit wordt georganiseerd in 
samenwerking met KBO Kring Heusden.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht bij de 
secretaris Ankie van Agtmaal, tel. 06-25146917

Contributie 2023
De contributie van onze vereniging wordt dit jaar 
verhoogd van € 24,00 naar  26,00 per jaar.
U heeft daar in de vorige jaarvergadering mee 
ingestemd.
De verhoging is nodig omdat ook de afdracht aan 
KBO Brabant wordt verhoogd.
De contributie wordt eind februari geïncasseerd



 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.seniorensociëteitdrunen.nl
Wilhelmien Marti: willemien.marti@home.nl
Nieuwsbrief: 
Ria de Folter, tel. 06-11760048,
mail riadefolter@gmail.com                                              
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Alzheimer Café Heusden

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te 
maken heeft. Elke vierde donderdag van de maand. 
Iedereen is welkom! 
Om 19:30 uur gaat het café open, 20:00 uur aanvang 
van het programma, 21:30 uur einde van het 
programma, het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.
De volgende bijeenkomsten zijn 
23 februari 
en 
23 maart 
in Woonzorgcentrum Sint Janshof, Kees Klerxstraat 
40, Vlijmen.
U bent hartelijk welkom.

Op vrijdagavond 14 april wordt een Jongere 
Senioren Festival georganiseerd waar de jongere 
senioren informatie kunnen halen en langs de 
kraampjes kunnen lopen die zijn ingericht op 
interessegebieden voor de jongere senior. 
Er is veel te zien en te halen voor een zinvolle 
vrijetijdsbesteding.
Het JSF (Jongere Senioren Festival) wordt 
gehouden bij Cultureel Centrum De Voorste Venne 
in Drunen. Om 17.30 uur is er inloop / ontvangst  
met koffie of thee in de foyer. 
De opening met een welkomstwoordje en enkele 
toesptaken is om 18.30 uur.
Van 19.30 tot 20.45 uur kunt u genieten van een 
gezellige cabaretvoorstelling in de theaterzaal.
Daarna is er voldoende gelegenheid tot netwerken 
en naborrelen met een praatje en een drankje met 
toepasselijke muziek op de achtergrond 
De afsluiting is om 23.30 uur.

Wij vagen onze leden om 
hun vrienden of bekenden 
te attenderen op fit festival. 
Mogelijk wordt daar hun 
belangstelling gewekt om 
zich aan te sluiten bij een 
gezellige 
seniorenvereniging 

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
http://www.xn--seniorensociteitdrunen-x9b.nl/


Samenleven met 
dementie.
Niet méér zorgmedewerkers, 
maar wel veel meer mensen 
met dementie. Dat vraagt om 
een omslag in de zorg bij 
dementie. De mens met 
dementie vraagt namelijk niet 
bij voorbaat om intensieve zorg, 

maar om ondersteuning bij het dagelijks leven en 
wil vooral nog zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 
Dit praktijkboekje is geschreven door Dolf Becx. 
Meer info: De Mensch (info@de-mensch.nl).

Heusden Helpt aan tafel, 24 
december 2022
Deze activiteit is voor de 3e 
keer georganiseerd.
Op 24 december hebben 
vrijwilligers maaltijden 
bezorgd waardoor 234 
mensen konden genieten 
van een gezelige 
Kerstavond.

Kerstmarkt Oberhausen 13 december 
53 leden en introducees wachtten op de bus om 
naar de kerstmarkt in het Duitse Oberhausen te 
gaan. Na een ca. twee uur durende rit door een 
prachtig winters landschap arriveerden we om 
11.00 uur op de Kerstmarkt. De markt bevindt zich 
buiten de stad voor het Winkelcentrum Centro. Het 
aanbod was groot: veel kerstdecoraties, maar 
zeker ook veel gelegenheden waar je glühwein en 
braadworsten kon nuttigen. Gelukkig was het niet 
zo heel druk dus je kon goed bij alle kraampjes de 
uitstallingen kijken. En natuurlijk gingen we ook het 
immense winkelcentrum in! De sfeer in het 
winkelcentrum was mooi vooral ook door de 
prachtige kerstversieringen. 
Het was een prachtig reis.
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Terugblik Kerstvieringen
Seniorensociëteit Drunen had een middag- en avond 
Kerstviering in Partycentrum Remise in Drunen. 

Tijdens het middagoptreden werden de aanwezigen 
welkom geheten door voorzitter Ria de Folter die een 
mooi Kerstverhaal voorlas. waarna een mooie 
Kerstgedachte volgde uitgesproken door Dominee 
Bram Wassenaar. 
Het Seniorenkoor o.l.v. Theo van der Aa lieten ons 
mooie kerstliederen horen. Ankie Van Agtmaal las een 
mooi gedicht voor waarin zij die die niet meer onder 
ons zijn werden herdacht.
Bij de avondviering was het woord van welkom 
wederom door voorzitter Ria de Folter waarna Diaken 
Albert Soeterboek inging in op de moeilijke tijd met 
vele crisissen waarin we op dit moment leven. 
Belangrijk daarbij blijft dat we voor elkaar zorgen en 
elkaar niet uit het oog verliezen. Hierna las Ria de 
Folter ook weer een mooi kerstverhaal voor. 
De Duinstedenkapel zorgde voor gezellige muziek, 
waarin ook regelmatig een mooi traditioneel kerstlied 
voorbij kwam. Aan het einde van beide vieringen werd 
nog een lekker worstenbroodje uitgedeeld en 
bedankte voorzitter Theo Van Bladel iedereen voor 
hun aanwezigheid en medewerking.
We kijken terug op twee druk bezochte sfeervolle 
lezingen.
De foto's zijn gemaakt door Wilhelmien Marti. Die kunt 
u bekijken op onze website 
www.seniorensocieteitdrunen.nl/kerstvieringen-
december-2022/

Meerdaagse reis STADTKYLL (Dld).
Van zondag 18 juni tot en met vrijdag 23 juni 2023 
organiseert de Seniorenschool een meerdaagse reis. 
Het verblijf is in Hotel Am Park in Stadtkill, Duitsland.
De kosten bedragen:  610,- euro p.p. bij minimaal 40 
personen;  toeslag 1-persoonskamer 70,- euro per 
kamer
Inbegrepen:  De hele periode de beschikking over de 
bus, kamers met douche, toilet en TV; koffie/thee 
altijd gratis; entreegelden; toeristenbelasting; 
quizavond en bingoavond en live muziekavond; alle 
drankjes (frisdranken, vruchtensappen, jenevers, bier 
en wijn) vanaf 17.00 tot 23.00 uur gratis.
Exclusief:  reis- en/of annuleringsverzekering. 
De inschrijving is op 13 maart in de 
Caleidoscoop, Jan Steenstraat 2 te Vlijmen 
(Vliedberg) van 10.00 tot 11.00 uur.


