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Opening en welkom door de voorzitter. 
 

Naast de gebruikelijke nieuwsbrief treft u bij de ONS deze uitgebreidere brochure aan. Daarin vindt u allerlei 
stukken die betrekking hebben op de KBO Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 februari.  
 
In het verleden duurde die vergadering onnodig lang omdat er zoveel stukken moesten worden voorgelezen. 
Door die documenten, waaronder de notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van activiteiten en 
het financieel jaarverslag, nu vooraf aan te bieden hebt u ruimschoots de tijd die stukken thuis rustig door te 
nemen en hopen we anderzijds te bereiken dat de jaarvergadering vlotter, efficiënter en prettiger verloopt. En 
wellicht blijft er zo ook wat meer tijd over om dieper in te gaan op zaken die dat vereisen of waarvoor u 
aandacht vraagt. 
 
Dat het lidmaatschap van KBO-Drunen veel voordelen biedt behoeft nauwelijks betoog.  De vele activiteiten, 
waaronder informatiebijeenkomsten, interessante uitstapjes en gezellige ledenavonden, verzetten de zinnen 
en zorgen voor informatie en, wat zeker zo belangrijk is, voor ontmoetingen. Zo organiseerde KBO-Drunen in 
oktober 2018 haar eerste Nationale Ouderendag. Ruim 100 belangstellenden kwamen erop af. Ons eerste 
KBO Nieuwjaarstreffen op 3 januari 2019 werd door bijna 100 leden bezocht. Beide activiteiten werden 
bijzonder gewaardeerd en zullen daarom zeker herhaald worden. 
 
Naast de diverse activiteiten zijn er onze hulpdiensten als de cliëntondersteuner, de vrijwillige 
ouderenadviseurs, belasting-invulhulpen, thuisadministrateurs en het KBO-praatje. Deze diensten steunen u 
en helpen u waar nodig en mogelijk om uw problemen op te lossen of uw vragen te beantwoorden. Uw KBO-
lidmaatschapspas biedt u aantrekkelijke kortingen bij tal van Drunense bedrijven. Bovendien zijn daar nog de 
voordelen van KBO-Brabant waaronder maandelijks het magazine ONS met interessante artikelen en 
wetenswaardigheden. Tegelijk met dit blad ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief. KBO-Brabant biedt u 
kortingen op zorgverzekeringen, op energievoorziening en zonnepanelen en talloze zaken die uw persoonlijke 
leven aangenamer en comfortabeler kunnen maken. Met een contributie van € 24,- per jaar maakt het KBO-
lidmaatschap zich meer dan waar! 
 
Onze KBO Algemene Ledenvergadering is het uitgelezen moment om uw vragen op tafel te leggen, uw 
ideeën te uiten of uw mening te laten horen. 
Daarom nodig ik u van harte uit deze vergadering bij te wonen. 
 
 
Namens het bestuur 
Paul van Hulten, voorzitter  
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NOTULEN  
KBO ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 februari 2018 
Plaats: De Remise, Drunen 
Aantal aanwezige leden: 124 
Notulering: Trudy Abels 
 
 
1. Opening en welkom door voorzitter Paul van 
Hulten. 
• De voorzitter opent de vergadering en heet 

eenieder van harte welkom.  
• Aantal leden 910. Hij vraagt alle leden via 

mond-op-mond reclame actief nieuwe leden te 
werven aangezien dit effectiever blijkt dan met 
folders. 

• Veranderingen in persoonsgegevens graag 
tijdig doorgeven aan de ledenadministratie 
(Nanny de Poot). Er ligt een lijst klaar op de 
bestuurstafel. 

• Paul en Ria zijn bij Mevr Roeling (99 jaar) op 
bezoek geweest. Zij was 40 jaar lid van KBO. 

• Paul benadrukt dat de Voa’s en de 
cliëntondersteuner gebeld kunnen worden 
indien nodig. 

• Vanuit de leden is er een vraag geweest over 
huisbezoek. Aangezien het bestuur al veel 
taken heeft vraagt Paul of er leden zijn  die 
een werkgroep huisbezoek op kunnen zetten. 

• Frans Baars is namens KBO Drunen 
afgevaardigde platform Hunenhof en Voorste 
Venne. Frans vertelt e.e.a. over de voortgang 
van de Voorste Venne. 

• Is er weer belangstelling voor een bezoek aan 
een musical? Er gaan zo’n 15 handen 
omhoog. 

• KBO heeft een dag meegefietst met een 
Belgische fietsclub voor senioren die hier een 
dag op bezoek was. Tijdens de lunch zijn 
leuke ideeën uitgewisseld. 

• Bestuurswisseling SOGH. Paul, die een jaar 
voorzitter zou zijn, is opgevolgd door de heer 
Jens Cnossen uit Vlijmen. Er zal 4 maal per 
jaar een gesprek plaatsvinden met de 
Wethouders en SOGH en 2 maal per jaar met 
het college van Burgemeester en Wethouders. 

• SOGH verzorgt wederom een meerdaagse 
reis voor senioren. Dit keer naar het 
Sauerland.  

• KBO Drunen is lid geworden van COVH. 
Collectief Ouderen Vervoer Heusden. Voor  
€ 0,85 per km, ongeacht het aantal personen, 
kan men een busje huren voor 8 Personen of 
3 rolstoelen en 3 personen. 

• 1 maart is er een politiek debat in de raadzaal 
in Vlijmen. Leo Swaans leidt het debat. 

• Vrijdag 23 februari komt bij Hallo Nederland 
van Omroep  Max de juridisch adviseur van 
KBO Brabant, Bert van ’t Laar,  aan het woord. 

• Vitaal Brabant is een project van de provincie 
Noord-Brabant. In het voorjaar worden twee 
informatiebijeenkomsten georganiseerd i.s.m. 
de ouderenbonden, Dementievriendelijk 
Heusden en Contour DeTwern.  

 

 
 
 
 
 
• Bezorgers gevraagd voor de ONS. Aanmelden 

bij Chris Tielemans. Er melden zich 3 nieuwe 
bezorgers.  

 
2. Voorlezen notulen jaarvergadering 16 februari 
2017 door Trudy Abels. 
De notulen worden voorgelezen en middels 
applaus goedgekeurd. De voorzitter bedankt 
Nanny de Poot voor het opstellen van deze 
notulen en Trudy Abels voor het voorlezen. 
 
3. Jaarverslag 2017 door de vicevoorzitter  Ria de 
Folter. 
Ria  de Folter geeft een uiteenzetting over het 
jaarverslag. Het jaarverslag zal op de website 
geplaatst worden. De voorzitter bedankt Ria de 
Folter voor haar uiteenzetting van het jaarverslag. 
 
4. Financieel jaarverslag 2017 door de 
penningmeester Frans Baars. 
Frans Baars geeft een toelichting op de 
exploitatierekening en de balans. Het jaar is 
afgesloten met een batig saldo van €  20,73. Dit 
saldo is echter ontstaan door het niet toevoegen 
van € 1.000,-- aan reserve 60-jarig jubileum.  
Dit is mogelijk omdat de reserve wel voldoende is. 
Er zijn geen vragen vanuit de leden. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie en vastlegging 
daarvan. 
De dames van Bokhoven en Dekkers hebben de 
administratie gecontroleerd en in orde bevonden. 
Mevrouw van Bokhoven vraagt aan de leden 
decharge te verlenen aan het bestuur en de 
penningmeester. 
Het voorstel om decharge te verlenen wordt 
middels een applaus goedgekeurd. 
 
6.Verkiezing nieuw reserve lid van de 
kascommissie. 
Mevrouw Dekkers is aftredend.  
Als nieuw reservelid stelt de heer Korthagen zich 
beschikbaar. De nieuwe kascommissie bestaat nu 
uit mw. van Bokhoven, de heer de Jong, en als 
reservelid de heer Korthagen. 
 
7. Begroting 2018 door  Frans Baars. 
Frans Baars geeft een toelichting. Inkomsten zijn 
minder door de daling van het aantal leden maar 
er is toch een sluitende begroting. Er zijn geen 
vragen vanuit de leden. Middels applaus wordt de 
begroting goedgekeurd.  De voorzitter bedankt 
Frans Baars voor zijn uiteenzetting.   
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8. Rooster van aftreden. 
 
Trudy Abels en Frans Baars zijn aftredend maar 
stellen zich herkiesbaar.  
Met goedkeuring van de leden worden beiden 
herkozen. 
 
9. Rondvraag. 
 
• De heer van Eijden vraagt of de kosten bij 

gebruik van het busje van COVH € 0,85 per 
km per persoon is.  
Nee dit is per bus. 

• Mevrouw van Agtmaal vraagt of er een limiet 
aan kilometers is.  
Nee dit is niet het geval. 

• Mevrouw van Bokhoven vraagt hoeveel leden 
digitaal zijn.  
Nanny heeft 180 e-mailadressen. 

 
10. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun 
komst en wenst hen een fijne voortzetting van de 
avond met het optreden van “Ad Ik en Hij”, de 
loterij en als afsluiting het bekende broodje met 
koffie of thee. 
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Activiteiten verslag 2018 
 
12 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
De Nieuwjaarsbijeenkomst bij Wijnand van Delft was gezellig. 
We begonnen met een heerlijk diner met soep, voorgerecht, 
warm buffet en als toetje was er een verrassingsdessert.  
Dit alles werd muzikaal omlijst met een optreden van 
troubadour Johan van Tuyl. 
Aantal aanwezige personen: 96 
 
 

 
22 februari: Algemene Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering werd druk bezocht. Agendapunten waren 
zoals gebruikelijk het vaststellen van de notulen, het activiteitenverslag en 
het financieel verslag en de toelichting door de kascontrolecommissie.  
Na het formele gedeelte was er een optreden van Ad, Ik en Hij, die met 
Engelstalige en Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60, 70, 80 de zaal 
vermaakten. 
Aantal aanwezige personen: 130 
 

29 maart: Lezing “Leve de stoom”  
Sjef van Hulten vertelde over de zuivelfabriekjes die begin 1900 bijna in elk 
Brabants dorp werden opgericht en met de komst van het industriële tijdperk 
al snel overschakelden op de stoommachine. Verder ging hij in op de rol die 
de familie Van Kessel in Drunen heeft gespeeld bij de boterfabriek in de 
Stationstraat.  
Aantal aanwezige personen: 40 
 

 
12 april: Voorjaarsbijeenkomst 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werden we verrast met een 
optreden van “De kachel Aon”; een trio dat stoeit in Brabants 
Dialect met de zin en onzin van het leven in de vorm van komische 
liedjes, dialogen en sketches. Het was een gezellige avond die 
weer werd afgesloten met koffie en een broodje. 
Aantal aanwezige personen: 170 

 
 

31 mei: Voorjaarsreis 
Met twee bussen reden we naar het zuiden. Eerst naar Vaals 
waar we het Drielandenpunt bezochten, daarna gingen we 
naar de bedevaartplaats Banneux en maakten we een 
schitterende tocht langs het  mooiste wat de Ardennen te 
bieden heeft. Na een lekker 3-gangen-diner gingen we 
voldaan en tevreden terug naar Drunen. 
Aantal deelnemers:  107 
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4 juli: André Rieu 
Op een warme zomeravond genoten we van een optreden van 
André Rieu met zijn orkest op het Vrijthof in Maastricht. 
Aantal deelnemers: 64 
 
 

 

 
26 juli: Hortensiakwekerij  
In Strijbeek kregen we uitleg over de verschillende kleuren en 
soorten hortensia’s middels een videopresentatie. Daarna was er 
een rondleiding door de kassen  
Aantal deelnemers: 34 
 

 

2 augustus: De Dorpsdokter 
Bezoek aan museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek met een 
medisch- historische collectie instrumenten en aanverwante artikelen 
van een plattelandsdokter 
Aantal deelnemers: 27 

 
 

9 augustus: Weverijmuseum 
In Geldrop bezochten we het weverijmuseum waar de 
weefgetouwen werden bediend door vrijwilligers die vroeger ook al 
actief waren bij de textielindustrie. 
Aantal deelnemers: 28 
 

 

16 augustus: Kaartenmuseum  
Bezoek aan kaartenmuseum in Turnhout waar we een 
demonstratie kregen van oude technieken op historische 
drukpersen. 
Aantal deelnemers: 28 
 

 
 
 
23 augustus: Boottocht op de Maas 
Ieder jaar gaan we varen. Nu genoten we van een gezellige 
middagrondvaart op de Maas in Limburg. 
Aantal deelnemers: 96 
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13 september: Modeshow  
Rond 11.00 uur arriveerden we in Boskoop waar we werden 
ontvangen met koffie met gebak. Daarna begon de modeshow 
waarna voor de ene groep een bingo volgde en de andere groep 
de winkel in kon en andersom. In de tussentijd kon men 
genieten van een lekkere lunch. De dag werd afgesloten met 
een advocaatje met slagroom. Een zeer geslaagde dag aldus de 
deelnemers. 
Aantal deelnemers: 42 
 

 
5 oktober: Nationale Ouderendag  
Alle ouderen in het zonnetje!. 
Voor de eerste keer werd op deze dag een activiteit 
georganiseerd voor alle 50+ers in Drunen die verwend werden 
met koffie, iets lekkers, een Bingo en een optreden van Saskia 
en John. 
Aantal deelnemers: 125 
 
 
 

 

 
18 oktober: Najaarsbijeenkomst  
Een druk bezochte avond met een optreden van de Drunense 
Ghesellen die ons vermaakten met veel bekende liedjes en 
grappige sketches. 
In de pauze was er weer de gebruikelijke loterij. 
Aantal deelnemers: 180 
 

 
20 november: Lezing over erfrecht 
Twee medewerkers van Notariskantoor Drunen gaven informatie 
over erfrecht. 
Aantal deelnemers: 70 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 december:  Kerstvieringen  

Twee sfeervolle Kerstvieringen werden weer op dezelfde dag 
gehouden. ’s Middags traden het seniorenkoor Hunenhof en de 
Drunense Ghesellen op. 
’s Avonds was er hetzelfde programma maar dan met een 
optreden van het koor Confetti Marcanto. 
Aantal aanwezige personen: ‘s middags 140 en ‘s avonds 180 

 
30 december: Mis overleden leden  
We sluiten het jaar af met een Mis in de Lambertuskerk om de overleden leden 
van KBO te gedenken. 
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Aan de verschillende activiteiten hebben leden en 
belangstellenden 1557 maal deelgenomen. 
 
Minder zichtbaar voor u waren de bestuursactiviteiten die achter 
de schermen werden verricht.  
 
Wij geven u daarvan onderstaand een opsomming. 

 
 

Bestuursactiviteiten 
 
➢ Het bestuur werd in 2018 gevormd door 7 

personen en kwam elf maal bijeen voor een 
bestuursvergadering.  

➢ Het secretariaat werd beheerd door Trudy 
Abels die zorgde voor de post, agenderen en 
notuleren van de vergaderingen en maken van 
afspraken. 

➢ Vorig jaar hebben we elf maal een nieuwsbrief 
gemaakt en ingelegd in het magazine ONS. 
De redactie werd gevormd door Nanny de 
Poot, Paul van Hulten en Ria de Folter. 

➢ Persberichten werden verzorgd door Ria de 
Folter 

➢ Circa 30 bezorgers brengen het blad ONS bij 
alle leden thuis. Wij zijn hen daarvoor zeer 
dankbaar. Coördinatoren van de bezorgers 
zijn Hans van Eijden en Chris Tielemans. 

➢ Aandachtspunt was dit jaar de nieuwe 
privacywetgeving ofwel AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Onze 
privacyverklaring staat op de website 
www.kbodrunen.nl.   

➢ De website www.kbodrunen.nl wordt beheerd 
door Nanny de Poot en regelmatig voorzien 
van actualiteiten, achtergrondinformatie, 
nieuwsberichten en foto’s.  

➢ De facebookpagina wordt beheerd door Johan 
Smits en regelmatig voorzien van korte 
nieuwsberichten en foto’s. Het adres is 
https://www.facebook.com/KBODrunen/. 

➢ Bij de meeste KBO-activiteiten worden foto’s 
gemaakt door Ria de Folter voor op de 
website. Zo mogelijk komt fotograaf Dick 
Buskermolen foto’s maken die geplaatst 
worden op de website www.heusdeninbeeld.nl 

➢ Bij lief en leed wil KBO-Drunen graag iets van 
zich laten horen. Bij jubilea wordt een kleine 
attentie gebracht door Gonny Joosen. Bij 25 
jaar lid wordt er een kaartje bezorgd. Bij leden 
die 80, 85, 90 of 95 jaar worden, wordt een 
felicitatiekaart bezorgd door Rian Baars. De 
honderdjarigen krijgen persoonlijke aandacht. 
Als we op de hoogte zijn van het overlijden 
van een lid krijgt de partner een kaartje. 

➢ De KBO-zomeruitstapjes werden in 2018 weer 
georganiseerd door Johan Smits en Gonny 
Joosen. Vanwege de extreem hoge 
temperaturen werden flesjes water en ijsjes 
uitgedeeld.  

➢ Vanaf de zomervakantie konden leden zich 
aanmelden voor een nieuwe activiteit: het 
KBO-praatje. De coördinatoren van deze 
activiteit zijn Nanny de Poot en Frans Baars.  

➢ De bezoekjes worden gebracht door de dames 
Ad van Beek, Jo van Gorcom en Bernarda 
Lommers. 

➢ Bij het uitreiken van de ledenpassen werden 
de leden verrast met een mooie KBO-shopper. 
Deze activiteit kreeg een plaatsje in het 
magazine ONS.  

➢ Al onze 85+ leden zijn in december verrast 
met een bezoekje en een kerstwens in de 
vorm van een doosje lekkere chocolaatjes. 

➢ Bestuursleden waren vertegenwoordigd bij 
bijeenkomsten op het gebied van belangen-
behartiging en deskundigheidsbevordering. 
 

Verder was KBO Drunen actief betrokken of 
vertegenwoordigd bij andere organisaties zoals: 
 De Senioren Raad Gemeente Heusden 

(voorheen SOGH) wordt vertegenwoordigd 
door Paul van Hulten als lid en Ria de Folter 
als penningmeester. 

 KBO Kring gemeente Heusden. 
Afgevaardigden vanuit KBO Drunen zijn Paul 
van Hulten (voorzitter) en Ria de Folter (lid).  

 De Zomerschool voor senioren. 
Afgevaardigden vanuit KBO Drunen zijn Ankie 
van Agtmaal en Ria de Folter.  

 Het bestuur van Stichting Hunenhof. 
Afgevaardigden vanuit KBO Drunen zijn Frans 
Baars en Paul van Hulten. 

 Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) 
Namens de KBO en seniorenverenigingen 
wordt kerngroep DVG vertegenwoordigd door 
Ria de Folter. 

 Voorlichtingsbijeenkomsten over 
Levenseinde. In samenwerking met de KBO-
Kring werden twee bijeenkomsten 
georganiseerd in het najaar, een in Het Rad in 
Elshout en een in De Mand in Vlijmen. 
Organisator vanuit KBO Drunen was Paul van 
Hulten. 

 Ouderenadviseurs van KBO-Drunen zijn Paul 
van Hulten, Nanny de Poot en Ria de Folter.  

 Clientondersteuner van KBO-Drunen is  Ria 
de Folter. 
 
Wij hopen u met dit verslag een goed beeld 
te hebben gegeven van hetgeen we in het 
afgelopen jaar voor u hebben gedaan.  
Dank voor uw aandacht. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2018      
 

Hierna treft u aan: 
De balans en de exploitatierekening 2018 en begroting 2019. 
De penningmeester zal tijdens de vergadering een korte 
toelichting geven op de cijfers. 
 
 

 

Balans 
 

 

 

 

 

Afdeling KBO Drunen 
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Exploitatierekening 2018  
 
en 
 
Begroting 2019 
 
 
 

 
 
KBO Drunen Ledenverloop kalenderjaar 2018 
 
1 januari 2018    906 leden (inclusief gastleden) 
1 januari 2019    895 leden (inclusief gastleden) 
Afname ledenaantal in 2018      11  leden 
                                       ========= 
Nieuwe leden ingeschreven  59  leden (inclusief gastleden) 
Totaal uitgeschreven    70  leden 
 

Afdeling KBO Drunen 
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Mededelingen 
   

Plaats van activiteiten van de KBO: stand van zaken  
 
In het najaar van 2018 hebben wij u geïnformeerd over de verbouwing van Cultureel Centrum De Voorste 
Venne en de veranderingen die dat met zich mee bracht voor Stichting Hunenhof en voor de activiteiten van 
KBO-Drunen. 
De Stichting Hunenhof is, mede op aandrang van KBO-Drunen, toch blijven bestaan en niet opgeheven. Het 
al opgerichte platform van Hunenhof-gebruikers heeft hierdoor niet gefunctioneerd en zal in de loop van 2019 
worden opgeheven. Op verzoek van het bestuur van Stichting Hunenhof is dit bestuur in april 2018 uitgebreid 
met twee leden uit het bestuur van KBO-Drunen. Paul van Hulten en Frans Baars zijn degenen die deze 
plaatsen hebben ingenomen. Hierdoor wordt de goede relatie tussen Stichting Hunenhof en KBO-Drunen 
gecontinueerd en is een goede samenwerking gewaarborgd. 
 
Voor het seizoen 2018-2019 zijn er goede afspraken gemaakt met Partycentrum De Remise met betrekking 
tot de plaats van de activiteiten.  
Door het hiervoor vermelde is er tijd ontstaan om zonder tijdsdruk in overleg te gaan met De Voorste Venne 
over een mogelijk gebruik van het zalencomplex van De Voorste Venne vanaf het seizoen 2019-2020 onder 
voor KBO-Drunen aanvaardbare condities.  
Tijdens de vergadering zult u nader worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken ten aanzien van 
het seizoen 2019-2020. 
 
Bestuursverkiezing  
Conform de statuten (art. 9, punt 5) treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Het aftredende lid is herkiesbaar, met dien verstande dat een zittingsduur maximaal drie 
achtereenvolgende jaren bedraagt en een persoon maximaal twee maal achtereen gekozen kan worden. 
 
Rooster van aftreden Bestuur KBO Drunen 21-02-2019 

Naam Functie Start 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Paul van Hulten voorzitter 2013                 
Nanny de Poot lid 2013                 
Ria de Folter vice-voorzitter 2014                 
Trudy Abels secretaris 2015                 
Frans Baars penningmeester 2015                 
Johan Smits lid 2016                 
Gonny Joosen lid 2017                 
 Niet in functie 
 In functie 
 Aftredend herkiesbaar 
 Aftredend niet herkiesbaar 

 
Volgens het rooster van aftreden zijn in 2019 drie personen aftredend en een persoon treedt af op eigen 
verzoek:  
1. Nanny de Poot,  
2. Johan Smits,  
3. Paul van Hulten. 
4. Trudy Abels 
 
 Ad 1. Nanny de Poot stelt zich herkiesbaar. 

Het bestuur verzoekt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van Nanny de Poot. 
 Ad 2. Johan Smits stelt zich herkiesbaar. 

Het bestuur verzoekt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van Johan Smits. 
 Ad 3. Paul van Hulten stelt zich niet herkiesbaar.  

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en hoopt dat de vacature snel ingevuld kan worden. 
 Ad 4. Vanwege haar verhuizing naar Nijmegen zal Trudy Abels haar bestuurslidmaatschap beëindigen. 

KBO-lid Ankie van Agtmaal is beschikbaar voor deze functie. 
Het bestuur verzoekt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Ankie van Agtmaal als 
secretaris van het bestuur. 
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Adressen en aanvullende informatie 
 

ALZHEIMER CAFÉ HEUSDEN:  
Het Alzheimer Café is een gezellige en veilige plek om lotgenoten te ontmoeten en voor 
mantelzorgers om met elkaar van gedachten te wisselen. Er is veel (gratis) informatie 
beschikbaar over het onderwerp. De gastvrouwen zorgen voor een goede ontvangst en 
begeleiding. Het Alzheimer Café is meestal open op elke 4e donderdag van de maand van 
19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomsten zijn in Zorgcentrum Sint Janshof, Ontmoetingsruimte 
De Hop, Pastoor van Akenstraat 30,5251 BE, Vlijmen. Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op https://www.facebook.com/ahcheusden. 

 
ALZHEIMER TELEFOON 

0800-5088 is het telefoonnummer van de Alzheimer Telefoon. Hier kunt u gratis terecht 
voor al uw persoonlijke vragen. 
Meer informatie over dementie kunt u ook vinden op de website 
https://www.dementievriendelijkheusden.nl of op  https://dementie.nl/ 
 

AOW BEDRAGEN 2019 
De bruto AOW gaat per 1 januari enkele tientjes omhoog, dat leidt tot de volgende bedragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bron: SVB  

 
  
BELASTINGAANGIFTE  

Het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte en of het aanvragen van diverse 
toeslagen kan moeilijk zijn. Heeft u hulp nodig bij een eenvoudige aangifte (box 1 en 
box 3) en is uw gezinsinkomen niet hoger dan € 50.000,-- per jaar dan kunt u een 
beroep doen op de vrijwillige belastinginvulhulpen. Voor een afspraak neemt u 
contact op met ContourDeTwern, Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen, tel. 0416-
373670 of mail naar infoheusden@contourdetwern.nl 
 

 
BIJEEN HEUSDEN 

Bijeen: is een netwerk van partijen die in de gemeente Heusden actief zijn op het 
terrein van zorg, jeugd en werk. Meer informatie vindt u op de website 
www.bijeenheusden.nl . U kunt ook bellen naar 073-7820178 
 

 

CLIËNTONDERSTEUNING 
 
Heeft u vragen over een gemeentelijke voorziening of hulp nodig bij een Wmo-
aanvraag of een zgn. keukentafelgesprek neem dan vrijblijvend contact op met Ria 
de Folter, tel. 06-11760048 of mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com 
 
 
 
 

Wie Bruto AOW 
bedrag 
januari 
2019 

Bruto AOW 
bedrag juli 
2018 

Alleenstaand € 1.215 € 1.181,36 

Getrouwd of samenwonen met partner zonder 
partnertoeslag 

€ 835 € 814,74 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger 
dan 65 en met recht op volledige partnertoeslag 

€ 1.645 € 1.604,55 

Getrouwd of samenwonend met partner jonger 
dan 65 en met recht op een partnertoeslag minus 
10% (90% toeslag) 

€ 1.564 € 1.525,57 
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COLLECTIEF OUDEREN VERVOER HEUSDEN 

KBO-Drunen is lid van het COVH. Daardoor kunnen KBO-leden (ook met familie of 
de kleinkinderen) die met een groepje een uitstapje willen maken een busje huren. 
Dit kan ook ’s avonds en geldt ook voor korte ritjes voor senioren en gehandicapten 
(max. 3 rolstoelen + 2 tot 5 personen, afhankelijk van de zwaarte van de rolstoel). U 
wordt thuis opgehaald en teruggebracht.  
De chauffeur dient wel van eten en drinken voorzien te worden. Hij blijft bij de bus of 
gaat met zijn reizigers mee. COVH heeft 2 busjes die tijdig gereserveerd moeten 
worden. De kosten bedragen € 0,85 per km. per busje plus eventuele parkeerkosten. 
Aanmelden of informatie vragen kan bij de secretaris via 
secretariaatkbodrunen@gmail.com. 

 
CONTOUR DE TWERN: (voormailig Modus) 

Contactadres voor mantelzorgondersteuning of contact met vrijwilligers voor 
aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor maar ook voor hulp bij vervoer, kleine 
klusjes in en om het huis, invullen van formulieren, administratie, belastingpapieren of 
dagbesteding in de Stulp. Informatie via infoheusden@contourdetwern.nl. Het 
bezoekadres is Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-373670   
 

EIGEN BIJDRAGE AAN WMO VOORZIENINGEN 
Mede dankzij KBO-Brabant is m.i.v.1 januari 2019 een vaste eigen bijdrage 
(abonnementstarief) van € 17,50 per vier weken voor gemeentelijke hulp(middelen) 
en ondersteuning ingevoerd. KBO-Brabant vindt het abonnementstarief WMO een 
belangrijke eerste maatregel tegen stapeling van zorgkosten en het tegengaan van 
administratieve lastendruk voor de cliënt.  
 

 
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE 

In de gemeente Heusden is er een kerngroep actief waarin verschillende  
organisaties deelnemen. Vanuit deze kerngroep worden allerlei activiteiten op het 
gebied van dementie georganiseerd zoals informatiebijeenkomsten en verbeteren 
van de ondersteuning zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen 
en de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun familie en 
mantelzorgers wordt verhoogd”. Informatie staat op de 

website www.dementievriendelijkheusden.nl  
 
HEUSDENPAS ook voor lidmaatschap KBO 

De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap van ouderenverenigingen gebruikt 
worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Heusden:  
https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/Heusdenpas  
 
 

 
HULPDIENSTEN 

KBO biedt verschillende diensten aan.  
Het is mogelijk om ook gebruik te maken van hulp bij het invullen 
van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse 
toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. De goed opgeleide vrijwilligers kunt u bereiken 
via infoheusden@contourdetwern.nl of telefonisch 0416-373670. 

 

STICHTING HUNENHOF 
Voor het ontwikkelen van activiteiten heeft Hunenhof samenwerking gezocht met de 
KBO-afdeling Drunen om samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden om activiteiten 
voor senioren te organiseren en welke middelen daarvoor beschikbaar gesteld 
kunnen worden. 
Zie voor meer informatie de website http://www.hunenhof.nl 
Het adres van Hunenhof / Cultureel centrum De Voorste Venne  is Anton Pieckplein 
71, 5152 LZ  Drunen. E-mail: info@hunenhof.nl, tel. 0416-377251  
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KBO BRABANT 

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse 
onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, 
lezingen, etc. Neem eens een kijkje op de website https://www.kbo-brabant.nl/ 
U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen  
op http://issuu.com/kbo-brabant-ons 

 
KBO-Brabant heeft een juridische helpdesk. Daar kunt u terecht met vragen over de 
WMO, notariële zaken, verzekeringen, salaris, pensioen, uitkering, toeslag, 
huurproblemen, etc. Coördinator is Marieke Pette, bereikbaar per mail via 
mpette@kbo-brabant.nl of telefonisch op nummer 073-6444066 

 

KBO PRAATJE 
Vanaf 1 september 2018 kunt u zich aanmelden voor een gezellig KBO-Praatje. Eén 
van de drie enthousiaste leden komt op verzoek bij leden thuis om een KBO-Praatje 
te maken. Het gaat dan om een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Reden voor 
het aanvragen van zo'n praatje kan zijn de behoefte aan gezelligheid, je verhaal 
kunnen doen of informatie. 
De procedure is als volgt: U vraagt telefonisch een KBO-Praatje aan bij één van onze 
twee coördinatoren. Die geven uw verzoek door, waarna contact met u opgenomen 
wordt om een afspraak te maken over het tijdstip van bezoek. De achterliggende 
reden van het KBO-Praatje is: "Voor leden - door leden". Aarzel dus niet om een 
KBO-Praatje aan te vragen. De coördinatoren zijn: Nanny de Poot, tel. 0416-
372533 en Frans Baars, tel. 0416-375897.        

 
FOTO’S EN FOTOALBUMS 

Van bijna alle KBO-activiteiten zijn foto’s gemaakt door Ria de Folter. Veel foto’s 
staan in de fotoalbums op onze website http://www.kbodrunen.nl. Ook fotograaf Dick 
Buskermolen maakt veel foto's van de activiteiten van KBO Drunen die hij op zijn 
website plaatst met de naam "Heusden in beeld". 
Open de website  http://www.heusdeninbeeld.nl/indexdrunen.html en kies Drunen - 
Verenigingen, dan KBO en de gewenste activiteit. 

 
KORTING KBO DRUNEN: LEDENPAS WORDT VOORDEELPAS 

** U kunt op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen  
bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Het 
overzicht van deelnemende partijen staat op onze website.  
** Soms kunt u collectiviteitskorting krijgen op zorgverzekeringen bij IAK/AON, VGZ 
of Zilveren Kruis/Achmea. Vraag hiervoor tijdig informatie op bij het                          
secretariaat .  
** Als KBO-lid krijgt u korting bij de medische keuring voor het verlengen van het BE 
Rijbewijs. 
** Bij deelname aan activiteiten van de Zomerschool Senioren krijgt u korting als u 
lid bent van een ouderenvereniging. 

 
LIDMAATSCHAP KBO-DRUNEN 

KBO-Drunen is een organisatie van senioren die tal van activiteiten ontplooit in de 
kern Drunen op het gebied van belangenbehartiging. De activiteiten zijn altijd gericht 
op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale 
contacten. KBO afdeling Drunen heeft ongeveer 900 leden. 
 
Ieder KBO-lid ontvangt 11 keer per jaar het tijdschrift ONS van KBO 
Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl 
Vanuit het bestuur is KBO-Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk 
opereren, zoals Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH) – KBO-Kring 
Gemeente Heusden en Stichting De Hunenhof,  
Als u nog geen lid bent nodigen wij u uit zich als lid aan te melden. Ook als u niet 
kerkelijk bent maar wel 50+, kunt u gewoon lid worden van KBO-Drunen. Samen 
staan we sterk. U bent van harte welkom. 
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LEDENADMINISTRATIE KBO-DRUNEN 
 

Om lid te worden, een adreswijziging door te geven of een e-mailadres door te 
geven of te wijzigen kunt u contact opnemen met Nanny de Poot per e-mail 
nannydepoot@hotmail.com of telefonisch via het nummer  
0416-372533.  
 
 

MEDICIJNEN 
De regels voor de eigen bijdrage voor medicijnen zijn gewijzigd. Vanaf 1 januari 
2019 betalen medicijngebruikers maximaal €250,-- als eigen bijdrage voor 
medicijnen. Vóór 2019 was er nog geen maximum, waardoor de eigen bijdrage soms 
hoog kon oplopen. De maatregel is dus goed nieuws als mensen medicijnen nodig 
hebben waarvoor een hoge eigen bijdrage geldt.  
 

ONTMOETEN 
 KBO Drunen vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en dat er nieuwe 
contacten tot stand komen. Bij KBO activiteiten is iedereen van 50+ van harte 
welkom: er is vaak meer te doen dan u denkt. 
 
 Met Elkaar: een ontmoetingsplek in De Stulp voor iedereen die daar zin in heeft. 

 Eventjes eruit en de gezelligheid opzoeken? Behoefte aan een praatje? Een 
spelletje doen met anderen, potje biljarten, kaarten? Samen leerzame activiteiten 
ondernemen, knutselen of breien? Het kan allemaal bij De Stulp. De nieuwe 
ontmoetingsplek heet "Met elkaar". Met elkaar is open iedere dinsdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom. Maakt u gebruik van de 
maaltijd dan zijn de kosten voor de hele dag € 5,= inclusief consumpties. Meer 
informatie:  Marieke van Rooij, tel. 06 5794 3836 

 Stichting Ontmoeten Heusden wil 45 plussers, die zich alleen voelen bijeen 
brengen en verbinden, om zo een bijdrage te leveren aan het scheppen en in stand 
houden van vriendschappelijke contacten tussen mensen. Ontspannend en 
verdiepend.  

 Stichting Ontmoeten, p/a Grotestraat 23, 5151 JC DRUNEN, tel. 06 3416 2383 
 
 

RIJBEWIJSKEURING 
Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs. 
Als u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen van uw BE rijbewijs, dan 
kunt u een afspraak maken bij keuringsartsen: 
De heer P.J.G.M. Nelen, De Merwede 6, Drunen. Tel.0416-382066 
E-mail arbopraktijknelen@home.nl. Kosten: € 30,-- 
of mevrouw J.C.C. Engelenburg-van Dorst, Rijnring 14, 5152 RA Drunen. Tel. 06 -  
22692553, Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs 
voor 75 jaar en ouder. (graag vrijwillige donatie van  € 5, voor het weeshuis van 
Pater van Rooij in Indonesië. 
In Vlijmen kunt u eens per maand terecht in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, 
Pastoor van Akenstraat 30. Voor een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 085-4883616. Een datum reserveren kan 
via www.goedkopekeuringen.nl. Voordat u naar de keuring gaat dient u een Eigen 
Verklaring met Geneeskundig Verslag te kopen. Het keuringsformulier (Eigen 
Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). 

 
SENIOREN RAAD GEMEENTE HEUSDEN 

De Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH), is een overkoepelend 
samenwerkingsverband van ouderenverenigingen. Zij vertegenwoordigt via de 
ouderenverenigingen alle 50+ers en voert overleg met gemeente en overige 
organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Meer informatie staat op de website https://seniorenraadheusden.nl/ .  
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen, laat het dan even weten aan Ria de Folter, 
tel. 06-11760048 
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SCOOTMOBIELCURSUSSEN 

Zo lang mogelijk mobiel blijven is belangrijk. Met het ouder worden krijgen we te 
maken met lichamelijke ongemakken en soms is een scootmobiel een goed 
hulpmiddel. Om de groep gebruikers in staat te stellen om veilig deel te kunnen 
nemen aan het verkeer worden regelmatig scootmobielcursussen georganiseerd. 
Meer informatie: Gehandicaptenplatform Heusden, Karel van Dam, tel. 0416-
372826 of VVN Heusden, Frans van Delft, tel. 06 51 72 85 77 

 
VOA / VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISERING 

Als u advies wilt over zaken die te maken hebben met het ouder worden of als u 
problemen heeft met de zorg die u nodig hebt, neem dan contact op met de vrijwillige 
ouderenadviseurs van KBO Drunen: 
Mw. R. de Folter       06-11760048 
Dhr. P. van Hulten    0416-374509 
Mw. N. de Poot         0416-372533 
  

 
WMO 

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog geen antwoord hebt op 
uw zorg- of hulpvragen  over voorzieningen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen of over individuele ondersteuning, huishoudelijke hulp, vervoer, 
klusjes in huis, keukentafelgesprek, etc. 
Neem bij vragen contact op met de KBO cliëntondersteuner en stuur een mail naar 
dienstenkbodrunen@gmail.com of bel naar Ria de Folter, 06-11760048. Informatie 
over de Wmo is te vinden op de websites 
www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl 

 
WIJKWINKEL DRUNEN 

 
U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, 
relaties, werk, etc. 
Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen 
Iedere vrijdag:    9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur 
Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur 
Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren 

  
 
ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN – 15 tot 29 juli 2019 

De Zomerschool voor Senioren is in 2009 opgericht met het doel ouderen met elkaar 
in contact te brengen en eenzaamheid te voorkomen vooral tijdens de 
zomermaanden als veel buurthuizen gesloten zijn, activiteiten bij sport- en hobbyclubs 
stil liggen en (klein)kinderen met vakantie zijn. In de zomervakantie kunnen 50+ers  
deelnemen aan recreatieve, educatieve, sportieve en culturele activiteiten die 
plaatsvinden in de periode 15 tot 29 juli.  

 
 

ZOMERREISJES MET KBO DRUNEN 
 

Ook in 2019 organiseren we weer vijf gezellige zomerreisjes met de bus. 
Waar we op de donderdagmiddag heen gaan is nog een verrassing.  
Noteert u alvast de data:  25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 augustus 
en let op de informatie in onze nieuwsbrief.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Dit boekje is een uitgave van KBO Afdeling Drunen dat aan alle leden gratis wordt aangeboden. Wij hebben dit boekje zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.  
Het bestuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie uit dit boekje.  
 
Samenstelling: Ria de Folter 


