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Secretariaat: Mozartlaan 16,  

5251 HK Vlijmen. 

Reijnenawh@gmail.com. 

Dit is een uitgave van de  

Werkgroep Publiciteit. 

Ria de Folter en Arnold Reijnen. 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te 

ontvangen stuur dan even een mailtje naar: 

Reijnenawh@gmail.com. 

 De HeusdenPas 

Niet zo lang geleden werd de redactie gebeld door een van on-

ze leden. Zij vroeg of en hoe ze de contributie van de senioren-

vereniging terug kon vragen. 

Nu heeft de gemeente Heusden een duidelijke website met 

veel goede informatie over de HeusdenPas. Dus daar zijn we 

eerst maar even gaan kijken. Toch bleven we nog met een aan-

tal vragen zitten. Die hebben we voorgelegd aan Digna van 

den Broek,  beleidsmedewerker welzijn van de gemeente 

Heusden. Ze reageerde per omgaande op onze via de mail ge-

stelde vragen en na ook nog een zeer vriendelijk en hulpvaar-

dig telefoongesprek werd het een en ander duidelijk. 

Daarop besloten we een speciale nieuwsbrief uit te geven, he-

lemaal in het kader van de HeusdenPas. Met als doel om ieder-

een die nog geen HeusdenPas heeft, maar er wel recht op 

heeft, over de streep te trekken en een HeusdenPas aan te vra-

gen. En voor diegenen die al een HeusdenPas hebben zetten 

we alle mogelijkheden nog even op een rijtje. 

Nu weten we allemaal dat veel senioren over een drempel heen 

moeten om die pas aan te vragen. Veelal hebben we te maken 

met een generatie die gewend is zijn of haar eigen broek op te 

houden. Maar beste mensen, u heeft uw hele leven belasting en 

premies betaald, en als u nu onder een bepaald minimum zit 

heeft u er gewoon recht op. Dus aanvragen die HeusdenPas. 

En hebt u geen angst, bij de balie in het gemeentehuis wordt u 

altijd vriendelijk en begripvol behandeld. En als u wilt dat er 

iemand meegaat, om u te helpen, neem dan contact op met een 

bestuurslid van uw seniorenvereniging, dan gaat er altijd ie-

mand met u mee.  

En één ding is zeker: de gemeente betaalt uw contributie voor 

de seniorenvereniging via een bedrag dat u op uw rekening 

krijgt gestort, en daarna heeft u ook nog geld over om aan ver-

schillende activiteiten van uw vereniging of de Zomerschool 

mee te doen. 

Omdat we zeker wilden zijn dat we correcte informatie geven 

in deze nieuwsbrief hebben we aan Digna van den Broek ge-

vraagd om deze nieuwsbrief na te lopen, waarvoor dank. 

De redactie, 

Ria de Folter 

Arnold Reijnen 

Iedereen is welkom op de info-

avond die Digna v.d. Broek ver-

zorgt op 23 oktober: van 19.30 tot 

21.30 uur in de bibliotheek in 

Drunen. Zij zal uitleg geven over 

de gemeentelijke regelingen zoals 

daar zijn de Heusdenpas/

Kindpakket/Kanskaart en het 

spreekuur geldzaken.  

Doelgroep: burgers, ouders, vrij-

willigers, organisaties en andere 

geïnteresseerden.  

Aanmelden via: 0416-373670 of 

infoheusden@contourdetwern.nl 



Informatie gevonden op de website van 

de gemeente Heusden 

De gratis Heusdenpas is er voor inwoners uit de 

gemeente Heusden die het niet zo breed hebben. 

Mensen met een beperkt inkomen uit werk of uit-

kering, denk aan AOW al of niet aangevuld met 

een klein pensioen, ontvangen met de HeusdenPas 

verschillende kortingen en voordelen.  

Wanneer komt u in aanmerking voor  

een HeusdenPas? 

- Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u 

van toepassing zijnde bijstandsnorm. (Zie hiernaast 

bij NORMEN). 

- Als u een uitkering hebt van Baanbrekers. 

- Als u een voedselbankpas hebt. 

- Als u kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

krijgt. 

- Als u een schuldhulptraject bij de Kredietbank 

Nederland hebt. 

Mensen die kwijtschelding gemeentelijke belastin-

gen ontvangen of een uitkering van Baanbrekers of 

gebruik maken van de Voedselbank ontvangen de 

HeusdenPas automatisch. Zij hoeven niet zelf een 

aanvraag te doen. 

Budget 

Iedere HeusdenPas houder heeft per kalenderjaar 

een budget van € 150,- beschikbaar. U kunt hier-

voor in de maand januari van het betreffende jaar 

een declaratieformulier invullen. Met dat ingevul-

de formulier krijgt u van de gemeente € 150,- op 

eigen bankrekening gestort, zodat u de te maken 

kosten niet hoeft voor te schieten. 

Eenmaal per jaar checken zij steekproefsgewijs bij 

een aantal HeusdenPas-houders of de kosten ook 

daadwerkelijk zijn gemaakt. Bewaar dus alle reke-

ningen en bonnetjes tot en met maart van het vol-

gend kalenderjaar. Daarna kunt u ze weggooien. 

Korting 

Naast dit budget van € 150,- krijg je direct 50% 

korting op eenmalige activiteiten bij verschillende 

organisaties. Kijk verderop in deze nieuwsbrief 

waarvoor u uw budget kunt gebruiken en op welke 

plekken u korting kunt krijgen. 

Aanvragen 

U kunt de HeusdenPas aanvragen via het aanvraag-

formulier verderop in deze nieuwsbrief.  

Het formulier kunt u ook ophalen bij de Bijeen-

teams (zie laatste pagina) of het gemeentehuis Vlij-

men.  

Hulp nodig bij het aanvragen? Bij de balie in het 

gemeentehuis in Vlijmen of bij het Bijeenteam 

(tijdens de spreekuren “geldzaken”) in Drunen, 

Oudheusden of Vlijmen helpen ze u graag. 

U hoeft geen inkomensstukken aan te leveren. Met 

het ondertekenen van uw aanvraag geeft u toestem-

ming om Baanbrekers een inkomenstoets te laten 

doen. 

Normen HeusdenPas per 1 januari 2019 

We spreken hier over de netto bedragen, dus het be-

drag dat u maandelijks op uw bankrekening krijgt 

gestort. 

Normen vanaf 21 jaar tot dat u de pensioengerech-

tigde leeftijd bereikt: 

- Een alleenstaande (ouder) € 1169,12 

per maand. 

- Samenwonenden, beiden jonger dan 

65 jaar  € 1670,18 per maand. 

Normen pensioengerechtigden (u krijgt AOW en 

mogelijk een klein aanvullend pensioen bij elkaar  

opgeteld): 

- Een alleenstaande (ouder) € 1308,49. 

- Samenwonenden, waarvan (een van) beiden ouder 

is dan 65 jaar € 1782,35. 

Nu volgen een aantal voorbeelden van hoe u uw 

HeusdenPas budget van €150,- kunt gebruiken 

- Cursuskosten voor een muziekschool. 

- Cursuskosten voor een educatief centrum, een cre-

ativiteitscentrum, een volksuniversiteit en  

dergelijke. 

- De kosten van een internetabonnement. 

- Kranten– en/of tijdschriften abonnement. 

- Leesmapabonnement. 

- Openbare Bibliotheekabonnement. 

- Museumjaarkaart. 

- Jaarabonnement recreatiepark (b.v. De Efteling). 

- Contributie van een seniorenvereniging. 

- Contributie Volkstuin. 

- Contributie voor een sport-

school of  sportvereniging. 

 

 

 



 

Waar krijgt u korting? 

Met de HeusdenPas krijgt u op vertoon van uw pas 

het hele jaar door direct 50 procent korting op onder-

staande activiteiten. Deze 

korting gaat dus niet van uw 

budget van € 150,- af. 

- Een los kaartje voor zwem-

bad Die Heygrave, Vlijmen. 

- Korte workshops/cursussen De Aleph, Drunen. 

- Korte workshops/cursussen Het Stuurhuis, Nieuw-

kuijk. 

- Korte workshops/cursussen Creatief Centrum Heus-

den, Heusden. 

- Korte workshops/cursussen Seniorweb, Waalwijk. 

- Korte workshop/cursussen Typ4fun, Drunen, Vlij-

men. 

- Activiteiten tijdens de zomerschool van SRGH. 

- Producten bij het Heusdens Bureau voor Toerisme, 

Heusden. 

- Theatervoorstellingen De Voorste Venne, Drunen. 

- Theatervoorstellingen De Leest, Waalwijk. 

- Kortlopende workshop KUNST na school bij Tref-

punt cultuureducatie Heusden. 

- Evenementen van Stichting Muze van de Gouver-

neur. 

Daarnaast krijgt u met de HeusdenPas ook direct 

korting op de volgende producten 

- 50 procent korting op een abonnement van het Bra-

bants Dagblad. Voor het speciale aanvraagformulier 

hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. 

- 100 procent korting op de boodschappendienst van 

Bijeen/ContourdeTwern. 

- Ook kunt u voor € 17,50 

per jaar lid worden van 

Tennisvereniging LTC De 

Hoge Heide. 

 

Ook deze kortingen 

gaan niet van uw  

budget van  

€ 150,- af. 

Het telefoontje van één van onze leden 

Beste mevrouw x, 

Goed dat u een HeusdenPas hebt aangevraagd.  

Bij het afhalen van de pas had u meteen een de-

claratieformulier moeten invullen, waarna u 

z.s.m. € 150,- op uw eigen bankrekening krijgt 

gestort. Jammer dat ze dat aan de balie niet  aan u 

hebben verteld. 

U beslist zelf waar u die €150,- aan uitgeeft. U 

bent lid van onze vereniging, en daarom kunt u de 

contributie van het budget van die € 150,- beta-

len. De Seniorenvereniging gaat u de contributie 

niet terugstorten, ook krijgt u geen vrijstelling 

van contributie, en wij als vereniging kunnen niet

-betaalde contributie niet opvragen bij de ge-

meente. U betaalt gewoon de contributie aan onze 

vereniging van het budget dat uw op uw rekening 

krijgt gestort. Nu is die contributie bij alle senio-

renverenigingen in Heusden onder de € 25,- per 

persoon per jaar, dus u houdt nog genoeg budget 

over voor andere leuke dingen, zoals eventuele 

kleine  bijdragen aan activiteiten van onze vereni-

gingen, meegaan met een busreis, etc.  

Zorg er voor dat u altijd de bonnetjes bewaart van 

de uitgaven . Ook een bankafschrift is geldig als 

betalingsbewijs. Want stel dat u toevallig wordt 

uitgekozen voor een controle door de gemeente, 

dan laat u die bonnetjes of bankafschriften zien. 

In de maand maart kunt u alle bonnetjes van het 

voorgaande jaar weggooien. Dus in maart 2020 

kunt u alle betalingsbewijzen van het jaar 2019 

weggooien, want u krijgt dan geen controle meer 

over 2019. 

Beste mevrouw x, goed dat u ons gebeld heeft. 

We hopen dat we nog meer inwoners van de ge-

meente Heusden over de streep kunnen trekken 

om een HeusdenPas aan te vragen. Niks om voor 

te schamen, u heeft er doodgewoon recht op. 

En komt u er niet uit, vraag om hulp. De senio-

renverenigingen hebben tal van vrijwilligers die u 

graag met raad en daad terzijde staan.  

Met vriendelijke groet, en nogmaals dank, 

 

Ria de Folter, 

Arnold Reijnen. 



U vraagt eerst een HeusdenPas aan. 

Heeft u de HeusdenPas ontvangen dan kunt u 

onderstaand declaratieformulier invullen en in-

dienen. Er wordt dan € 150,- op uw rekening 

gestort. Wanneer u een rekening indient moet op 

de rekening staan dat hij is betaald met een 

handtekening en datum van het bedrijf waar u de 

rekening van heeft ontvangen. Nog beter is een 

kassabon of pinbon aan de rekening te nieten. 

 

De voorkeur gaat uit naar het indienen van dit formu-

lier via internet (een druk op de knop en het is gere-

geld). U vindt dit formulier dan ook op de website 

van de gemeente Heusden. 

Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met een be-

stuurslid van uw seniorenvereniging. Zij zullen u 

graag met raad en daad terzijde staan. 



 

 

 

 

Bijeen in de buurt 

Bijeen beschikt in de gemeente Heusden over 3 ves-

tingen. Op alle locaties kunt u binnenlopen voor vra-

gen over zorg, jeugd, welzijn en werk. Ook bent u 

welkom bij de diverse spreekuren die in de locaties 

worden gehouden. Zij helpen u ook bij het aan-

vragen van een HeusdenPas en het indienen van 

een declaratieformulier. 

Aanmeldpunt Bijeen 

Gemeentehuis, Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen. 

Telefoon: (073) 78 201 78. 

E-mail: info@bijeenheusden.nl. 

Bijeen-team Drunen 

Gemeentehuis, Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen. 

Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Drunen 

Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. 

Zaterdag en zondag gesloten. 

Spreekuren: 

Geldzaken en formulieren: Iedere dinsdag van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Kredietbank: Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 

Juridische zaken: Iedere dinsdag van 18.30 tot  

20.00 uur. 

Vrijwilligershuis: Iedere donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur. 

Wijkwinkel: Iedere vrijdag 9.30 tot 11.00 uur. 

Bijeen-team Vlijmen  

De Caleidoscoop, Nassaulaan 32, 5251 JC  Vlijmen. 

Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Vlijmen 

Openingstijden:  

Maandag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. 

Dinsdag tot en met donderdag 9.00 - 12.00 uur. 

Vrijdag, zaterdag en zondag: gesloten. 

Spreekuren: 

Geldzaken, formulieren en Kredietbank: Iedere 

maandag van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

Farent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening:  

Iedere maandag van 9.00 tot 10.00 uur. 

Vrijwilligershuis: Iedere woensdag van 10.00 tot 

12.00 uur. 

Woonveste: Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 

uur. 

Huurdersvereniging: Iedere eerste en derde woens-

dag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 

ContourdeTwern: Iedere woensdag en donderdag 

van 10.00 tot 12.00 uur. 

Buurtbemiddeling: Iedere donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur. 

Politiespreekuur: Iedere donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur.  

Bijeen-team Heusden  

De Kubus, Kasteellaan 23, 5256 GV  Oudheusden. 

Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Heusden 

Op onderstaande tijdstippen is er altijd iemand aan-

wezig. Wilt u buiten deze tijden een afspraak maken 

en er is niemand aanwezig, neem dan contact op 

met een van onze medewerkers, bel met Bijeen 

(telefoon: (073) 78 201 78) of stuur een e-mail naar 

wijkwinkeloudheusden@ContourdeTwern.nl. 

Maandag, woensdag en vrijdag op afspraak. 

Dinsdag              9.00 - 15.00 uur 

Donderdag         9.30 - 12.00 uur 

Zaterdag en zondag gesloten. 

Spreekuren: 

Farent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: 

Iedere dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur. 

Woonveste: Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

Huurdersvereniging: Iedere dinsdag van 10.00 tot 

11.00 uur. 

Vrijwilligershuis: Iedere dinsdag van 10.00 tot 

12.00 uur. 

Politiespreekuur: Iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 

uur. 

Geldzaken, formulieren en Kredietbank: Iedere 

donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. 

De Wijkwinkel biedt de mogelijkheid om gereed-

schap te lenen. Als u gebruik wilt maken van deze 

mogelijkheid, kunt u binnenlopen tijdens de spreek-

uren. 


