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Beste leden, 
 
De tijd vliegt en nog steeds hebben we geen reguliere 
activiteiten kunnen organiseren. Maar de sterren zijn ons 
wat gunstiger gestemd. De versoepeling van 
coronamaatregelen gaat nu in een rap tempo. Vaccineren 
wordt volop gedaan en onze bewegingsruimte wordt met 
een veilig gevoel steeds groter. Afgelopen week kregen 
we via o.a. KBO Brabant bericht dat de overbekende 
Passiespelen in Tegelen nog dit jaar in juli gaan 
plaatsvinden. Op 3 juli zijn de eerste twee voorstellingen! 
De zomer is dan ook al begonnen, waarmee we uitkijken 
naar meer mooi weer! 
Het onderwijs in het zuiden heeft dit jaar een late 
vakantie, namelijk van 24 juli t/m 5 september. 
 
Als KBO Drunen gaan we ons ook richten op enkele 
reguliere activiteiten, waaronder de bekende 
zomerreisjes. We hopen een aantal locaties te vinden 
waar u belangstelling voor hebt en met velen van kunt 
gaan genieten. 
In de volgende nieuwsbrief, en op onze website, zullen 
we activiteiten en data opnemen, zodat u tijdig een keuze 
kunt maken. 
 
The sun is rising!  Afgelopen maanden hebben we 
meerdere oproepen geplaatst aan leden die het bestuur 
op willekeurige momenten zouden kunnen/willen 
ondersteunen. Als bestuur zijn we heel blij met de 
respons. We hebben nu een lijst van een achttal 
oproepbare vrijwilligers, waaronder een vrijwilliger die 
onze website up to date wil houden.  
 
Verder hebben zich ook vier leden gemeld om elke 
maand de ONS bij u te bezorgen. 
Na vele en vele jaren heeft Chris Tielemans zijn taak als 
ONS coördinator (en bezorger) moeten neerleggen.  
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de vele jaren dat hij dit 
werk met zorg en plezier heeft gedaan.  
 
De coronamaatregelen verdwijnen van lieverlee nemen, 
de gelegenheden om elkaar te ontmoeten nemen toe, en 
dat is goed nieuws! 
 
Blijf fit en gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar 
EN hou vol !!! 

 
 
Chris van Broekhoven 
 
 

 
 

 
De Passiespelen 2021 gaan door! 

Na twee keer uitstel gaan de Passiespelen 2021 door!  
 
De voorstellingen worden gehouden in Openluchttheater 
De Doolhof in Tegelen in de periode van 3 juli t/m 5 
september 2021.  
De voorstellingen zijn coronaproof. 
Op 15 augustus zijn er speciale KBO-voorstellingen en 
krijgen KBO-leden een speciale korting.  
Wilt u de Passiespelen bezoeken dan kunt u daarvoor 
zelf inschrijven en een ticket kopen. 
KBO Drunen onderzoekt de mogelijkheid een busreis te 
organiseren. Dat zal dan vermoedelijk zijn op 22 of 29 
augustus.  
Wij zullen u hierover nog informeren in onze nieuwsbrief 
van augustus.  
 
Bibliotheek is weer open.  
Na 5 maanden sluiting is de Bibliotheek 
op 20 mei jl. weer geopend.  
U bent van harte welkom. 
De openingstijden zijn in Drunen en 
Vlijmen op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
Boekenweek 

Van 29 mei t/m 6 juni 2021 is het weer Boekenweek.  
Het thema is dit jaarTweestrijd. 
De Boekenweek draait om lekker lezen: daarom is het 
feest in de boekwinkel en in de bibliotheek. 
Het Boekenweekgeschenk, het cadeau van de 
boekhandel bij besteding van € 15 aan Nederlandstalige 
boeken, is dit jaar geschreven door Hanna Bervoets. 
Ieder jaar wordt een auteur uitgenodigd een essay te 
schrijven over het thema 
van de Boekenweek.  
Dit jaar is het 
boekenweekessay 
geschreven door 
Roxane van Iperen en is 
voor € 3,75 verkrijgbaar 
in de boekwinkel. 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
juni 2021 

Van de voorzitter
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Senioren geven tegelwijsheden aan Tweede 
Kamerleden 
Tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, werden 
door KBO-PCOB aangeboden aan 
de leden van de Tweede Kamer. 
Spreuken als “De jongeren van 
vandaag zijn de ouderen van 
morgen” en “Zelfs de wijste uil was 
vroeger een uilskuiken” sieren 
sinds kort de werkkamers van 
politiek Den Haag. 
 
AOW en vakantiegeld in mei. 
AOW'ers ontvingen op 20 mei samen met de AOW ook 
het vakantiegeld. Dit jaar is het vakantiegeld bruto én 
netto lager dan vorig jaar. Gehuwden gaan er per 
persoon €4,30 bruto op achteruit. Een alleenstaande gaat 
er bruto €5,92 op achteruit. De netto achteruitgang is 
lastig te berekenen, omdat deze afhangt van de 
persoonlijke fiscale situatie. 
De verlaging van het vakantiegeld heeft twee oorzaken: 
In de eerste plaats hogere belasting op het minimumloon 
plus vakantiegeld. In de tweede plaats een hogere 
bijdrage voor zorgverzekeringswet. 
  
Een gehuwde ontvangt dit jaar € 604,92 vakantiegeld. 
Voor een echtpaar is dat het dubbele, €1.209,84.  
Daarop kan de SVB maximaal 28,04% belasting en 
premies inhouden. Dat is € 169,62 per persoon.  
Dat geeft een netto vakantiegeld van €435,30 per 
persoon, of €870,60 per echtpaar.  
Mogelijk houdt de SVB minder belasting in, afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie. 
Een alleenstaande ontvangt dit jaar € 846,94.  
De SVB kan daarop maximaal € 237,48 inhouden en dat 
geeft een netto bedrag van € 609,46.  
Het nettobedrag kan verschillen en is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie.  
 
Drunense Fietsvierdaagse 2021  
 
Fietsliefhebbers kunnen dit jaar 
weer meedoen aan de 
Drunense Fietsvierdaagse 
 
Na een jaar afwezigheid is een Drunense Fietsvierdaagse 
bedacht die 'corona-proof' gereden kan worden.  
Helaas geen fysieke editie, maar een 'doe het zelf' editie!  
U kunt tegen betaling van een kleine vergoeding vier 
verschillende routes van elk 40 kilometer downloaden, die 
net als de 'gewone' fietsvierdaagse elke dag een andere 
windstreek aan doen. 
 
Hoe werkt het? Ga naar de website 
https://www.tcpresto.nl/drunense-fietsvierdaagse 
Nadat u zich heeft ingeschreven via de knop Inschrijven 
krijgt u een bevestigingsmail met link naar de routes. 
Na het downloaden kunt u de routes printen en 
kunt u op eigen gelegenheid, op een dag en een moment 
dat het u uitkomt, rijden.  
Inschrijven is mogelijk tot 31-12-2021 
 

De organisatie realiseert zich dat het geen 
fietsvierdaagse is zoals u gewend bent en had u liever 4 
dagen op het paviljoen welkom geheten.  Helaas kan dat 
dit jaar nog niet. 
De organisatie hoopt met deze 'doe het zelf' 
Fietsvierdaagse enigszins het gevoel van de Drunense 
Fietsvierdaagse bij u op te roepen en ziet u graag weer in 
2022. 

 
Fietsmaatjes Heusden zoekt vrijwilligers (herhaling)  
De oproep in de media van vorige maand heeft geleid tot 
een aantal aanmeldingen van gasten. U kunt zich 
hiervoor nog steeds aanmelden. Maar gasten kunnen niet 
fietsen als er geen vrijwilligers zijn.  
Voelt u zich geroepen om te fietsen met een gast of kent 
u iemand die dat misschien zou willen doen, neem dan 
contact met het bestuur op.  
Dat kan telefonisch: 06 1670 7415 of per mail: 
info@fietsmaatjesheusden.nl of kijk voor meer informatie 
op de website www.fietsmaatjesheusden.nl.  
Het bestuur van Fietsmaatjes hoort graag van u.  

 
 
 
 

 
KBO praatje 
Een praatje met anderen, een 
goed gesprek, een ervaring 
delen of informatie uitwisselen 
kan natuurlijk ook met 
mensen die betrokken zijn of 
lid zijn van KBO Drunen.  
Bel Gonny Joosen om een afspraak te maken. tel. 06 
1032 6751 
 
Cliëntondersteuning 
Heeft u hulp of advies nodig op het gebied van WMO of 
andere zaken, bel ouderenadviseur /cliënt 
ondersteuner Ria de Folter: 06 1176 0048. 
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