
Beste leden van Senioren Sociëteit Drunen

Wij hopen dat 2022 voor u allen een goed jaar 
zal worden.
Een jaar waarin we elkaar weer kunnen 
ontmoeten bij onze gezellige bijeenkomsten. De 
activiteitenplanning voor het nieuwe jaar is dan 
ook in voorbereiding. 
Wij verwachten dat we in maart weer een 
bijeenkomst kunnen houden en hebben dan 
onze jaarvergadering gepland. In de tussentijd 
werken we aan het jaaroverzicht en het 
jaarboekje. 
Zo snel mogelijk na de jaarvergadering gaan we 
het 60-jarig jubileum vieren met hetzelfde 
programma als van 24 november jl.. 
Volgende maand komen we hier uitgebreid op 
terug.

Senioren Sociëteit Drunen
namens het bestuur

Ria de Folter-Sebregts
voorzitter a.i.

aangesloten bij KBO Brabant

Musical The Sound of Music 
geannuleerd.
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kon de 
voorstelling helaas niet doorgaan. Nog steeds zijn de 
theaters gesloten. Als duidelijk is of de voorstelling wordt 
verzet of geannuleerd, zullen wij u nader informeren. 
Helaas was dit de zoveelste teleurstelling, maar onze 
gezondheid is het allerbelangrijkste.

Contributie 2022
In de week van 21 februari zal de contributie van uw rekening 
worden afgeschreven. De contributie bedraagt € 24,00 per 
jaar. Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2022 niet 
te verhogen. KBO Brabant heeft dit jaar het bedrag, dat wij 
aan hen voor de leden moeten afdragen, verhoogd van € 12,-- 
naar € 13,00. Om onze activiteiten op peil te houden zijn we 
wellicht genoodzaakt om de contributie volgend jaar te 
verhogen. Dit zal in de ledenvergadering aan de orde komen.

Nieuwe bestuursleden
In de komende jaarvergadering willen we graag nieuwe 
bestuursleden aan u voorstellen. 
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie of wilt u er 
meer over weten? Neem dan contact op met Ankie, Theo of 
Ria
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Voordeel met de ledenpas.
Met de KBO ledenpas kunt u bij verschillende 

winkeliers korting krijgen 
op uw aankopen.
Daar willen we graag 
meer aandacht aan 
besteden met iedere 

maand een aanbieding voor u.
In februari 2022: 
De hele maand 10% korting op de appelflappen 
op vertoon van uw KBO pas [geldt alleen voor 
lid zelf). Wees loyaal, koop lokaal

Korte mededelingen

Bestuursleden

Heeft u tijd over?
Denk dan eens na 
over een 
bestuursfunctie

Contributie 2022

In februari wordt de 
contributie voor 2022 
geincasseerd.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 
wordt gehouden in 
maart 2022

Graag willen wij de 
Drunense 
middenstand 
ondersteunen.
Helpt u mee?

 

Een goede traditie is 
dat de bezorgers in 
januari in het zonnetje 
gezet worden.
Dit jaar wordt het iets 
later. De uitnodiging 
komt eraan. 

Koop lokaalBezorgers

Digicafé in de bieb
In het Digicafé kun je op een ongedwongen manier 
elkaar ontmoeten en ontdekken. Vrijwilligers/docenten 
van Seniorweb en andere bezoekers geven je leuke en 
handige tips om meer uit je tablet, laptops of smartphone 
te halen, bijvoorbeeld het downloaden van leuke of 
handige apps. Daarnaast kun je ook hulp inroepen bij 
het downloaden van e-books van de bibliotheek of het 
aanmaken van een account. 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in De 
Bibliotheek in Drunen.



 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.kbodrunen.nl
Wilhelmien Marti

Nieuwsbrief: 
Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail 
riadefolter@gmail.com                                              
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Film: The Father            
Maandag 21 februari: 13,30 uur

The Father is een Brits-Franse 
dramafilm uit 2020 onder regie van Florian Zeller.                               
De hoofdrollen worden vertolkt door Anthony Hopkins 
en Olivia Colman.                                                  
Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar 
dementerende vader Anthony, die steeds weer alle 
hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem 
gezorgd wordt wanneer zij er niet is.                 
Entree: € 8,00, inclusief een kop koffie of thee na 
afloop van de film.                                               
Tickets zijn verkrijgbaar bij De Voorste Venne. 

Speciaal aanbod voor filmliefhebbers           
De Seniorenschool Heusden en De Voorste Venne 
bieden u een passe-partout aan waarmee u 4 films 
kunt bezoeken (die de eerste 4 maanden van 2022 
gedraaid worden) voor € 25,00.                              
(Dat is € 6,25 per voorstelling inclusief een koffie/thee). 
Een passe-partout kunt u bestellen bij de 
Seniorenschool of De Voorste Venne: via mail: 
info@seniorenschoolheusden.nl of telefonisch via   
06 1176 0048  

Wandelen mag wel !
Zondag 20 februari organiseert de Seniorenschool 
een wandeling naar Nederhemerd zuid. De wandeling 
duurt twee uur. 
Lees hier meer over in de nieuwsbrief van de 
Seniorenschool.

Cliëntondersteuning en ouderenadvisering
Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor iedereen 
beschikbaar die vragen heeft over zelfstandig leven, 
zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs 
en werk en inkomen. 
Heeft u vragen of hulp nodig? 
Mail naar dienstenkbodrunen@gmail.com 
of bel Ria de Folter, 06 -1176 0048

Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger 
gratis mee
Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het 
ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen met de 
persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen 
weleens iets leuks? Dan hoeft u de reis- of 
parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de 
mogelijkheden.

OV-begeleiderskaart
Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke 
begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, kunt u 
een OV-begeleiderskaart aanvragen. Dat kan 
bijvoorbeeld als iemand slecht ziet, in een rolstoel zit of 
door een psychische aandoening niet zelf kan reizen. 

Regiotaxi of deeltaxi
Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-
vervoerspas? Dan kunt u samen gebruik maken van de 
Regiotaxi of deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger 
gratis mee, soms betaalt u een bedrag per kilometer. De 
gemeente bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt. 

Valys
De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 
kilometer. Voor langere ritten is er Valys, taxivervoer 
voor de langere afstand. Iemand die reist met Valys mag 
één begeleider gratis meenemen.

Gehandicaptenparkeerkaart
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale 
plaatsen parkeren, zodat u minder ver hoeft te lopen 
naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het 
ziekenhuis. Als iemand vanwege een handicap zelf niet 
kan rijden, kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen. 
U kunt dan als mantelzorger op een 
gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze 
persoon in uw auto meereist. 

Vergoeding via de verzekering
In sommige gevallen vergoedt 
de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon voor wie 
u zorgt niet zonder begeleiding kan reizen, worden ook 
de reiskosten van de begeleider vergoed. In bijzondere 
gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee 
begeleiders vergoeden. Vraag ernaar bij de 
zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt.
Bron: Ikwoonleefzorg
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