
Beste leden van KBO Drunen

Op dinsdag 29 maart om 19.30 uur, houden we onze 
jaarvergadering bij Partycentrum De Remise in Drunen.
De agenda en bijbehorende stukken zijn weer 
opgenomen in een jaarboekje dat u hierbij aantreft.

We beginnen de avond met koffie of thee.
Na de jaarvergadering bieden we een drankje aan. In 
de pauze is een loterij met leuke prijsjes. 
Daarna kunt u genieten van een muzikale glimlach van 
zangeres Ryan. We sluiten de avond af rond 22.30 uur 
met koffie en een worstenbroodje.
Graag willen we weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat: 
Ankie van Agtmaal tel. 06-25146917 of door een mail.te 
sturen aan secretariaatkbodrunen@gmail.com 
Aanmelden kan ook met de antwoordstrook die u bij de 
bestuursleden in de brievenbus kunt doen.

Wij hopen dat u erbij bent en als u vervoer nodig heeft 
proberen we dat te regelen. Bel dan even met het 
secretariaat.

SeniorenSociëteit Drunen

Ria de Folter-Sebregts
voorzitter a.i.

aangesloten bij KBO Brabant
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Korte mededelingen

Met Elkaar

Twee maal per 
week is er een 
gezellig samenzijn 
in De Stulp in 
Drunen.

16 maart Gemeenteraad
verkiezingen

Kom Erbij

Op 16 maart mag u gaan stemmen 
voor de gemeenteraad.
Laat uw stem niet verloren gaan !

Dit is de nieuwe naam 
van de coalitie Een 
tegen Eenzaamheid .

Meerdaagse reis 
met excursies 
naar Ootmarsum (Twente
Ook dit jaar organiseert de werkgroep ‘Reizen’ van de 
Stichting Seniorenschool Heusden een 6-daagse reis.

Dit jaar gaan we naar een hotel in Ootmarsum (Twente). 
Vanuit Ootmarsum zijn er dagelijks excursies georganiseerd, 
zoals:
▫ Een dagje naar EmsFlower in Emsbüren (Dld)
         bloemenbedrijf
▫ Expo Madrid in Vilsteren met bezoek aan de
         Nachtwacht met de originele afmeting
▫ Bezoek kasteel Bad Bentheim en Rawe-Ring Center in
         Northorn
▫ Bezoek markt en Synagoge in Enschede
Op de terugreis bezoeken we nog het Mosterdmuseum in 
Doesburg, waarna we de reis voorzetten voor ons 
afscheidsdiner.

De kosten voor deze meerdaagse reis zijn € 580,-- (all in) 
per persoon. Toeslag voor eenpersoonskamer is € 60,--  
VOL = VOL 
We vertrekken zondag 26 juni en komen vrijdag 1 juli weer 
terug.

Schrijf nu in! 
Indien u belangstelling heeft, kunt u zich inschrijven op 
maandag 14 maart 2022 van 10.00 tot 11.00 uur 
in de Mand (Caleidoscoop), Jan Steenstraat 23 te Vlijmen-
Vliedberg.

Deze meerdaagse reis is bedoeld voor 55 plussers uit de 
Gemeente Heusden die zelfredzaam zijn.

Wilt u meer weten over deze meerdaagse reis bel dan 
073-5118075 (Meriam van Mierlo)

Voordeel met de ledenpas in maart 

Zak Krentenbollen 6 stuks 
van € 4,86 voor € 4,25

Voordeel met de ledenpas

Met de ledenpas kunt u bij verschillende 
winkeliers korting krijgen op uw 
aankopen. Daar willen we graag nog 
meer aandacht aan besteden.
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Vincentiusvereniging gemeente 
Heusden bood ook in 2021 hulp
Aan het einde van elk kalenderjaar zet de 
Vincentiusvereniging gemeente Heusden op een rijtje wat er 
in het afgelopen jaar aan directe hulpverlening is gedaan, zo 
ook over 2021. 

De vereniging biedt hulp aan mensen in de gemeente 
Heusden in directe nood, als zij voor acute hulp 
nergens anders terecht kunnen. De aanvragen moeten 
aan de criteria van de vereniging voldoen. Als men een 
inkomen heeft tot ongeveer 120% van het minimum 
loon, klant is bij de Voedselbank of in het bezit van een 
Heusden pas is dat gewoonlijk voldoende, maar elke 
aanvraag wordt bekeken, besproken en beoordeeld. Als 
de aanvraag ondersteund wordt door een 
maatschappelijke organisatie en de aanvrager 
ambulante hulp ontvangt, dan biedt de 
Vincentiusvereniging vrijwel altijd hulp. De vereniging is 
alleen gericht op inwoners van de gemeente Heusden. 
Luxe artikelen worden niet vergoed, alleen artikelen 
voor de basale levensbehoeften komen in aanmerking 
voor vergoeding. Als mensen niet in aanmerking komen 
voor hulp door de Vincentiusvereniging, kunnen ze 
advies krijgen om hulp te zoeken bij instanties als de 
gemeente, Baanbrekers, Bijeen, de Kredietbank of 
andere instellingen.

Bij hulp vanuit de vereniging is er zelden fysiek contact 
tussen de vertrouwenspersonen van de vereniging en 
de aanvragers, maar wordt er gecommuniceerd via 
telefoon en mail. De vereniging biedt incidentele hulp en 
geen structurele hulp, zoals maandelijkse betaling van 
verzekeringspremies of huurkosten. Er wordt ook geen 
geld overgemaakt naar de aanvragers zelf. De 
vereniging bestelt het product, laat het afleveren bij de 
aanvrager en betaalt rechtstreeks aan het 
verkoopadres.

Als mensen voor zichzelf of anderen hulp willen 
aanvragen, kunnen ze op de website 
www.vincentiusheusden.nl onder Contact een 
aanvraagformulier en telefoonnummers vinden. 

Hulp bij het invullen van uw 
belastingaangifte of bij het 
aanvragen van toeslagen.
In onze gemeente hebben we vrijwillige belastinginvulhulpen. 
Zij vullen belastingpapieren in en worden ieder jaar 
bijgeschoold door KBO Brabant zodat ze op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen.  
Vanaf 1 maart kunt u weer een beroep op hen doen. 
Degenen die niet mobiel zijn en niet naar het gemeentehuis 
kunnen komen, kunnen een afspraak maken voor een 
bezoek aan huis.
Het invullen gebeurt in de periode van 1 maart tot 15 mei 
2022 en is gratis voor personen waarvan het verzamel-
inkomen minder is dan € 50.000,--. 
Voor alleenstaanden dient het inkomen minder te zijn dan
€ 35.000,--. Deze inkomens zijn gebaseerd op de gegevens 
van vorig jaar. 

U kunt een afspraak maken van maandag tot vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur bij ContourDeTwern, op nummer 
0416-373670 
en vergeet niet uw machtigingscode DigiD mee te nemen.

            Antwoorstrook :   graag voor 6 maart  inleveren bij een van de bestuursleden.

Ondergetekende,  komt met .......... personen naar de jaarvergadering op 29 maart 2022 bij De Remise

Naam…………………………..………………………………………………. Tel. .........................................,
                                                                  
                                                                                                                  Vervoer nodig : JA / NEE
Strookje graag inleveren bij een van de bestuursleden.
Theo van Bladel, Groenewoud 39f;  Ria de Folter, Rubenslaan 25;  Gonny Joosen, Grotestraat 190; Ankie van 
Agtmaal, Henk Romeijnstraat 3;  Johan Smits, Achterstraat 4; Jan van Engelen, Abraham Kampstraat 65; 
Marie-Louise Dannenberg, De Garonne 5. 

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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