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Geachte leden van KBO Drunen / Senioren Sociëteit Drunen 
 
 
De afgelopen twee jaren zijn niet makkelijk geweest. De lockdown en de overheidsmaatregelen waren heel 
ingrijpend: geen handen geven, zoveel mogelijk thuis blijven, met een mondkapje op naar de winkel, geen 
verjaardagen vieren, kleinkinderen op afstand houden en ga zo maar door.  
Dit is een onnatuurlijke manier van leven waar iedereen aan mee moest doen. Toen het even kon hebben we 
enkele activiteiten georganiseerd waaraan u met enige terughoudendheid wilde deelnemen. 
Ook het bestuur van KBO Drunen / Senioren Sociëteit Drunen miste de ontmoetingen, de bijeenkomsten, de 
activiteiten en het gezellige praatje. Tegelijkertijd wisten we ook dat klagen niet helpt.  
 
Het 60 jarig jubileum kon vorig jaar niet doorgaan maar dat gaan we dit jaar inhalen. We hopen dat we tijdens 
de ledenvergadering al een datum kunnen doorgeven.  
Ook willen wij alvast melden dat we een jubileumboekje in voorbereiding hebben, dat aan de leden wordt 
uitgereikt aan het einde van het jubileumjaar. Naast een stukje geschiedenis wordt het vooral een gezellig 
boekje met foto’s en verhalen van leden.  
Het is nog een beetje wennen aan onze nieuwe naam. Die nieuwe naam gebruiken we voorlopig met de 
ondertitel dat we aangesloten zijn bij KBO Brabant. Ook met de nieuwe naam blijven we een vereniging die de 
belangen behartigt van de leden en de andere senioren in onze gemeente.  
 
Een groot compliment wil ik geven aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat onze vereniging blijft 
draaien.  
Daarbij hoort ook een compliment aan alle bestuursleden die hebben meegedacht naar mogelijkheden voor 
ontmoeting en zich ingespannen hebben om, soms op het laatste moment, toch nog een leuke activiteit of een 
busreisje te regelen.  
Wij hebben uw reacties als steun ervaren en waren blij met het vertrouwen dat u in ons had. 
 
Wij hopen dat 2022 een mooi jaar wordt en zien u heel graag bij de jaarvergadering. 
 
 
 
Namens het bestuur  
Ria de Folter, voorzitter a.i. 
Ankie van Agtmaal 
Theo van Bladel 
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AGENDAPUNTEN  
 

1. Opening en mededelingen.  
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 2021. 
3. Activiteitenverslag 2021 en overige activiteiten. 
4. Financieel jaarverslag 2021 met toelichting door de penningmeester. 
5. Verslag kascontrolecommissie. 

De financiële bescheiden zijn 15 februari 2022 gecontroleerd door de heer Ben Korthagen en 
mevrouw Martine Dekkers. Toelichting tijdens de vergadering. 

6. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. 
7. Begroting 2022 / contributie 2023 
8. Rooster van aftreden / nieuwe bestuursleden  / toelichting door bestuur.  
9. Overige organisaties 
10. Rondvraag  
11. Sluiting 

 

 
 
 
 

  

Verslag Ledenvergadering 2021 
Door de coronapandemie werd de voorgenomen 
Algemene Ledenvergadering van KBO Drunen, 
steeds verschoven. Het was niet mogelijk om 
volgens de voorschriften van de Rijksoverheid, een 
geplande datum te laten plaatsvinden. 
Vandaar dat het bestuur door deze uitzonderlijke 
situatie, heeft gekozen om in augustus 2021, het 
Jaarboekje 2021, met daarin opgenomen de notulen 
van de KBO Algemene Ledenvergadering van 20 
februari 2020 en de agenda voor de geplande 
Algemene Ledenvergadering èn de Nieuwsbrief bij 
de leden te laten bezorgen. 
 
 

 
 
Dit alles is als bijlage van het magazine ONS bij de 
leden afgeleverd. In de Nieuwsbrief van september 
2021 werd de uitleg gegeven en verzocht te reageren 
op het Jaarboekje 2021 met vergaderstukken en de 
benoeming van Theo van Bladel als bestuurslid-
penningmeester. 
Hierop is door de leden positief gereageerd, 
waardoor Theo van Bladel als penningmeester is 
aangenomen. De aangeboden vergaderstukken zijn 
tevens akkoord bevonden. 
 
Verslag Ankie van Agtmaal,  
Secretaris 
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Activiteiten verslag 2021 

 
Januari 2021 
Wij wensen alle leden een gelukkig en gezond 2021. 
Alle leden van 85 jaar en ouder hebben we rond Kerstmis bezocht en een doosje heerlijke 
chocolaatjes afgegeven. Na het uitbreken van de Covid-19 pandemie in 2020 zitten we 
weer in een flinke lockdown die naar verwachting 5 weken zal duren!  
 

De bezorgers van KBO Drunen mogen de ONS magazines, vanwege de strenge 
coronamaatregelen niet zelf afhalen op het secretariaat. KBO Brabant bezorgde de 
magazines bij de bezorgers thuis zodat die toch nog bij de leden bezorgd konden worden. 
Het Nieuwjaarstreffen, een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met de leden, moesten we tot onze spijt 
afgelasten. Het bestuur hield telefonisch contact en vergaderde digitaal. 
 

Februari 2021 
In navolging van het advies in de ledenvergadering blijft de contributie van 2021 gelijk aan die van 
2020. KBO Brabant biedt een puzzel aan, die we mogen opnemen in onze nieuwsbrief. Omdat we 

geen bijeenkomsten mogen organiseren hebben we daar dankbaar 
gebruik van gemaakt. Onder de goede inzenders werd een winnaar 
gekozen die een klein prijsje kreeg aangeboden. 
       

KBO waarschuwt haar leden tegen oplichters die via telefoon en 
WhatsApp en mail of berichten, de mensen geld afhandig proberen te 
maken. Ga er niet op in.  
Dit geldt ook inzake coronavaccins, daarvoor ontvangt u altijd een brief! 

 
 
Maart 2021 
Het jubileumjaar van KBO 60 jaar op 24 november 2021, was aanleiding om de naam te 
moderniseren. Hierbij zijn de leden betrokken en hebben we gevraagd suggesties voor 
een nieuwe naam in te leveren. We hadden meer reacties verwacht maar waren blij met 
alle aangeleverde namen voor onze vereniging. Die hebben we verzameld en in de 
tweede ronde kon u uw stem uitbrengen op de 3 meest genoemde suggesties.  
 

Wij stellen u voor aan mevrouw Bep van Wezel-van der Lee, die de werkgroep Lief 
en Leed komt ondersteunen. 
 
De bezorgers van het magazine ONS hebben begin dit jaar een attentie ontvangen. 
We hebben veel waardering voor hun werk en inzet waarbij ze vaak door weer en 
wind de magazines bij de leden in de brievenbus stoppen.  
 
 
 
 

 
 
Ook de vrijwilligers van het “KBO Praatje” werden met een 
attentie bedankt. 
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April 2021 
In april mogen nog geen bijeenkomsten georganiseerd worden.  
Daarom heeft KBO Drunen voor alle leden een Paasattentie: een tasje met lekkernijen en een mooie 
kleurplaat met paaswens die kinderen van basisschool De Duinsprong hadden verzorgd.  
De attentie werd door de bezorgers van de ONS magazines meegenomen en bij de leden thuis bezorgd.  
Vanuit het bestuur weer een super dankjewel voor al degenen die hebben meegeholpen om deze grote klus 
te klaren. 

 
Een aparte werkgroep van het bestuur en 
vrijwilligers heeft de attentie klaargemaakt. 
 
 
 
 
 

Leden kunnen zich bij het secretariaat opgeven, als zij hand en span diensten willen verrichten. 
In de nieuwsbrief stond een Paaspuzzel. 

 
Mei 2021 

 
KBO Drunen heeft een eigen werkgroepje die, op verzoek, gesprekken met leden kan 
voeren, het zg. “KBO-praatje”. 
Ook KBO-Brabant heeft mogelijkheden om deel te nemen aan gespreksgroepen. Alle 
leden kunnen daar, na aanmelding en overleg, desgewenst deelnemen aan “Ons 
gesprek”. 

 

Juni 2021 
Door het landelijk vaccineren, hopen we weer activiteiten te mogen/kunnen opzetten.  
We hopen dat er wat versoepeling komt en houden rekening met de nieuwe coronaregels.  

Chris Tielemans heeft na 30 jaar zijn functie als coördinator van het ONS magazine 
neergelegd. Wij danken Chris heel hartelijk voor zijn lange staat van dienst.  

Hans van Eijden, die de functie nu alleen verzorgt, zoekt nog een assistent(e)  
  
 

 
Juli 2021 

Afscheid van de voorzitter 
Voorzitter Chris van Broekhoven legt per 28 juni 2021 zijn functie neer  
vanwege persoonlijke omstandigheden. Wij vinden dat ontzettend  
jammer maar we hebben alle begrip voor zijn besluit.  
We danken Chris voor zijn inzet, zijn vernieuwende ideeën  
en het goede werk dat onder zijn leiding is gedaan en wensen  
hem en zijn gezin het allerbeste: veel geluk en een goede gezondheid 
om nog lang te genieten van kinderen en kleinkind(eren)  
Ria de Folter zal de functie als voorzitter a.i. waarnemen. 

 
Voor het onderhoud en beheer van de website heeft Wilhelmien Marti zich beschikbaar 
gesteld. Daar zijn we erg blij mee. 
                                                                                           

Augustus 2021  
 
 
Theo van Bladel uit Drunen komt het bestuur versterken en zal de functie van 
penningmeester op zich nemen.  
Aan de Algemene Leden Vergadering wordt de benoeming van Theo ter goedkeuring 
voorgelegd.  
Het reisje naar de Passiespelen is geannuleerd vanwege het geringe aantal personen dat 
zich had aangemeld.  
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September 2021 
De KBO Algemene Ledenvergadering is geannuleerd vanwege de strenge 
coronamaatregelen en de geringe aanmeldingen. Het Jaarboekje 2021 is tegelijk met 
het ONS magazine, in augustus bij de leden bezorgd.  
Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de agenda (met bijlagen) in deze 
uitzonderlijke situatie en in te stemmen met de benoeming van Theo van Bladel als 
bestuurslid in de functie van penningmeester. Na de schriftelijke instemmende 
reacties van de leden feliciteren wij hem als bestuurslid /penningmeester van KBO 
Drunen. Ook stemden de leden schriftelijk in met de vergaderstukken. 
 
De kascontrolecommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Het KBO secretariaat heeft een nieuw telefoonnummer: 06-25146917 

 
23 september vindt, onder strikte maatregelen, een uitstapje plaats naar de 
Zandsculpturen in Garderen, waar nog steeds het thema “75 jaar bevrijding” 
te zien is. Uitgebeeld zijn o.a. het onderwerp “de slag om Arnhem” en “Pearl 
Harbor”. Te zien naast de grote afbeeldingen: de wereld in het klein. 
 
 

Oktober 2022 
KBO Drunen zal 5 oktober 2021 deelnemen aan de Vitaliteitsdag, die door KBO Kring Heusden in 
samenwerking met Stichting De Schroef en KBO Brabant werd georganiseerd. Mede door het vele werk van 
de vrijwilligers is het een geslaagd evenement geworden. 
 
1 oktober wordt bijna traditiegetrouw, de Nationale Ouderendag gevierd. 
Alle senioren van de gemeente Heusden zijn welkom als zij voldoen aan de 
voorschriften van de Rijksoverheid: ontsmetten van handen; QR test + legitimatie, 
mondkapje op tot men op de plaats zit en ook bij het lopen mondkapje op.  
Het is een gezellig samenzijn geworden met een leuk optreden van muziekgezelschap 
“Deining” en een Bingo.  De organisatie was in handen van Johan Smits en Gonny 
Joosen.  

 
10-10-2021 werd Nelly v Hulten-Brok 100 jaar. 
Mevrouw van Hulten is ook al 40 jaar lid.  
Zij is door bestuursleden Ria de Folter en Marie-Louise Dannenberg gefêteerd en ontving een 
mooi boeket bloemen en een chocoladegeschenk namens KBO-Brabant.  
 
 

 
21 oktober werd een bezoek gebracht aan Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.  

 

Met mondkapje op de bus in. Het was een lange rit, maar 
zeker de moeite waard: na de koffie met gebak, brachten we 
een bezoek aan het park. Er waren mooie aangelegde perken, 
met heel veel orchideeën en ook andere planten. Ook waren 
er verschillende dieren te zien en waterpartijen. De lunch was 
goed verzorgd. Op de terugweg werd er een heerlijk diner 
genuttigd 
 
 
KBO leden konden weer meedoen aan RABO Club Support, waarmee KBO Drunen 
een bedrag van € 888,13 mocht ontvangen.  Leden dank voor uw stem!!        
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November 2021 
2 november is er traditiegetrouw een Heilige Mis voor de overleden leden van KBO Drunen. 
 
24 november 2021: KBO 60 jaar 
DE dag dat KBO Drunen 60 jaar bestaat. 
Het diamanten jubileum had toen een mooie feestelijke dag moeten worden met een Oecumenische Dienst in 
de Lambertus kerk in Drunen en een Brabantse koffietafel in Partycentrum De Remise met muziek en een 
optreden. Er waren zoveel aanmeldingen dat we twee dagen moesten reserveren voor de Brabantse 
koffietafel. De planning was, dat de nieuwe naam daar ludiek bekend zou worden gemaakt. 
Wilhelmien Marti was vorige jaar al betrokken bij logo en ontwerp en dat heeft geleid tot een 
nieuwe uitstraling. 

 
Het logo en de button “60 jaar” is ontworpen 
door webmaster: Wilhelmien Marti. 
 
Het diamanten jubileum was voor het bestuur 
aanleiding om de nieuwsbrief te vernieuwen en 

voortaan in kleur te drukken. Theo van Bladel heeft banners laten maken en een vlag zodat we herkenbaar 
zijn bij activiteiten. 
 

December 2021 
▪ In de Nieuwsbrief èn in de media wordt de nieuwe naam bekend gemaakt. We wachten op betere 

tijden! 
Er kan geen Kerst-  en Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden. Ons geduld wordt op de proef gesteld.  
Contact met bestuur en leden gaat per telefoon, een bezoekje, of per mail. 

 
▪ KBO-Brabant heeft besloten, dat er met ingang van december 2021 maar 10x het Magazine ONS 

wordt uitgegeven. Dit houdt in dat er in december 2021 geen ONS bezorgd wordt. 
 

▪ De nieuwsbrief van december wordt in kleur en mèt Kerstkaart samen met de traktatie aan de leden 
geschonken. Voor alle leden was er een lekkere Kerstkrans van Bakker Floor van Lieshout. Deze 
traktatie kon 3 dagen op verschillende locaties worden afgehaald en de overige Kerstkransen werden 
door het bestuur en vrijwilligers bij de leden thuis bezorgd.  
We danken bakker Floor van Lieshout voor hun medewerking en de korting die we kregen om deze 
actie mogelijk te maken. 
We hebben veel dankbare reacties en Kerst- en Nieuwjaarswensen van de leden ontvangen. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige bestuursactiviteiten 

▪ Het bestuur werd op 31 december 2021 gevormd door 7 personen 
▪ Juli 2021 vertrekt de voorzitter en neemt Ria de Folter de functie van voorzitter tijdelijk over. 
▪ September 2021 is het bestuur aangevuld met penningmeester Theo van Bladel. 
 Het bestuur heeft vaak vergaderd via de internetmogelijkheid “ZOOM”, zodat we elkaar konden zien 
 tijdens de vergaderingen. Ook was er veel e-mailverkeer met elkaar. 
▪ In 2021 was het door de pandemie niet vaak mogelijk fysiek te vergaderen. Indien dit wel was 

toegestaan werd er vergaderd bij de secretaris thuis en later in De Stulp, Drunen. 
▪ In 2021 is er 12 keer een Nieuwsbrief gemaakt. Deze is ingelegd in het maandblad ONS en door de 

bezorgers bij u aan huis c.q. op het afleveradres bezorgd.  
▪ Wij danken onze ca 35 trouwe bezorgers die door weer en wind deze boekjes hebben rondgebracht. 

Onder de bezorgers is zelfs een niet-lid. We hebben wel afscheid moeten nemen van enkele 
bezorgers, veelal door hun hoge leeftijd, maar telkens zijn er weer andere leden bereid gevonden om 
hun plaats in te nemen. Zelfs de Paasattentie is door hen bij de leden bezorgd. Chapeau! 
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▪ Coördinator van de ONS magazines is Hans van Eijden. hij wordt bijgestaan door Martine Dekkers. 
▪ De secretaris heeft de contacten met de bezorger van KBO-Brabant. Haar adres is een uitwijk voor 

het afhalen van de magazines, indien het door omstandigheden anders niet mogelijk is. 
▪ Ledenservice wordt verzorgd door bestuurslid Marie-Louise Dannenberg. Zij heeft ook het KBO-

Brabant automatiseringsprogramma LEAweb tot haar beschikking. Voor directie communicatie wil zij 
graag het bestand actueel houden en zou zij graag het 06-nummer en het emailadres van elk lid 
willen noteren. Haar nummer: 06-31045064. 

▪ Bij al onze activiteiten en communicatie-uitingen, houden we zoveel mogelijk rekening met de privacy-
wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze privacyverklaring staat op de 
website www.kbodrunen.nl . 

▪ In de loop van 2021 hebben we vrijwilliger/lid Wilhelmien Marti bereid gevonden zich als webmaster 
voor KBO Drunen in te zetten. Zij doet dat met verve. Dank daarvoor Wilhelmien.   

▪ Lief en Leed werd verzorgd door Gonny Joosen, waarin zij wordt bijgestaan door ons lid Bep van 
Wezel-van der Lee.  

▪ Bij jubilea wordt een kleine attentie gebracht. 
▪ Bij 25 jaar lid wordt een kaartje bezorgd. 
▪ Leden die 80, 85, 90 of 95 jaar worden krijgen een felicitatiekaart. 
▪ Bij de 100-jarige werd een bezoek gebracht met een boeket bloemen. 
▪ Als we op de hoogte zijn van het overlijden van een lid, krijgt de partner of familie een condoleance 

kaart. 
▪ Het secretariaat KBO/SeniorenSociëteit is te bereiken via Secretariaatkbodrunen@gmail.com of via 

eigen nummer: 06-25146917. 
▪ Voor cliëntondersteuning en ouderenadvisering kan men een beroep doen op bestuurslid Ria de 

Folter 06-11760048      
▪ De foto’s bij activiteiten werden gemaakt door Ria de Folter en Ankie van Agtmaal en door Wilhelmien 

Marti op de website geplaatst. 
▪ De uitstapjes met KBO/SeniorenSociëteit Drunen zijn verzorgd door Johan Smits en Gonny Joosen. 
▪ Het KBO Praatje heeft vanwege de strenge regels RIVM/Rijksoverheid van de pandemie niet 

plaatsgevonden. Normaliter wordt dit verzorgd door de dames Jo van Gorcum-van Drunen en 
Bernarda Lommers-van der Lee. De coördinatie ligt bij Gonny Joosen. 

▪ Theo van Bladel heeft zitting in KBO Kring Heusden. 
▪ Ria de Folter en Ankie van Agtmaal hebben zitting in de Senioren Raad Gemeente Heusden. 
▪ KBO Drunen/SeniorenSociëteit Drunen heeft sinds najaar 2019 een leesclub met 10 deelnemers. De 

coördinatie is in handen van Ankie van Agtmaal 
▪ De eerste VITALITEITSDAG is door KBO Kring Heusden in samenwerking met KBO Brabant en 

Stichting De Schroef op 5 oktober 2021 georganiseerd. Het was een dag met testen op het gebied 
van gezondheid om zo de senioren meer inzicht te geven in hun leefstijl, vitaliteit en gezondheid. De 
dag vond plaats in de Voorste Venne en was goed bezocht en voor herhaling vatbaar. 

▪ 24 november 2021 bestaat KBO Drunen 60 jaar. Gepland was een Oecumenische dienst in de 
Lambertus kerk en erna een Brabantse Koffietafel bij Partycentrum De Remise waar ludiek de nieuwe 
naam Senioren Sociëteit Drunen gepresenteerd zou gaan worden. Er was zoveel belangstelling van 
de leden, dat een tweede dag erbij getrokken werd. Helaas de Corona-pandemie gooide roet in het 
eten. Het was niet verantwoord en volgens de voorschriften RIVM/Rijksoverheid, niet mogelijk om dit 
door te laten gaan. 

▪ Secretaris Ankie van Agtmaal is in het bezit van het certificaat Brand Veilig Leven. 
▪ Op het gebied van belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering werden enkele cursussen 

digitaal aangeboden.  
De gesprekken die de besturen van KBO/SeniorenSociëteit Drunen, Stichting Hunenhof en De 
Voorste VENNE hebben gevoerd over een eigen ruimte voor senioren met inloopmogelijkheid / 
ontmoetingsplek in de Voorste Venne heeft nog niet geleid tot een oplossing. 
In 2022 worden de gesprekken voortgezet. 
Theo van Bladel neemt als afgevaardigde van KBO Drunen deel aan de bestuursvergaderingen van 
De Hunenhof. 

 
  

http://www.kbodrunen.nl/
mailto:Secretariaatkbodrunen@gmail.com
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FINANCIËN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ik in september 2021 aantrad als penningmeester van toen nog KBO afdeling Drunen, had de 
kascontrole over het jaar 2020 nog niet plaats gevonden en was de vorige penningmeester niet meer in beeld. 
Ria de Folter en ik hebben de kascommissie zo goed en zo kwaad het kon de financiën van 2020 uiteengezet. 
Hierna ben ik gestart met het opzetten van de administratie 2021. Gestart is met een nieuw financieel 
systeem, dat naar volle tevredenheid werkt. 2021 is natuurlijk net zoals 2020 een vreemd jaar door de 
coronamaatregelen. Veel activiteiten zijn in gang gezet, maar later weer afgelast. 
De financiën over 2021 vergelijken met voorgaande jaren heeft geen zin omdat de omstandigheden niet te 
vergelijken zijn. We moeten hopen dat 2022 een normaal jaar wordt, waarbij we alle activiteiten weer kunnen 
oppakken en ons 60 jarig bestaan kunnen vieren. Ik hoop hieraan mijn bijdrage te kunnen leveren. 
 
 
Theo van Bladel 
Penningmeester SeniorenSociëteit Drunen. 
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Begroting 2022 SeniorenSociëteit Drunen 

Inkomsten   

8000 Contributie  €         20.400,00   

8010 Subsidies  €           1.400,00   

8913 diversen ontvangsten  €              500,00   

Totaal  €         22.300,00   

4600 Bestuurskosten   €           2.250,00  

4200 Cultureel en Sociaal   €           8.000,00  

4300 Secretariaatskosten   €              800,00  

4400 Voorlichting en Informatie   €           3.500,00  

60jarig bestaan   €         12.500,00  

Totaal   €         38.550,00  

   

Resultaat   €        -16.250,00  

 

Ledenverloop kalenderjaar 2021 
1 januari 2021  861 leden (inclusief gastleden) 
1 januari 2022    843 leden (inclusief 11 gastleden) 843 leden zijn 540 vrouwen en 303 mannen 
 
In 2021 hebben 56 nieuwe leden zich aangemeld. 
74 leden zijn uitgeschreven, met als reden: 
42 door overlijden 
25 door opzegging  
  6 door verhuizingen 
  1 gast-lid verhuisd 
 
 

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  
Naam Functie Start 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

vacature voorzitter                

Ria de Folter  vice-voorzitter 2014               

Johan Smits Lid 2016               

Gonny Joosen Lid 2017               

Ankie van Agtmaal secretaris 2019               

Marie-Louise Dannenberg Lid 2020               

Jan van Engelen Lid 2020               

Theo van Bladel penningmeester 2021               

 Niet in functie 

   In functie 

 Aftredend herkiesbaar 

 Aftredend niet herkiesbaar 

* De functie van voorzitter werd in 2021, na het vertrek van Chris van Boekhoven in juli, vanaf tijdelijk waargenomen door Ria de Folter  

 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Gonny Joosen en Johan Smits. 
Bestuurslid Gonny Joosen heeft aangegeven, om haar moverende redenen, om haar bestuursperiode eerder 
te stoppen. 
Bestuurslid Johan Smits heeft vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven dat hij zich niet meer 
herkiesbaar stelt. 
Wij danken Gonny en Johan voor hun inzet voor KBO Drunen/Senioren Sociëteit Drunen en haar leden en 
wensen hen nog mooie en gezonde jaren toe. 
Aftredend en herkiesbaar is Ankie van Agtmaal. 
 

  



 12 

 
Overige organisaties 

 

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 (DEMENTIELIJN) 

0800-5088 is het telefoonnummer van de Alzheimer Telefoon. Hier kunt u gratis terecht 
voor al uw persoonlijke vragen, 7 dagen per week van 09.00 tot 23.00 uur. 
Meer informatie over dementie kunt u ook vinden op de website 
https://www.dementievriendelijkheusden.nl of op  https://dementie.nl/ 

 

BELASTINGAANGIFTE  

Het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte en of het aanvragen van diverse 
toeslagen kan moeilijk zijn. Heeft u hulp nodig dan kunt u een beroep doen op de 
vrijwillige belastinginvulhulpen. Van KB)/SeniorenSociëteit Drunen.  
Voor een afspraak neemt u contact op met ContourDeTwern, Raadhuisplein 16, 5151 JH 
Drunen, tel. 0416-373670 of mail naar infoheusden@contourdetwern.nl 
 

 
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, iPad, laptop of smartphone of iPhone te halen.  

 
  

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 
 

 
COLLECTIEF OUDEREN VERVOER HEUSDEN 

KBO/SeniorenSociëteit Drunen heeft een abonnement voor deze vervoersmogelijkheid. 
Leden kunnen informatie vragen bij het secretariaat: Ankie van Agtmaal. 
Bij activiteiten die door KBO/SeniorenSociëteit Drunen worden georganiseerd, kunt u 
vervoer aanvragen. Informeer naar de mogelijkheden bij     

                     secretariaatkbodrunen@gmail.com of tel. 06-25146917. 
 
CONTOUR DE TWERN            

Contactadres voor mantelzorgondersteuning of contact met vrijwilligers 
voor aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor en 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.  
 Bezoekadres:Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-373670  
  

https://www.facebook.com/ahcheusden
https://www.dementievriendelijkheusden.nl/
https://dementie.nl/
mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
mailto:infoheusden@contourdetwern.nl
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EIGEN BIJDRAGE AAN WMO VOORZIENINGEN 
 

Ook in 2022 is de eigen bijdrage maximaal €19,00 per maand.  
U krijgt de factuur in de maand dat u hulp en ondersteuning ontvangt.  
Meer informatie op de website hetcak.nl/wmo2020 
 
 

 
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE 

 
In de gemeente Heusden is een kerngroep actief waarin verschillende  organisaties 
deelnemen. Deze kerngroep vraagt aandacht voor – en wil bevorderen dat 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 is een kortingsregeling voor inwoners van de gemeente Heusden die 
rond moeten komen van een klein inkomen.  
Aanvragen van een HeusdenPas kan als het inkomen lager is dan 120% van het 
bijstandsniveau, als u een uitkering heeft van Baanbrekers, als u een voedselbankpas 
heeft, bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of als u in een schuldhulptraject 
zit bij Kredietbank Nederland.   

             De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap van ouderenverenigingen gebruikt 
                                     worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Heusden. 
 
HULPDIENSTEN 

KBO biedt verschillende diensten aan zoals ouderenadvisering of cliëntondersteuning 
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw 
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 Stichting Hunenhof samenwerking gezocht 
met de KBO-afdeling Drunen. Een bestuurslid van KBO Drunen maakt deel uit van het 
bestuur van Stichting De Hunenhof 
Zie voor meer informatie de website http://www.hunenhof.nl.  
Het adres is Anton Pieckplein 71, 5152 LZ  Drunen.  
E-mail: info@hunenhof.nl, tel. 0416-377251  

 
 

KBO BRABANT        Op de website van KBO-Brabant is nieuws te vinden over belangenbehartiging 

            ,collectiviteit, zorgverzekering, lezingen, etc.  

                                  Kijk op de website https://www.kbo-brabant.nl/ 

                       Alle edities van het tijdschrift Ons staan op http://issuu.com/kbo-brabant-ons 

                                  KBO-Brabant heeft een juridische helpdesk.  

                                  Vragen over de WMO, notariële zaken, verzekeringen, salaris, pensioen, 

                                  uitkering, toeslag, huurproblemen, kunt u stellen aan het bestuur van de eigen 

                                  afdeling, de ouderenadviseurs of aan KBO Brabant (073-644 40 66). 

 
KBO PRAATJE 

Het KBO-praatje van KBO Drunen is voor leden door leden en is bedoeld voor de 
gezelligheid, een gesprek of een luisterend oor. 
Het secretariaat kan u nader informeren omtrent het een aanvraag voor een KBO-
Praatje  
 

  

http://www.dementievriendelijkheusden.nl/
mailto:infoheusden@contourdetwern.nl
http://www.hunenhof.nl/
http://issuu.com/kbo-brabant-ons
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KBO LEESCLUB    

  
Leest u graag en houdt u van literaire verdieping neem dan contact op met het 
secretariaat van KBO Drunen tel. 06 40 992 995 of e-mail: 
secretariaatkbodrunen@gmail.com. 

 
FOTO’S EN FOTOALBUMS 

Van bijna alle KBO-activiteiten worden foto’s gemaakt door een bestuurslid of door 
anderen zoals bijvoorbeeld door Dick Buskermolen.  
Veel foto’s staan op de website www.kbodrunen.nl.  
Wilhelmien Marti beheert onze website. 
De foto’s van Dick Buskermolen vindt u op de website Heusden in beeld. 
Als u niet gefotografeerd wilt worden bij activiteiten kunt u dat melden bij het bestuur. 
 

 
KORTING KBO DRUNEN: LEDENPAS WORDT VOORDEELPAS 

  Leden krijgen op vertoon van de ledenpas (en eventuele legitimatie) korting  
  bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen.  
  Het overzicht van deelnemende partijen staat op onze website.  

 

 

 

LIDMAATSCHAP KBO DRUNEN 

KBO Drunen is een seniorenorganisatie die activiteiten ontplooit in de kern Drunen 
en gericht is op het behartigen van de belangen van senioren en het bevorderen 
van de sociale contacten. KBO/SeniorenSociëteit afdeling Drunen telt ongeveer 850 
leden. 
Zij is vertegenwoordigd in organisaties die lokaal opereren zoals de SRGH, KBO-
Kring en Stichting De Hunenhof. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Ook als u niet 
kerkelijk bent maar wel 50+, kunt u gewoon lid worden van KBO-Drunen. 

 Kijk onze website www.kbodrunen.nl 
 
 

LEDENADMINISTRATIE KBO-DRUNEN 
 
Om lid te worden van KBO Drunen, een adreswijziging - of een e-mailadres door te 
geven of te wijzigen kunt u contact opnemen met Marie-Louise Dannenberg  
per e-mail marielouise.dannenberg@gmail.com of telefonisch via het nummer  
06 3104 5064  
 

 
MEDICIJNEN 

  Medicijnen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, zijn door de overheid 
  maximale vergoedingen vastgesteld. Voor veel geneesmiddelen ontvangt u  een 
  volledige vergoeding, voor andere betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage 
  is ook in 2022 maximaal 250 euro. Daarnaast geldt voor alle medicijnen die door 
  een arts worden voorgeschreven ook een eigen risico.  
  In 2022 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico 385 euro pp 

 
MET ELKAAR Een paar jaar geleden werden ontmoetingsplekken ingericht op verschillende 

locaties, waar mensen in gezelschap met anderen de dag door kunnen brengen en 
samen doen wat ze leuk vinden zoals bijvoorbeeld een spelletje, biljarten, kaarten, 
knutselen of breien?  

 Na Die Heygrave volgden De Stulp, De Haarstek, De Schakel, De Mand en De Korf. 
In Drunen is iedere dinsdag inloop van 10.00 tot 16.00 uur in De Stulp  De koffie 
staat klaar en als men wil kan er gezamenlijk gegeten worden.  

 
MUSEUM PLUSBUS een organisatie waar je een aanvrage in kunt dienen voor een 
bezoek aan een museum met mensen die door hun beperking zelf niet in staat zijn 
een bezoek te brengen.  
MuseumPlusBus bepaalt de dag en het museum waar een bezoek gebracht  

     gaat worden.   

http://www.kbodrunen.nl/
https://www.kbobrabant.nl/nannydepoot@hotmail.com
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Ons Magazine  Eind 2021 heeft KBO Brabant te kennen gegeven dat het blad voortaan maar 10 keer 
   per jaar uitkomt. Dat hield in dat in december er geen apart magazine was.  
   Ook in de zomer is er één uitgave minder. 

 
 
RIJBEWIJSKEURING 

Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs. 
Rijbewijs keuring 75+ 
 
Bent u 75+ en moet u gekeurd worden voor uw rijbewijs, dan kunt contact opnemen 
met ons lid mevr. Conny Engelenburg via 06-22692553 of  engelenburg14@hetnet.nl   
Ook kunt u bellen bellen naar 088-2323300 men vraagt uw postcode en zoekt dan 

de    dichtstbij wonende arts 
   Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met  
   Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is  
   echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,-. 
 
   LET OP !!!: 
   De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan veel tijd in 
   beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 6 maanden voor het verlopen van 
   de geldigheid van het rijbewijs, een afspraak te maken voor een keuring. 
 
SENIOREN RAAD GEMEENTE HEUSDEN 

De Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH), is een overkoepelend 
samenwerkingsverband van ouderenverenigingen. Zij 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 ook ontvangen, bel Ria de Folter: 06-11760048 
 
 

SENIORENSCHOOL HEUSDEN 
  
 De Seniorenschool Heusden is opgericht in 2021 en gaat het gehele jaar door allerlei 
 activiteiten voor senioren organiseren. Denk hierbij aan themabijeenkomsten,   
   Activiteiten voor Zomerschool- en Winterschool, meerdaagse reizen enz.  
 Kijk op de website www.seniorenschoolheusden.nl 

   
 
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. 06-51728577 
 

 
THEBE   Voor alle diensten en vragen is Thebe dag en nacht bereikbaar  
   (ook in het weekeinde). 
   Informatie via tel.: 0900-8122 
   Email: info@thebe.nl of www.thebe.nl 
 
 
VERVOER Informatie over vervoersvoorzieningen zoals regiotaxi, Valys of andere kunt u vinden 

op de website van BIJEEN Heusden. 
 
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. Ria de Folter 06-11760048 
 

  

mailto:engelenburg14@hetnet.nl
mailto:info@thebe.nl
http://www.thebe.nl/
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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.  
Informatie over de Wmo is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl  

 
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO). 
Deze wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 
De WMO draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving. De 
gemeenten voeren de WMO uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf 
vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. 
Voor advisering op het brede terrein van de WMO is door de gemeenteraad en het 
college van Burgemeester en Wethouders een adviesraad geïnstalleerd. 
De Adviesraad Sociaal Domein Heusden geeft gevraagd of ongevraagd advies over 
zaken die betrekking hebben op de WMO. 
 

 
WIJKWINKEL DRUNEN 

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, 
relaties, werk, etc. 
Bijeen, 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  

 
De Zomerschool voor Senioren staat in de startblokken en wil activiteiten organiseren. 
Het programma voor 2022 is nagenoeg klaar.  
Op de website www.seniorenschoolheusden.nl komt t.z.t. meer informatie.  
 
 

 
 
ZOMERREISJES MET KBO DRUNEN 

 
We hopen in 2022 weer voor u klaar te staan. 
Let op de informatie in onze nieuwsbrief.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Dit boekje is een uitgave van SeniorenSocieteit Drunen dat aan de 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.  
 
Tekst   : Ankie van Agtmaal   
Lay-out  : Ria de Folter 
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