
Terugblik uitstapje MuseumPlusBus 

Op 19 september 2022 waren we uitgenodigd door 
de Vriendenloterij-MuseumPlusBus om naar het 
Rijksmuseum te gaan.We verheugden er ons enorm 
op. De dag begon met wisselend weer. Jorine onze 
chauffeur bracht ons met de nodige uitleg naar 
Amsterdam. Gastheer Jacob stond ons daar al op te 
wachten en bracht ons naar Het Zuiderbad waar we 
genoten van een kopje koffie en een heerlijke lunch 
mèt soep en kroket. In optocht naar het Rijksmuseum 
waar onze gidsen al klaar stonden. In 3 groepen 
kregen we uitleg via de headset, heel fijn. Het was 
voor velen een eerste kennismaking en een 
openbaring! We hebben erna bij een kopje koffie nog 
onze ervaringen uit kunnen wisselen. En ook van de 
terugreis, met nog een korte sightseeing, genoten 
onze senioren. Een heel ander Amsterdam dan al die 
bekende plaatjes! Na een rit door het drukke 
verkeer kwamen we allen voldaan en vol indrukken 
weer in Drunen aan!

Ankie van Agtmaal

Beste leden van SeniorenSociëteit Drunen

In deze nieuwsbrief vragen wij uw speciale 
aandacht voor twee onderwerpen;.

Allereerst voor de Nationale Ouderendag, die we 
op 7 oktober vieren met een gezellige 
bijeenkomst en een bingo. 
Graag willen we ook het bericht van de gemeente 
opnemen over het aanvragen van extra 
energietoeslag. Die energietoeslag is bedoeld 
voor mensen met een laag inkomen die de 
energierekening moeilijk kunnen betalen. 

In april van dit jaar werd de Dag van de fietshelm 
georganiseerd door de Seniorenschool, VVN en 
De Schroef. Die informatiebijeenkomst heeft wel 
vruchten afgeworpen want we zien steeds meer 
fietsers met een helm op.  Wij willen graag 
bijdragen aan uw veiligheid op de fiets en het 
gebruik van een helm stimuleren. 
Op vertoon van de KBO ledenpas krijgt u 10% 
korting op uw fietshelm. 
Dat is mooi meegenomen !

Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag bij 
onze activiteiten.

Theo van Bladel & Ria de Folter-Sebregts
duo-voorzitters

aangesloten bij KBO Brabant
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Voordeel met de ledenpas
Pelders tweewielers
Grotestraat 231
5151 BL Drunen

Bas van Doorn tweewielers
Burg. V. Houtplein 35
5251 PT Vlijmen (Vliedberg

SJAAL GEVONDEN:
Een van de deelnemers heeft een mooie groene sjaal 
gevonden in haar rollatortas.
Zij wil die graag teruggeven aan de eigenaar.
Bent u tijdens het reisje met de MuseumPlusBus uw 
sjaal kwijtgeraakt, bel dan even met onze secretaris 
Ankie van Agtmaal.

Alle nieuwsbrieven, berichten en foto's kunt u 
vinden op onze website.



Energietoeslag
Gas en elektriciteit worden steeds 
duurder. Veel mensen kunnen hun 
energierekeningen moeilijk betalen. 
Daarom helpt de overheid mensen met 
een laag inkomen. Dat doen ze met de 
energietoeslag. Inwoners van de 
gemeenten Heusden kunnen daarvoor 
vanaf 19 september weer bij 
Baanbrekers terecht. De eenmalige 
energietoeslag is in juli 2022 verhoogd 
van 800 euro naar 1.300 euro.

Inwoners die eerder het bedrag van 
€ 800,- aan energietoeslag hebben 
ontvangen, hoeven niets te doen. Zij 
ontvangen de aanvullende € 500,- 
automatisch rond 19 september op hun 
rekening. Inwoners met een lager 
inkomen (120% van het sociaal 
minimum) die nog geen energietoeslag 
hebben ontvangen, kunnen een 
aanvraag indienen bij Baanbrekers. Op 
de website van Baanbrekers staat vanaf 
19 september het aanvraagformulier. 
Een aanvraag indienen kan tot 31 
december 2022.
 
Inwoners die eerder een aanvraag 
hebben gedaan en een afwijzing hebben 
gekregen omdat de aanvraagtermijn was 
verstreken, hoeven geen nieuwe 
aanvraag te doen. Baanbrekers 
behandelt deze aanvragen vanaf 19 
september alsnog. 
 
Invloed op andere toeslagen?
Het ontvangen van de energietoeslag 
heeft geen invloed op andere toeslagen 
of op een uitkering. Uw zorg-, huur- of 
kinderopvangtoeslag of uitkering blijven 
precies hetzelfde. U krijgt de 
energietoeslag er gewoon bij. Wilt u 
meer weten over de energietoeslag? Kijk 
dan op de website www.bijeenheusden.nl/
energietoeslag 

60 jaar KBO Drunen.
Jan van Engelen en Ria de Folter willen 
leuke momenten en foto's van 60 jaar KBO 
samenvatten in een boekje.
Wie heeft nog leuke foto's of een leuk 
verhaal?
Neem contact met ons op !
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7 oktober: Nationale Ouderendag
Ouder worden doe je samen 

De 'Nationale Ouderendag' is een jaarlijks terugkerend 
evenement op de eerste vrijdag van oktober. 
Vrijdagmiddag 7 oktober organiseren we in het kader van 
de Nationale Ouderendag met een gezellig samenzijn bij 
Partycentrum De Remise. 
Vanaf 13.30 uur is iedereen hartelijk welkom. 
We ontvangen u met koffie of thee en iets lekkers en in de 
pauze bieden we u nog een drankje aan. Iedereen mag 
meedoen aan een gezellige bingo waar leuke prijsjes te 
winnen zijn,
Datum: 7 oktober, van 13.30 tot 16.00 uur bij de Remise.
Deelname is gratis. Aanmelden verplicht.
Aanmelden per mail:  secretariaatkbodrunen@gmail.com 
of telefonisch bij de secretaris : Ankie van Agtmaal  
telefoonnummer 06-25146917

27 oktober Scootmobielcursus
Een scootmobiel is een uitkomst als je niet meer zo makkelijk 
beweegt. Bijvoorbeeld doordat je ouder wordt of minder valide 
bent. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke 
verkeer is zo makkelijk nog niet. 

Seniorenschool Heusden en VVN afd. Heusden organiseren een 
cursus voor scootmobielgebruikkers op donderdag 27 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur bij Partycentrum De Remise in Drunen.
In deze eendaagse cursus wordt uitleg gegeven over de 
scootmobiel en krijgen de deelnemers tips over het 
manoeuvreren en het parkeren van de scootmobiel en de 
behendigheid bij op- en afritten. 
VVN afdeling Heusden geeft uitleg over de verkeersregels.
Datum :       donderdag 27 oktober 
Tijd :            van 10.00 tot 16.00 uur,
Deelname : gratis,  incl. koffie/thee en lunch
Aanmelden verplicht:  VOL+VOL
aanmelden via de website van VVN  of telefonisch bij Ria de 
Folter, 06 1176 0048

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.seniorensocieteitdrunen.nl
Wilhelmien Marti

Nieuwsbrief: 
Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail riadefolter@gmail.com      
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