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Dit is een uitgave van Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp.  

Dit tijdschrift wordt gratis verspreid onder de leden van onze vereniging  

en onze partners. 

Ook wordt het ter inzage gelegd bij openbare instellingen als bibliotheek, 

gemeentehuizen, buurthuizen, etc. 

U kunt altijd een gratis exemplaar aanvragen bij: 

info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl, 06 13390416,  

De Jonglaan 21, 5251 SN Vlijmen. 

 

Advertenties: Wim van der Helm. 

Teksten: Emile van Dun. 

Vormgeving: Adriaan Bisschop. 

Dankzij onze adverteerders kunnen we u dit tijd-

Een van de laatste goederentreinen mei 1972, Langstraatspoorlijn gesloten 28 mei 1972 

Foto Ton Feijen 
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De burgemeester aan het woord 
 

Natuurlijk willen we allemaal gezond en gelukkig oud worden. 

Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. En dat is soms 

maar goed ook.  

Gezondheid is natuurlijk een heel groot goed. Maar helaas niet 

iedereen gegeven. Als je ouder wordt krijg je steeds vaker te 

maken met kwalen en ziekten. Ook ligt eenzaamheid op de loer 

en bestaat het gevaar dat mensen achter de geraniums blijven 

zitten en nauwelijks uit huis komen.  

Ook gelukkig oud worden hebben we helaas niet helemaal zelf 

in de hand. Als je de afschuwelijke beelden van de                 

inwoners uit Oekraïne op televisie voorbij ziet komen dan       

besef je dat gelukkig zijn ook niet altijd vanzelfsprekend is.   

Wellicht zijn er senioren in Heusden voor wie de beelden zelfs afschuwelijke herinneringen uit 

hun jeugd oproepen. Helaas hebben we vrede op aarde ook niet zelf in de hand.  

Trots ben ik op de vele vitale ouderen die in Heusden wonen die zich vrijwillig inzetten voor hun 

collega-ouderen die misschien eenzaam zijn of hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen   

blijven wonen.  

Het is voor mij als burgemeester zo ontzettend belangrijk om te weten dat mensen die het niet 

alleen redden, worden geholpen.  

De Seniorenvereniging Vlijmen is al 50 jaar actief en zet zich in voor de ouderen.  

Helaas stonden de activiteiten de afgelopen jaren door Covid-19 op een lager pitje.  

Des te fijner dat het in dit jubileumjaar weer allemaal mag en kan.  

 

Ik ben alle vrijwilligers ontzettend dankbaar. Het zijn vaak de kleine dingen die van grote          

betekenis kunnen zijn; een kopje koffie drinken, een leuke activiteit om de eenzaamheid van   

alleenstaande ouderen te verzachten. Een stukje wandelen, boodschappen doen of iemand  

naar een doktersafspraak brengen. Gezondheid en vrede hebben we niet in de hand.           

Maar als we  elkaar helpen, staan we sterker en zorgen we ervoor dat nog meer mensen         

onbezorgd oud kunnen worden.  

 

Maak er samen een mooi jubileumjaar van! 

 

Willemijn van Hees 
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Voorwoord voorzitter 
2022 is voor onze vereniging een  gedenk-
waardig jaar. Een jaar dat eigenlijk  feestelijk 
had moeten beginnen. Helaas werd ook 2022 
weer een jaar met een slechte start. Covid 19 en 
de daarbij horende lockdown  verhinderde dat 
wij de geplande activiteiten in het teken van ons 
50 jarig jubileum pas konden gaan opstarten in 
de loop van maart.  

 

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat nu, zoals u kunt 
lezen verderop in dit jaarboek, gepland op 20 april 2022. Hiervoor 
nodig ik jullie allen van harte uit. Een goed moment om elkaar weer 
eens te ontmoeten en we hebben best weer heel wat te bespreken. 
Van de meeste onderwerpen die op de agenda staan vindt u de    
documentatie in dit jaarboek. Het is dus handig als u dit jaarboek    
meebrengt naar de vergadering. 

In het voorwoord van het jaarboek 2021 vroeg ik me af waarom een 
groot deel van onze leden, zo’n 300 van de ruim 400 leden, niet of 
nauwelijks aan onze activiteiten deelneemt. Op mijn vraag of dat  
mogelijk ligt aan het aanbod, heb ik helaas nauwelijks reacties       
gekregen. De dingen die we nu al doen en waarvan is gebleken dat 
we daar goed in zijn, daar gaan we natuurlijk mee door. Voor deze 
activiteiten kunnen we ook altijd een beroep doen op een zeer trouwe 
groep vrijwilligers en dat is natuurlijk fantastisch. Maar we zouden 
graag meer willen doen. Wij willen heel graag voor al onze leden iets 
kunnen betekenen, een breed aanbod voor iedereen. Wat we daarbij 
nodig hebben, zijn goede ideeën en mensen die ons willen helpen 
om die ideeën te realiseren. Dat kunnen wij als bestuur niet alleen, 
maar samen staan we sterk.  

Wij willen een vereniging zijn van leden, voor leden en door leden. 
Graag zouden we dan ook in contact willen komen met mensen die 
zich als vrijwilliger of als bestuurslid willen gaan inzetten voor onze 
vereniging om samen met ons te gaan zorgen voor nieuw elan.  
Actief zijn binnen de vereniging is niet alleen maar nuttig maar ook 
hartstikke leuk om te doen en goed voor de  onderlinge contacten. 

 
Lees verder op bladzijde 6 



6 

 

 
 

    1972                                   2022 

 
 
 

 
Zoals gezegd een jubileumjaar,  50 jaar Ouderenvereniging 
Vlijmen-Dorp (inmiddels omgedoopt in Seniorenvereniging 
Vlijmen). 
 
We gaan in ieder geval aan alle activiteiten een feestelijk  
tintje geven. Maar als klap op de vuurpijl gaan we onze  
50

e
 verjaardag groots vieren. Waar en hoe? Dat blijft nog 

even een verrassing. 
 

Noteer deze dag alvast maar in de agenda.  
2 september 2022 is het precies 50 jaar geleden dat onze  

vereniging werd opgericht. 
 

Het ontstaan van de vereniging en de geschiedenis wordt op 
hoofdlijnen verderop in dit jaarboek beschreven. Ik wens jullie veel leesplezier. 
 

Ik hoop jullie in groten getale te mogen verwelkomen bij onze jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering op 20 april 2022 

 

Emile van Dun 

Voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.V.O. school aan de Mgr. Van Kesselstraat, anno 1973 (nu De Korf) 

Foto Ton Feijen 
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Het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen nodigt 

haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 20 april 2022, om 14:00 uur in     

Buurthuis De Korf.  

Neemt u vooral dit tijdschrift mee, want alle benodigde documenten voor 

deze jaarvergadering staan hierin. 

 AGENDA  

1. Opening en welkom.  

 We staan stil bij de leden die de afgelopen jaren zijn overleden. 

2. De notulen de Algemene Ledenvergadering van 22-07-2021              

(zie pagina 21) 

3. Jaarverslag (zie pagina 17) 

4. Financieel jaarverslag (zie pagina 27) 

5. Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuwe  

  leden controlecommissie 2022 

6. Begroting 2021 (zie pagina 29) 

7. Contributie 2023  

8. Rooster van aftreden bestuursleden. (zie pagina 28)                           

Aftredend zijn Wim van der Helm (niet herkiesbaar) Adriaan Bisschop 

(herkiesbaar) en Emile van Dun (herkiesbaar)  

Bij het ter perse gaan van dit jaarboek hadden zich geen nieuwe      

kandidaten voor het bestuur aangemeld. Dit is nog mogelijk tot  

14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.  

PAUZE 

9. Aanpassing statuten van de vereniging.                                          

De door de notaris opgestelde conceptstatuten worden uiterlijk 

14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering op de website 

van de vereniging worden gepubliceerd.  

10. Aanpassing huishoudelijk reglement.                                           

Het voorstel wordt uiterlijk 14 dagen voor de Algemene Leden-

vergadering op de website van de vereniging gepubliceerd.  

10.Mededelingen 

11.Activiteiten in 2022 (zie pagina 33) 

12.Rondvraag en sluiting. 
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Belangrijkste punten uit het werkplan 2022. 

Het doel van Seniorenvereniging Vlijmen 

(SVV) is het bevorderen van het algemeen 

welzijn van senioren, individueel en als groep, 

en het behartigen van hun sociaal-culturele,               

economische en maatschappelijke belangen. 

Wij doen dit onder meer door het organiseren 

van ontmoetingen en activiteiten.  

In het kader van de belangenbehartiging zijn 

wij lid van de Seniorenraad Heusden en wij 

zijn daarin met twee bestuursleden                      

vertegenwoordigd.  

Activiteiten. 

Tot eind januari hebben alle activiteiten stil  

gelegen door de Corona-pandemie. Vanaf dat       

moment zijn we weer gestart met onze            

activiteiten. Wel hielden we rekening met de    

corona-maatregelen. 

Hoofdpunten uit het werkplan 

• We gaan door met het verzorgen van de   

maandelijkse nieuwsbrief. Deze wordt     

tegelijk verspreid met ledenmagazine 

ONS. 

• We blijven actief op Facebook: 

www.facebook.com/

ouderenverenigingVlijmenDorp. en op 

onze eigen website: 

www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl. 

We gaan de bestaande website  

vernieuwen en hopen deze nieuwe  

website na de zomervakantie te kunnen  

presenteren.  

• Leden die 20, 25 of 30 jaar lid zijn blijven 

we in het zonnetje zetten door middel van 

het  uitreiken van de unieke oorkondes    

gemaakt door Bob Leenders. Door de     

Corona konden we hieraan geen aan-

dacht  besteden. Tegelijk met ons jubile-

umfeest op 2 september willen wij deze 

leden de aandacht geven. 

 

• Ook in 2022 blijven wij samenwerken met        

Collectief Ouderen Vervoer Heusden,  

zodat we groepsvervoer naar onze eigen 

en andere activiteiten kunnen organiseren. 

• Als seniorenvereniging proberen we     

voortdurend te vernieuwen en ook de 

“jongere” senioren vanaf 50 jaar aan ons te 

binden. Dat doen we onder andere door 

nieuwe activiteiten aan te bieden waarin 

deze doelgroep is geïnteresseerd. 

• Wij blijven er naar streven om de activitei-

tencommissie te versterken. 

• Het bestuur blijft periodiek in gesprek met 

andere organisaties en verenigingen in  

Vlijmen om samenwerking en afstemming 

te bevorderen. 

• Om een financieel gezonde vereniging te 

doen we weer mee aan de Rabo Club  

Support actie en het plan voor ouderen. 

Verder blijven we zoeken naar aanvullende 

inkomstenbronnen. 

• De huidige huisvesting in Buurthuis De 

Korf laat te wensen over. Wij hebben onze 

twijfels over de veiligheid van het gebouw 

en de bruikbaarheid (capaciteit en  

inrichting) voor onze  activiteiten is niet  

toereikend. Verder is het hele gebouw  

behoorlijk gedateerd en is de indeling en 

toegankelijkheid verre van optimaal.  

• De statuten zullen aangepast worden. De 

naamsverandering van onze vereniging zal 

daarin aangepast worden. Ook zal het 

huishoudelijk reglement aangepast  

worden. Beide stukken zullen tijdens de 

Algemene ledenvergadering in april 2022 

ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 

leden. 

Werkplan 2022 

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl
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Opening bejaardensoos Vlijmen mei1963 
Foto J. de Bont 

 
September 1972 

Wat gebeurde er in de wereld: 

Top 10 week 36 (2 september) 

1 Anarchis system met “Pop Corn” 

2 Demis Roussos met “My reason” 

3 Julio Iglesias met “Un canto a Galicia” 

4 Axis met “someone” 

5 Zangeres zonder naam met “Mandolinen in    
Nicosia” 

6 The Cats met “Vaya con Dios” 

7 Hanny en de rekels met “Mario” 

8 George Baker selection met “I’m on my way” 

9 The Tremeloes met “”I like it that way” 

10 Boby Vinton met “Sealed with a kiss” 
 

5 september  

De Spelen van München zouden vooral vrolijke 
Spelen moeten worden. Op deze manier hoopten  
de  Duitse organisatoren de herinneringen aan de  
dubieuze editie van 1936 in Berlijn uit te wissen.  
De  eerste week was het ook een voorbeeldig  
sportfeest. Dit werd echter wreed verstoord op  
5 september, toen een aantal Palestijnse guerrilla-
strijders van de  organisatie Zwarte september het 
Israëlische onderkomen in het olympisch dorp  
binnenvielen. De  Palestijnen doodden twee Israëli's 
en gijzelden negen leden van de Israëlische ploeg. 

26 september 

In het holst van de nacht kraakt Aage Meinesz met 
zijn thermische lans de kluis van de Nederlandse 

Middenstandsbank te Helmond en gaat er vandoor 
met 600.000 gulden. 

 
30 september 

Radio Veronica verhuist van 192 naar de 
538 meter in de middengolf. De zeezender is nu in  
vrijwel heel Nederland goed te ontvangen. 

Buurthuis De Mand 1973 
Foto Ton Feijen 
 

Op 19 september 1972 werd in Vlijmen een  oude-
renvereniging opgericht die aansluiting vond bij de 
Diocesane BejaardenBond. Later werd dat de  
Katholieke Bond van Ouderen. Onze vereniging is 
in de loop van de jaren uitgegroeid tot de   
Seniorenvereniging Vlijmen (Vlijmen-dorp en Vlied-
berg). 
 
Had de vereniging in eerste aanzet 90 leden, in 
2022 zijn er dat 397.  
 
In plaats van hier de geschiedenis te  beschrijven in 
een groot artikel heeft we er voor gekozen om uit 
de jaarverslagen enkele hoogtepunten te noemen, 
die zijn samengevat in periodes van vijf jaar. Als      
hiervoor interesse is kan men het  betreffende jaar-
verslag terugvinden op onze site.  
 
 

Historie  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1936
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_September_(organisatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aage_Meinesz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_lans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Middenstandsbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Middenstandsbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Veronica_(zeezender)
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05-11-1996 
Foto A. de Kroon 

 
1972 tot 1977 
Samenwerking met de stichting “woningbouw” over 
de bouw van bejaardenwoningen in de                   
Catharinastraat en op de Vliedberg. 
 
De activiteiten van de vereniging werden vooral     
georganiseerd door de heer van der Smissen en   
bestonden uit: zingen, biljarten, kaarten en kienen en 
schaken. 
 
Ook werd intensief overleg gevoerd met het gemeen-
tebestuur over: 

De positie van de bejaarden in de samenleving 
Het ontbreken van bejaardenwoningen in het plan 

Vijfhoeven 
De kwaliteit van de woningen “ op den berg” 

 

Kerst 1995 
Foto A. de Kroon 

1977 tot 1982 
29 september 1977 werd het eerste lustrum in 
café/restaurant Boom aan de Grote Kerk       
gevierd. 
 
De vereniging kreeg een eigen sociëteit die  
bestierd werd door mevrouw Schuyten 
De activiteiten bestonden inmiddels uit:       
kaarten, biljarten, handwerken, zwemmen, 
volksdansen, golf en fietsen.  
 
Bestuurlijk was er veel aandacht voor de       
veiligheid van de woningen “op den Berg” en de 
maaltijdvoorziening. 
 
Om de vereniging breed onder de aandacht te 
brengen werd op 21 april 1979 een open dag 
georganiseerd. 
 
Naast eerdergenoemde activiteiten werden ook 
de jaarlijkse St. Nicolaasviering en Kerstviering 
gehouden. Verder werd er met groot succes 
voor het eerst een excursie georganiseerd. 
Een nieuwe ontwikkeling was de uitgave van 
een maandelijks informatiebulletin. 
  
In 1980 werd de naam Bejaardenvereniging 
veranderd in Ouderenvereniging Vlijmen-dorp 
en werd ook afscheid  genomen van de      
voorzitter van het eerste uur de heer van de      
Sanden. 
 
De vereniging groeide door en het                 
informatiebulletin werd vervangen door een 
meer gelikt boekwerkje met de titel “onder ons”. 
 
Gelet op de veranderingen in maatschappij 
werd de toegangsleeftijd voor leden verlaagd 
naar 60 jaar. 

Kerst 1995 
Foto A. de Kroon 

Historie (vervolg) 
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1982 tot 1987 
 
Het 10-jarig bestaan werd gevierd met een kerkdienst 
en een feestdag in café/restaurant Veldzicht. 
Positief waren het slagen van het initiatief gezond- 
heidszorg, de cursus om slapeloosheid tegen te gaan 
en de hobby-tentoonstelling in Marienkroon. 
Minder positief waren het mislukken van het plan voor 
een telefooncirkel en de dreigende afbraak van het                    
sociëteitsgebouw van de vereniging. De sloop is    
definitief en de vereniging verhuisde naar De Korf. 
 
Naast bestaande activiteiten werden onder meer ook 
georganiseerd een excursie naar de abdij van Berne 
in Heeswijk en een meerdaagse reis met 50         
deelnemers naar Duitsland. 
 
Bijzondere aandacht voor het 12,5-jarig jubileum van 
projectleider de heer v.d. Smissen die vele activiteiten 
gedragen heeft. 
 
Er werd een computer aangeschaft om de leden   
kennis te laten maken met de digitalisering, later    
uitgebreid met een computerclub. 
 
Succesvol was de vereniging bij het oprichten van 
een verkeersveiligheid commissie, de start van de 
“open tafel” en de introductie van                           
alarmeringsapparaten.  

September 1996 
Foto A. de Kroon 

 
1987 tot 1992 
 
De diocesane structuur waaronder de vereniging valt 
werd vervangen door de KBO 
 
Nieuw waren de organisatie van een Klusjesdag 
waarbij LTS-leerlingen kleine klusjes bij ouderen   
verzorgden en de cursus “ziekenverzorging thuis”. 

 
De buitenlandreis was 8 dagen naar Oostenrijk, 
waarvoor zoveel belangstelling was dat een 
tweede reis moest worden ingelast 
 
Het 15 jarig bestaan van de vereniging werd op 
15 september 1987 herdacht met een  dienst en 
een feest in Vue de Campagne (voorheen café 
Boom of Veldzicht) 
Mevr. Kivits-Kivit kreeg voor haar inzet tijdens 
het 15 jaar bestaan de zilveren bondsspeld 
 
De Korf werd definitief de vervanger voor ons 
sociëteitsgebouw, waarbij onze vereniging de 
gehele benedenverdieping ter beschikking kreeg 
die “de Schuyt” werd genoemd. 
 
Een ledenwerfactie was een groot succes en le-
verde 77 nieuwe leden op 
 
De voorzitter J. van Zon trad om  gezondheids-
redenen af en werd vervangen door de heer 
A.v.d.Lee 
Het zilveren jubileum van de dames Schuyten en 
v.d. Dungen als gastvrouw van de sociëteit werd 
in april gevierd. 
 
Het ledental naderde de 300. 
 
Zorgen waren er over het uittreden van de Unie 
KBO uit Cosbo zonder overleg met de achterban 
en de huisvesting van ouderen  waartoe de ver-
eniging deelnam in een commissie. 
 
De gemeente had plannen om het ouderenwerk 
onder te brengen in een brede welzijnsinstelling. 
Door gebrek aan eensgezindheid binnen de KBO
-afdelingen is hiervoor onvoldoende inbreng. Op 
regionaal niveau participeerde de vereniging in 
de kring Rosmalen. 

Historie (vervolg) 
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1992 tot 1997 
 
De vereniging nam inmiddels deel aan het        
Overleg-rgaan, de Raad Welzijn Ouderen en de     
Kringraad. Om meer beslagen ten ijs te komen bij het 
gemeentelijk overleg volgden twee bestuursleden de 
cursus “de KBO en de gemeente”.  
Bestuurlijke problemen waren er bij de Stichting  
Welzijn Ouderen. Hierdoor bleef een unieke kans om 
sterk vertegenwoordigd te zijn in het overleg met de 
gemeente onbenut. 
 
Later in deze periode werd het reguliere overleg met 
de welzijnsorganisaties en de gemeente uitgebreid 
met overleg over de nieuw te vormen gemeente 
Heusden. 
 
Ook toen waren er al vraagtekens bij het                
lidmaatschap van de KBO.  
 
Succesvol waren de presentatie door heemkunde-
kring Onsenoort onder de titel “Vlijmen vroeger en 
nu”, de voorlichting van Theofaan over hulpmiddelen 
voor slechtzienden en de  samenwerking met basis-
school de Vijfhoeven in het project “jong/oud”. 
 
Een eucharistieviering voor leden en overleden leden 
werd matig bezocht. 
 
Op 7 december 1994 werd besloten tot de oprichting 
van een juridisch zelfstandige OUDERENVERENI-
GING VLIJMEN-DORP welke op 16 december 1994 
bij notariële akte formeel werd. 
 
In samenwerking met Vliedberg, Haarsteeg en 
Nieuwkuijk werd de “WEEK VAN DE OUDEREN”  
georganiseerd en een voorlichting over                   
criminaliteitsbestrijding. 
OP 27 december 1995 werd in de Ster een            
AFSCHEID VAN VLIJMEN MIDDAG georganiseerd. 
 
Het aantal leden is gegroeid tot 397. 

1997 tot 2002 
 
In “ons” gebouw de Korf werd een lift             
geïnstalleerd waardoor de toegankelijkheid   
vergroot werd. 
 
Met de coördinatrice Welzijn Ouderen werd  
regelmatig het onderwerp eenzaamheid        
besproken. Daarnaast werd overlegd met de 
gemeente over o.a. de bijzondere bijstand en 
het armoedebeleid. 
 
In plaats van deelname aan de kring Rosmalen 
werd voortaan vergaderd met de kring            
De Langstraat. 
 
De communicatie door het bestuur gebeurde 
vaker met de kabelkrant en de Heusdense  
Courant. 
. 
Bijzondere activiteiten waren de ruimschootse 
aandacht geschonken aan het internationale 
jaar van de ouderen, een lezing door dokter van 
Eijck met de titel “van piskijker tot CT-scan” en 
het bezoek aan het Rijksarchief in Den Bosch 
inclusief een bezoek aan de catacomben. 

Foto A. de Kroon 
 

2002 tot 2007 
 
De wekelijkse activiteiten, kienen en kaarten, 
werden door de leden goed bezocht. 
 
Bijna iedere maand werd er een speciale      
activiteit georganiseerd. 
Twee keer per jaar werd een busreis             
georganiseerd. In 2007 een dagtocht naar   
Dordrecht. 

Historie (vervolg) 
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Foto A. de Kroon 

 
2007 tot 2012 
 
Een enthousiaste groep line-dansers is een paar jaar 
actief geweest. 
Ons 40 jarig jubileum op 19 september 2012 was een 

prachtige dag. Een mooie dienst in de kerk met    

goede toespraken door Pastoor Lebrun en de      

voorzitter M. van Stiphout gelardeerd door bijzondere 

muzikale optredens. Er was een heerlijke lunch in de 

Korf verzorgd door Chez Pierre, daar hadden zich             

147 personen voor aangemeld. Het                       

middagprogramma viel heel goed in de smaak. Eerst 

een receptie, gevolgd door  een optreden van Wim 

Daniëls, woordkunstenaar/cabaretier. 

Busreisjes werden georganiseerd onder andere naar 
Alblasserwaard, van Goghmuseum en Zutphen.  

Oktober 1997 
Foto A. de Kroon 

 

 
 
 
2012 tot 2017 
 
In deze periode gingen de busreisjes onder  
andere naar het Mauritshuis in Den Haag,    
Vlissingen en de Ooijpolder. 
 
Vanaf 2017 namen we deel aan de RaboClub 
Support. Hiermee konden we extra geld voor de 
vereniging inzamelen. 
 
COVH werd opgericht, zodat de leden           
vervoerd konden worden met speciaal         
aangepaste bussen. 
 
Vanaf 2017 kregen alle leden een jaarboek met 
alle informatie van de vereniging. Dit werd    

mogelijk gemaakt door de medewerking van 
vele sponsoren.  
Foto A. de Kroon 

 
2017 tot 2022 
 
In 2018 werd besloten de naam van de         
vereniging te veranderen in Seniorenvereniging 
Vlijmen-Dorp. 
 
In 2018 en 2019 werd samen met de              
St. Janshof in september Burendag georgani-
seerd. 
 
In 2020 en 2021 kwam de vereniging door de 
Cornoa-pandemie maanden stil te liggen. Vele 
activiteiten konden niet doorgaan.  

Historie (vervolg) 
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Januari 1998 
Foto A. de Kroon 

 
Gelukkig kon in oktober 2021 nog wel een busreis 
naar de zandsculpturenexpositie in Garderen         
georganiseerd worden. 
 
Kerstvieringen werden afgelast. Gelukkig konden we 
de leden toch verrassen met attenties. 
 

Vanaf 2021 kregen de leden iedere maand een 
nieuwsbrief met alle belangrijke informatie voor 
die maand. Deze werd verspreid tegelijk met de 
ONS. 
 
Ouderenvereniging Vliedberg stopte met hun 
activiteiten en vele leden maakten de overstap 
naar onze vereniging. 
Onze naam zal in het jaar van het 50-jarig     
jubileum worden aangepast in            
Seniorenvereniging Vlijmen. 

Historie (vervolg) 
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• In september kwamen vele leden naar 

een lezing van de Heemkundekring  

Onsenoort. 

 

• Het was fijn dat we in oktober een   

busreis konden organiseren naar het 

Zandsculpturenfestival in Garderen.  

 

• Gelukkig nog net voor de nieuwe    

lockdown konden we op 25 november 

de vrijwilligers in het zonnetje zetten. 

 

• Op 11 november kon er voor het eerst 

na bijna twee jaar weer een               

bijeenkomst voor oud-bestuursleden 

worden georganiseerd.  

 

• De zo vertrouwde kerstlunch kon       

helaas ook in 2021 niet door gaan.  

 

• De kerstattentie bestond dit jaar uit  

bonbons die door onze vrijwilligers bij 

de leden werden thuis gezorgd. 

 

• Via de nieuwsbrief houden we de leden 

op de hoogte van allerlei zaken die  

spelen. 

 

• De voorbereidingen voor het 50-jarig 

jubileum van de vereniging zijn          

begonnen. De officiële  oprichtings-

datum is 2 september 1972. Iedere 

maand zal er iets georganiseerd wor-

den. In september is er een feestelijke 

dag, waarvoor alle leden  uitgenodigd 

worden. We zijn afhankelijk van de  

Coronamaatregelen of het wel of niet 

plaats kan vinden. 

 

Jaarverslag 2021 

Het bestuur van vereniging heeft in 2021 elf 

maal  vergaderd, zes keer fysiek en vijf keer 

als Zoom videoconference.  

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij: 

• We hebben weer het Jaarboek 2021 

uitgegeven. De inkomsten van de  

advertenties waren hoger dan de       

uitgaven voor het samenstellen en 

drukken. 

 

• Door de Coronapandemie hebben we 

de Jaarvergadering moeten uitstellen. 

Deze werd nu op 22 juli 2021            

gehouden. Aan het einde van deze            

vergadering hebben we officieel        

afscheid genomen van Arnold Reijnen 

en Diny Vaupell. Verder werd tijdens 

deze vergadering onder meer besloten 

om de naam van de vereniging te      

wijzigen in SENIORENVERENIGING 

VLIJMEN. 

 

• Als gevolg van de maatregelen rond 

Corona zijn de activiteiten in 2021 

langdurig gestopt. In een korte periode 

zijn enkele activiteiten even opgestart, 

maar moesten vrij kort daarna helaas 

weer tot het einde van 2021 worden  

stilgelegd. 

 

• De deelname aan de                      

Rabo ClubSupport  

De actie was een redelijk succes. Door 

de veranderde opzet is het resultaat  

redelijk. Eigenlijk willen we meer       

ophalen maar hiervoor is medewerking 

van de leden noodzakelijk. 

 

• Na de zomervakantie konden we in 

september weer voorzichtig starten met 

onze activiteiten.  
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Plein 1A     5251 AS Vlijmen 
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NOTULEN JAARVERGADERING 2021 

Datum: 22 juli 2021 

Plaats: Buurthuis De Korf Vlijmen 

Aanwezig 34 leden 

1 Opening en welkom: 

De voorzitter heet iedereen welkom op de jaarvergadering. 

We staan een moment stil bij de leden die de afgelopen jaar overleden zijn. 

 

2 Notulen van Algemene ledenvergadering 13-03-2019: 

We hebben door de corona vorig jaar geen fysieke Algemene ledenvergadering kunnen    

houden. Daarom worden de notulen van 2019 voorgelegd ter goedkeuring. 

Deze worden goedgekeurd. 

 

3 Algemene ledenvergadering 2020: 

De Algemene ledenvergadering van 2020 is 2x afgelast. Het bestuur heeft toen besloten voor  

de belangrijkste zaken een schriftelijke stemming te houden. Alle leden kregen thuis een  

stemformulier. 

De uitslag werd vermeld in de nieuwsbrief. 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 

4 Inhoudelijk jaarverslag: 

Over het jaarverslag zijn geen vragen  of opmerkingen. Het wordt goedgekeurd. 

 

5 Financieel jaarverslag: 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarcijfers en het financieel verslag. Er  

zijn geen vragen en het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

6 Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuwe leden controlecommissie  

2022: 

Op grond van de haar positieve bevindingen adviseert de kascommissie de ledenvergadering  

om het bestuur decharge te verlenen voor de door haar afgelegde financiële verantwoording.  

Jan de Leijer wordt in 2022 reserve-lid van de commissie. 

 

7 Begroting 2021 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. 

Via de nieuwsbrief gaan we extra reclame maken voor de Rabo ClubSupport actie. 

8 Contributie 2022 

KBO Brabant verhoogt hun contributie met 1 euro. Deze verhoging berekenen we met ingang  

van 2022 door aan onze leden. De contributie voor 2022 wordt vastgesteld op 25 euro. 

Afscheid 

Marjo Karel 
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9 Lidmaatschap KBO: 

De helft van onze contributie gaat naar KBO Brabant. Alle leden krijgen maandelijks het     

tijdschrift ONS. KBO ondersteunt nog verschillende zaken. 

Bij verschillende leden van de vereniging en ook het bestuur leeft de vraag of KBO-Brabant  

nog een toegevoegde waarde heeft die een dergelijk hoge afdracht rechtvaardigt. 

Het bestuur vraagt de leden wat hun mening is. 

Er ontstaat een levendige discussie over de voor- en nadelen. 

Er worden allerlei ideeën geopperd, waaronder iemand uitnodigen van KBO Brabant. 

De meerderheid van d vergadering is voor het verder onderzoeken van het probleem. 

Pauze 

10 Rooster van aftreden en voorstellen van de nieuwe, per schriftelijke stemming in  

2020 benoemde, bestuursleden: 

Het bestuur bestaat nu uit 6 personen. We zijn op zoek naar nog 1 bestuurslid; waarbij de  

voorkeur uitgaat naar een vrouw. 

Wil Konincks toont belangstelling. Het bestuur gaat in gesprek met hem. 

 

11 Voorstel tot aanpassing van de naam van onze vereniging naar Seniorenvereniging  

Vlijmen: 

KBO-Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg is opgeheven. Het bestuur komt met het voorstel  

om onze naam te veranderen in Seniorenvereniging Vlijmen. De algemene ledenvergadering  

stemt hiermee in. 

 

12 Mededelingen: 

De website wordt de komende tijd vernieuwd. 

In 2022 bestaat de vereniging 50 jaar. We hebben hier 4500 euro voor gespaard. Aan  

de leden wordt gevraagd om foto’s en anekdotes door te sturen naar het bestuur.         

2 september 1972 is de officiële datum van oprichting. 

Iedere maand zal een nieuwsbrief uitgegeven worden. Informatie kan hiervoor       

doorgegeven worden aan het bestuur.  

 

13 Activiteiten in 2021: 

We zijn al weer op maandag begonnen met kienen. 

Vanaf september starten we weer met kaarten en het wandelen. In september houdt de  

Heemkundekring een lezing. De busreis in september gaat niet door, misschien in oktober  

een halve dag. 

 

14 Afscheid oud-bestuursleden: 

We nemen afscheid van Diny Vaupell en Arnold Reijnen. Diny krijgt als blijk van waardering  

de zilveren KBO-speld uitgereikt. 
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15 Rondvraag en sluiting: 

* Vele leden die al jaren lid zijn hebben hun jubileum nog niet kunnen vieren. Hoe zit  

dat? Het bestuur is er mee bezig en zal in de komende jaren er verder mee gaan.     

Corona weerhoudt ons helaas op dit moment om dit af te handelen. 

* Arnold Reijnen bedankt voor de bloemen en de cartoon van Bob Leenders. Hij woont  

mooi in Wamel, maar mist de vereniging. 

* De voorzitter krijgt de complimenten van een lid van de vereniging. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

We bieden nogmaals onze excuses aan voor het slechte geluid tijdens de jaarvergadering. 

De oorzaak was dat een gedeelte van de geluidinstallatie niet werkte.  
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De Jumbo sponsort regelmatig tassen met  

boodschappen bij de activiteiten die wij uitvoeren 

 
 

 

 

 

Vlijmen 

Plein 16 
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HeusdenPas  

De gratis HeusdenPas is er voor inwoners uit 

de gemeente Heusden die het niet zo breed 

hebben. Mensen met een beperkt inkomen uit 

werk of uitkering ontvangen verschillende  

kortingen en voordelen.  

Wanneer kom je in aanmerking voor een 

HeusdenPas? 

 Als je inkomen lager is dan 120% van de 

voor jou van toepassing zijnde bijstands-

norm, 

 Als je een uitkering hebt van Baanbrekers. 

 Als je een voedselbankpas hebt. 

 Als je kwijtschelding gemeentelijke belastin-

gen krijgt. 

 Als je een schuldhulptraject bij de Krediet-

bank Nederland hebt. 

Heb je recht op studiefinanciering in 2020:  

dan heb je géén recht op de HeusdenPas. 

 

Inzet budget en kortingen 

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van 

hoe je je HeusdenPas budget kunt gebruiken. 

 Cursuskosten voor een muziekschool. 

 Cursuskosten voor een educatief centrum, 

een creativiteitscentrum, een volksuniversi-

teit en dergelijke. 

 Internetabonnement. 

 Tijdschriftenabonnement. 

 Leesmapabonnement. 

 Openbare Bibliotheekabonnement. 

 Museumjaarkaart. 

 Jaarabonnement recreatiepark. 

 Contributie seniorenvereniging. 

 Contributie Volkstuin. 

 Contributie voor een sportschool of  

sportvereniging. 

 

Met de HeusdenPas krijg je op vertoon van je 

pas het hele jaar door 50 procent korting op: 

 Een los kaartje voor zwembad Die Heygrave. 

 Korte workshops/cursussen Het Pieck, Dru-

nen. 

 Korte workshops/cursussen Het Stuurhuis, 

Nieuwkuijk. 

 Korte workshops/cursussen Creatief Cen-

trum Heusden, Heusden. 

 Korte workshop/cursussen Typ4fun, Drunen, 

Vlijmen. 

 Activiteiten tijdens de zomerschool en winter-

school van SRGH, hele gemeente. 

 Theatervoorstellingen De Voorste Venne, 

Drunen. 

 Theatervoorstellingen De Leest, Waalwijk. 

 Evenementen van Stichting Muze van de 

Gouverneur. 

 Deelname aan de 80 van de Langstraat. 

 Activiteiten in Drunen, Heusden of Vlijmen 

georganiseerd door Schakelring. 

 

 Daarnaast krijg je met de HeusdenPas ook 

direct korting op de volgende producten: 

 100 procent korting op de boodschappen-

dienst en 50 procent korting op de klussen-

dienst van Bijeen/ContourdeTwern. 

 25 procent korting op huiswerk begeleiding / 

bijles bij de Studieboerderij Vlijmen. 

 Ook kun je voor 17,50 per jaar lid worden 

van Tennisvereniging LTC De Hoge Heide. 
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Financieel jaarverslag 2021 

Het jaar 2021 is evenals 2020 een door de Covid-19 beheerste tijd geweest, die 

op de activiteiten weer een grote invloed hadden. De inkomsten en uitgaven op 

diverse posten zijn door deze tijd sterk afwijkend geweest van andere jaren. 

Belangrijkste inkomsten van de vereniging zijn de contributies € 9.840,-     

(2020: € 9.924,-) waarvan € 4.557,- (2020: €  4.808,-) is afgedragen aan de 

KBO Brabant.  

De in 2021 ontvangen gemeentelijke subsidie van € 1.407,- (2020: € 1.382,-) 

was nagenoeg gelijk aan die van 2020. 

Naast deze vaste inkomsten leverde de deelname aan Rabo Clubsupport een 

bedrag van € 642,- (2020: € 665,-) op door een andere verdeling en meer   

deelname.  

“Voor de Ouderen”, bedoeld om geldinzamelingsacties ten behoeve van het 

welzijn van ouderen te stimuleren, leverde € 216,- op (2020: € 0,-) op. Wegens 

het stoppen van deze organisatie, wordt hier niets meer van verwacht komend 

jaar. 

We hopen ook in de toekomst te mogen rekenen op de bijdrage die leden en 

hun omgeving leveren als het er bij sponsoracties op aankomt om voor onze 

vereniging te stemmen.  

Vanuit de KBO Brabant supportactie ontvingen wij € 176,- (2020: € 185,-). 

Het wekelijkse kienen en de jaarlijkse grote bingo brachten netto, na aftrek van 

de kosten, € 465,- (2020: € 246,-) op, dit werd door de Covid-19 zwaar          

beïnvloed. 

De inkomsten uit advertenties in het jaarboek bedroegen € 850.,-   

(2020: € 950,-).  

De drukkosten van het jaarboek bedroegen € 357,- (2020: € 803,-). 

Aan activiteiten voor de leden is € 878,- (2020: € 707,-) uitgegeven.  

De kosten van de kerstattentie voor de leden bedroegen € 2.376,-             

(2020: € 3.752,-).   

De uitgaven verbonden aan de vrijwilligers van onze vereniging bedroegen       

€ 556,- (2020: € 338,-).   

 

De overige werkingskosten zoals bestuurskosten, drukwerk, administratiekosten 

en bankkosten, bedroegen € 1.410,- (2020: € 1.770,-).  

Evenals in 2020 is ook dit jaar € 500,- toegevoegd aan de voorziening voor het 

50-jarig jubileum van de vereniging en € 500,- aan de voorziening voor de    

aanschaf van inventaris en hulpmiddelen. 

Dit alles resulteerde in een positief resultaat voor 2021 van € 2.464,-, terwijl het 

jaar 2020 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 2.088,-. 

De vereniging heeft mede met het behaalde resultaat van 2021,  een de        

financiële reserve kunnen vergroten. Vanwege het jubileum jaar 2020 is met de 

verwachte extra uitgaven het goed om deze reserve te hebben. 



28 

 

Rooster van aftreden 2022 

E. van Dun 

A. van Bladel A. Bisschop 

Naam Functie start 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E. van Dun Voorzitter 
2016                                     

A. van Bladel 
Activiteiten, le-
denadministratie 2017                                     

A. Bisschop Secretaris 
2019                                     

B. Boll Penningmeester 
2020                                     

J. Dusée Vice-voorzitter 
2020                                     

J. Dusée 

B. Boll 

B. Boll 
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SENIORENVERENIGING VLIJMEN  
Begroting 2022     

 uitgaven inkomsten 
Advertenties jaarboek   1.000,00 
Contributie   11.000,00 

KBO Brabant supportactie    200,00 
Kienen  1.500,00 

Bijdragen activiteiten leden   1.200,00 
Rabo Clubsupport  500,00 

Subsidie Gemeente Heusden   1.350,00 

totaal inkomsten  16.750,00 
      

Algemene ledenvergadering  150,00  
Burendag 300,00   

Gezamenlijke activiteiten ande-
re KBO afdelingen 200,00  
Gezelligheidsmiddagen 2.000,00   
Jeu de  boules  100,00  
Kaarten 300,00   
Kerstattentie  2.000,00  
Kerstlunch  1.000,00   
Jubileumkosten 8.500,00   

totaal activiteiten 14.550,00   

   
Administratiekosten  150,00   
Afdracht KBO Brabant  5.000,00  
Bankkosten  350,00   
Kosten vrijwilligers  700,00  
Collectief Ouderenvervoer 
Heusden 200,00   
Drukwerk  300,00  
Jaarboek en jubileum uitgave 
drukkosten 1.250,00   

Jubilea, ziekte, condoleance  600,00  
Relatiegeschenken  100,00   
organisatiekosten 1.050,00   

totaal kosten 9.700,00   

   

Toevoeging voorziening aan-
schaf gebruiksgoederen  500,00   

totaal voorzieningen 500,00   
     

totaal 24.750,00 16.750,00 

   
begrotingstekort -8.000,00   



30 

 

 Als u met een probleem zit kunt u altijd via een  

e-mail of telefonisch hulp vragen bij de            

bestuursleden van onze vereniging.  

Voor onderstaande zaken hebben wij  

speciaal opgeleide leden, de zogenaamde VOA 

(Vrijwillige Ouderen Adviseur).  

U kunt altijd een beroep op ons doen.  

Als wij het niet binnen de vereniging  

kunnen oplossen, gaan wij, samen met u op zoek 

naar een persoon of instantie die dat wel kan.  

  

 

Voorbeelden van de beschikbare hulp zijn: 

* Hulp bij uw thuisadministratie. Wij helpen dan 

bij het op orde brengen van uw  

administratie en post. Wij geven u aan wat wel en 

niet moet bewaren en waarvoor. 

* Hulp bij het invullen van aangifte                  

inkomstenbelasting. 

* Hulp bij het aanvragen van zorg- en/of       

huurtoeslag. 

* Ondersteuning bij het zogenaamde 

“keukentafelgesprek” met de Gemeente over de  

hulpverlening in het kader van de WMO. 

Coördinator hulpdiensten:  

Wim van der Helm (073-5114359) 

Hulpdiensten 

Huurtoeslag 
 Tot en met 2019 golden er voor het verkrijgen 

van huurtoeslag 3 harde grenzen, te weten:       

inkomen, huurprijs (inclusief service kosten) en 

vermogen. Als één van de drie 1 euro hoger was 

dan de grens, werd er geen huurtoeslag            

toegekend. Met ingang van 2020 is dit veranderd.  

De gewijzigde wet zorgt ervoor dat u niet langer, 

door een kleine stijging van het inkomen, het 

recht op huurtoeslag verliest.  

De grenzen voor de huurprijzen en het vermogen 

blijven gehandhaafd. Voor het inkomen geldt 

voortaan geen vast bedrag meer, maar wordt dit 

bepaald door een combinatie van inkomen en  

betaalde huur. Dit betekent dat het vaststellen of u 

in aanmerking komt voor huurtoeslag niet meer 

simpelweg mogelijk is aan de hand van          

vastgelegde grenzen. 

Als de huur inclusief servicekosten in 2022 lager 

is dan € 763,47 en uw belastbare vermogen  

per 1 januari 2022 lager is dan  € 31.747 

(alleenstaande) of € 63.494 (gehuwden of        

samenwonenden) en u eind december geen    

huurtoeslag voor januari 2022 heeft ontvangen, 

dan wordt geadviseerd om een proefberekening te 

maken. Enkele proefberekeningen kwamen uit op 

een mogelijke huurtoeslag tussen € 384,- en € 2,-

per maand. Onder de € 2,- wordt niet uitbetaald. 

Als blijkt dat u nu wel in aanmerking komt voor 

huurtoeslag kan u dit direct aanvragen. U krijgt 

dan gedurende het jaar maandelijks een         

voorschot. In juni of juli 2022 krijgt u een        

definitieve afrekening. 

De proefberekening kunt u vinden op de website 

van de belastingdienst onder het kopje toeslagen.  

Als dit niet lukt dan kunt u contact opnemen met 

Wim van der Helm, coördinator                        

belasting-invulhulpen van Seniorenvereniging 

Vlijmen (telefoon 073-511 43 59) 
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Jaarverslag activiteiten 2021 
Wederom was het voor de activiteitencommis-

sie een vreemd jaar. Als gevolg van de maat-

regelen rond de corona-pandemie konden er 

lang geen activiteiten plaatsvinden. 

JUNI 2021: 

Vanaf juni 2021 konden we weer starten met 

onze activiteiten, 

JULI 2021: 

Op 22 juli kon de uitgestelde algemene        

ledenvergadering   

plaatsvinden. Tijdens  

deze vergadering namen 

we officieel afscheid van 

Diny Vaupell en Arnold 

Reijnen. 

AUGUSTUS 2021: 

Na een korte vakantie gingen de activiteiten in 

augustus en september weer van start. 

22 september Heemkundekring Onsenoort: 

Op 22 september waren vele 

leden in De Mand aanwezig bij 

een presentatie van  de      

Heemkundekring Onsenoort. 

21 OKTOBER BUSREIS 

GARDEREN: 

Eindelijk konden we weer een busreis          
organiseren. We gingen naar Garderen en 
brachten een bezoek aan het                    
Zandsculpturenfestijn.                
Het thema was: 75 jaar vrijheid. 
Het weer was helaas niet zo 
best, maar gelukkig was het 
meeste binnen. 
Tussen de middag kregen de 
deelnemers een lunch       
aangeboden. 
 

 

 

NOVEMBER 2021: 

In deze maand konden we de jaarlijkse bingo 

houden. Ook kwamen de oud-bestuursleden 

voor het eerst in 2 jaar weer bij elkaar. De   

vrijwilligers van onze vereniging werden ook 

tijdens een bijeenkomst in het zonnetje gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER 2021: 

Helaas moesten we door de Corona met onze 

activiteiten weer stoppen. 

De kerstlunch kon wederom niet doorgaan. 
Wel konden we alle leden een kerstattentie 
brengen. 
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Jaarlijks  treffen  van  (oud)       

bestuursleden 2021 
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Al onze activiteiten zijn in Buurthuis De Korf of De Mand, tenzij anders vermeld. 

Vanaf eind januari zijn we weer gestart met onze activiteiten:  

Elke maandagmiddag kienen, 13.30 uur in De Korf.. 

Elke dinsdagmiddag kaarten, 13.30 uur in de Korf. 15 weken in het 

voorjaar en 15 weken in het najaar. 

Kijk voor de juiste dagen in de nieuwsbrief of op de website http://

www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl  

Maandag- en woensdagmiddag Jeu de Boules op de 

Kees Klerxstraat. Aanvang 14:00 uur. 

Iedere woensdagmiddag Koersbal of Jeu de Boules in De 

Mand. 

Maart 2022 

Kijken naar Kunst in De Mand. 

Lezing Heemkundekring Onsenoort in De Korf. Met na afloop een buffet. 

April 2022 

13 april Duinstedekapel in De Mand. 

20 april Algemene Ledenvergadering in De Korf. 

Mei 2022 

Busreis. Waar we heen gaan, is nog niet bekend. 

Juni 2022 

Bootreis. Welke dag dit is, is nog onbekend. 

September 2022 

2 september Jubileumfeest. Van 15:00 uur tot 20:00 uur.  

Busreis. Waar we heen gaan is nog niet bekend. 

Oktober 2022 

Lunch en film bij De Guldenberg 

November 2022 

Luxe Bingo in De Korf 

December 2022 

15 december een fantastische Kerstlunch met muzikale 

middag olv het Kumt van Eigus  

Kijk voor alle activiteiten regelmatig op onze website, bij de activiteitenkalender:                                

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl want de pagina wordt voortdurend  

geactualiseerd. 

Op onze Facebook pagina houden we u op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes en                          

wetenswaardigheden. https://www.facebook.com/OuderenverenigingVlijmenDorp  

Activiteiten 2022 

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl
http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl
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Samen staan we sterker dan ieder voor zich! 

 

We zijn op zoek naar 55-plussers die (nog) niet het gevoel hebben dat ze tot de senioren beho-
ren. En al helemaal niet dat ze lid zouden willen worden van een vereniging van en voor senio-
ren. “Daar ben ik nog veel te jong voor”, hoor je dan.  
En laat dat nu net de mensen zijn waar we naar op zoek zijn. We zouden vooral ook u graag als 
lid van onze vereniging willen verwelkomen omdat we denken dat we elkaar iets te bieden heb-
ben.  
 
Natuurlijk wordt er nog steeds gekiend en gekaart in onze vereniging, maar er is veel meer bij 
ons te halen en te brengen. We maken wandelingen in de natuur, verzorgen workshops en pre-
sentaties over kunst en cultuur. We organiseren ontmoetingen om eenzaamheid te bestrijden. 
Ook staan we voor u klaar met belastinginvullers, adviseurs, cliëntondersteuners en thuisadmini-
strateurs. 
 
U kunt zich aanmelden bij de ledenadministrateur Annemarie van Bladel: 

• Telefonisch 06 1339 0416 
• Schriftelijk: Pasteurlaan 2, 5252 CL Vlijmen. 
• Of via de mail: info @seniorenverenigingvlijmendorp.nl  

 
Doe een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer bij in de brievenbus op bovenstaand 
adres, of stuur een mail en wij maken met u zo spoedig mogelijk een afspraak voor een bezoek 
om u te informeren over onze vereniging. 
 
Mensen die in het bezit zijn van de Heusdenpas kunnen de contributie betalen uit het 
door de Gemeente Heusden beschikbaar gestelde budget. 
 
Als u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch ook lid van KBO-Brabant en ook dat 
biedt een aantal voordelen zoals: 

• Elke maand het ledenmagazine ONS. 
• Belangenbehartiging op het gebied van betaalbare zorg en pensioenen. 
• Mogelijkheid voor kortingen door deelname aan collectieve contracten. 

• Toegang tot de juridische helpdesk van KBO-Brabant.  

http://www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl/418242717
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