
 

De Vincentiusvereniging gemeente Heusden biedt met eigen leden en 

steun van vrijwilligers financiële en materiële hulp aan mensen in nood, 

ongeacht oorzaak, afkomst of overtuiging. De vereniging maakt deel uit 

van een internationale organisatie voor directe en persoonlijke hulp. 

Activiteiten van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden: 

- Het, in de gemeente Heusden, bieden van directe financiële en 

materiële hulp aan mensen in nood, die op dat moment niet op een 

andere manier geholpen kunnen worden. Alle verzoeken om hulp 

worden heel zorgvuldig en discreet behandeld. 

- Eigen projecten, zoals het 

‘Vakantieproject’ en de 

‘Kerstpakkettenactie’. 

- Het ondersteunen van lokale en 

internationale projecten ter 

bestrijding van armoede en 

eenzaamheid. 

 

De financiële middelen worden verkregen door:  

- Het organiseren van een jaarlijkse boekenbeurs. 

- Het runnen van de Vincentiuswinkel (z.o.z.). 

 

Voor hulpaanvragen kunt u het contactformulier op onze website 

gebruiken: https://vincentiusheusden.nl/hulpaanvraag/  

 

Hebt u belangstelling om lid te worden (€ 10 per jaar)  

zie: https://vincentiusheusden.nl/lidmaatschap/ 

IEDER MENS TELT! 

  www.vincentiusheusden.nl 

  vincentiusheusden 

  NL 48 RBRB 0929 0107 52 
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De Vincentiusvereniging gemeente Heusden 

heeft een winkel in het centrum van Drunen.  

Hier worden, door vrijwilligers, verschillende 

producten verkocht zoals kleding, schoenen, 

tassen, sieraden, speelgoed, kleine 

huishoudelijke apparaten, servies- en 

glaswerk, boeken, CD’s en DVD’s.  

Iedereen is welkom om in deze winkel tegen 

lage prijzen kwalitatief goede producten te 

kopen.  

De opbrengst wordt volledig besteed aan het 

goede doel van de Vincentiusvereniging 

gemeente Heusden. Bovendien draagt u bij 

aan een beter milieu door hergebruik van 

deze producten. 

U kunt op maandag en zaterdag nog goed verkoopbare en schone artikelen 

aanbieden bij de winkel. Onze vrijwilligers beoordelen dan of de aangeboden 

artikelen verkoopbaar zijn en kunnen worden ingenomen. De verkoopwaarde 

schenkt U aan de Vincentiusvereniging;  
U ondersteunt daarmee onze goede doelen. 

Meer informatie vindt u op:  www.vincentiusheusden.nl 
 

Grotestraat 138a  

5151 BN Drunen 

Tel.: 06-12703522 

Openingstijden winkel: 
- Woensdag : 10.00 – 16.00 uur 
- Vrijdag : 10.00 – 16.00 uur 
- Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur 

 
 

Aanbieden van uw gebruikte artikelen: 
- Maandag : 13.00 – 17.00 uur 
 

http://www.vincentiusheusden.nl/

