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Organisatieschema
KBO Dongen
Oprich'ngsdatum 21 april 1950

41e jaargang

***** BESTUUR *****
Voorzi=er:
Rian Driessen
Torenstraat 10
5104 GG
Secretaris:
Henk Peeters
Constancestraat 3 5101 XR
Penningmeester: Johan de Hoon Stoomberg 27
5101 AA
Vicevoorzi=er: Leo Hamers
Cousinsstraat 1
5103 SL
Commissieleden: Jan van Erven
St. Josephstraat 103 5104 EB
Tonny Verharen St. Josephstraat 57 5104 EA
Helmy Klijn
Wezeldonk 13
5103 EV
Henk van Os
Rosariopark 91
5104 HW

0620737833
0640778843
321353
317114
0613089998
311211
315906
318275

Webmaster:

0620737833

Rian Driessen

Torenstraat 10

5104 GG

Ledenadministra'e en aanmelden nieuwe leden: Ellie Hamelinck
Telefoonnummer 316821 – e-mail: kbo-leden@ziggo.nl.
Ouderensoos: "de Leest"

Nieuwstraat 7

Telefoon

Postadres secretariaat:
Henk Peeters
e-mail secretariaat

Constancestraat 3
5101 XR
kbo.dongen@outlook.com

313940

0640778843

Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05
Website:
Volg ons ook op facebook:

www.kbo-dongen.nl
KBO Dongen

***** REDACTIE *****
Jan van Erven – Rian Driessen – Ellie Hamelinck
Reiscommissie:
Ac'viteitencommissie:

Jan van Erven - Henk van Os
Tonny Verharen.

De KBO heeM een samenwerkingsverband met SWOD – SOBG in de
Seniorenraad in Dongen – zie
www.seniorenraaddongen.nl
Voor ouderenadvies kunt u contact opnemen met secretariaat KBO of
SVchVng Welzijn Ouderen (SWOD) telefoon 0162 375296, (tussen 9.00 – 12.00 uur)
adres: kantoorruimtes Dongepark 1.

Van het Secretariaat:
Overleden:
De heer P. Schoots
Mevr. A. Ligtenberg – Oomen

Gladioolstraat 30
Min. Aalberselaan 24

79 jaar
91 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Aangemeld:
Mevr. P. Raaijmakers – Mommers
Mevr. W. Barmentlo
Mevr. M. Oerlemans-Coesmans
Mevr. A. van Riel-Sibon
Dhr. en mevr. V. Oerle-Verkooyen
Mevr. J. Emmen-in ’t Groen

adres:
Prins Bernhardstr. 18 A
Rosariopark 97
Beethovenstraat 60
Stoomberg 38
Rembrandtstraat 22
Amstelstraat 12

Bode:
R. v.d. Reijen
R. v.d. Reijen
C. van Mierlo
H. Claveaux
C. van Mierlo
J. v,d. Breekel

Verhuisd:
Dhr. en mevr. V.d. Put
Naar:

adres:
Bode:
Dahliastraat 17
C. van Mierlo
Dongepark 1, kamer 325 M. S'tzinger

DE VOLGENDE NUMMERS:
Het maartnummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 4 maart 2020.

Agenda:
11 februari
25 februari
10 maart
14 april

Ontspanningsmiddag in De Cammeleur
Carnavalsmiddag door de Peeënstekers
Ontspanningsmiddag in De Cammeleur
Algemene Ledenvergadering

Ontspanningsmiddag in De Cammeleur.
Hiermede nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op
dinsdag 11 februari 2020.
Aanvang 13.30 uur in De Cammeleur, Hoge Ham 126.
Opening door de voorzi=er, daarna KBO rubriek.
Om 14.00 uur optreden van:

Nostalgische disco!
“Zo wast vruuger”.
Met zang en muziek uit de jaren ’30 – ’40 – ’50 – ’60 en ’70.
Gewoon, ouderwets en gezellig!

Rond 14.45 uur pauze, waarin u koﬃe/thee wordt gepresenteerd.
Na de pauze nog een optreden van:
Nostalgische disco: “Zo wast vruuger”.

Rond 16.15 uur is het einde van deze gezellige middag.

Wij wensen u een plezierige middag toe!

Ontspanningsmiddag in De Cammeleur.
Hiermede nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op
dinsdag 10 maart 2020.
Aanvang 13.30 uur in De Cammeleur, Hoge Ham 126.
Opening door de voorzi=er, daarna KBO rubriek.
Om 14.00 uur optreden van:
Hans Verbaarschot uit Deurne.

Zanger - Tonprater – buutreedner en sauwelaar.
Rond 14.45 uur pauze, waarin u koﬃe/thee wordt gepresenteerd.
Na de pauze nog een optreden van:
Hans Verbaarschot uit Deurne.
Rond 16.15 uur is het einde van deze gezellige middag.

Wij wensen u een plezierige middag toe!

Onze bodes:

Zij bezorgen 11 x per jaar bij u het 'jdschrih ONS en Ons Eigen Venster:

Naam:
Adres:
tel.nr.
Wijk 1: Corrie Mols – Brants
Beethovenstraat 43
314387
Wijk 2: Riet v.d. Reijen
Roeloﬀ van Dalemstraat 1
313419
Wijk 3: Ad Leeggangers
Roeloﬀ van Dalemstraat 50
313858
Wijk 4: Peter Weterings
Van Riebeeckstraat 21
314258
Wijk 5: Wout Meijers
Polarisstraat 25
316485
Wijk 6: Cees Willemse
Klinkerpad 13
314241
Wijk 7: Ria van Riel-GillisJulianastraat 101
317150 wie
Wijk 8: Cees Groenendaal
Hortensiastraat 15
316259
Wijk 9: Mia S'tzinger
Churchillstraat 2
06-46723649
Wijk 10: José v.d. Breekel
Van Almondestraat 71
321197
Wijk 11: Cees van Mierlo
Hortensiastraat 17
314826
Wijk 12: Piet de Bont
Sluisweg 38
322272
Wijk 13: Leny Leeggangers
Roeloﬀ van Dalemstraat 50
313858
Wijk 14: Jos Koenen
Pastoor Dirvenstraat 64
320826
Wijk 15 Sjan Weterings
Constancestraat 15
317586
Wijk 16: Piet van Loon
Min. Goselinglaan 4-20
321846
Wijk 17: Henrië=e Claveaux
Prinses Maximastraat 26
386767
Wijk 18: Piet van Rooten
Kard. Van Rossumstraat 91
318431

Coördinator:
Johan de Hoon
Stoomberg 27
met medewerking van Ad Leeggangers en Peter Weterings.

06-33028316

Huurtoeslag ruimer, wijzigingen per 2020
Volgens schakng komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in
2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag. Misschien
bent u er wel een van! De hoogte van de huurtoeslag is alankelijk van de
huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of
medebewoner(s).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die 'jd gold een
zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit recht op
huurtoeslag. Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus zeker de moeite
waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmerking komt voor
huurtoeslag, maakt u een proeoerekening op de website van de Belas'ngdienst of
vraagt u hulp van een belas'nginvuller.

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de
huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belas'ng Telefoon
voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gra's) of contact opnemen met een
belas'nginvuller.

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021.

KBO reizen in 2020
Zoals gebruikelijk organiseert onze KBO afdeling weer een aantal reizen in 2020.
De 5- daagse busreis naar Der Brabander wordt gehouden van 4 t/m 8 mei.
Hiervoor zijn de inschrijvingen reeds gehouden.
Er hebben zich 36 personen aangemeld.
Ook dit jaar plannen we weer 5 dagreizen en een bedankreis.
De datums hiervoor zijn voorlopig:
dinsdag 21 april
dinsdag 2 juni
dinsdag 14 juli
dinsdag 1 september
dinsdag 6 oktober.
De bedankreis van Van Mook wordt begin november gehouden.
In de eerder gehouden enquête kwam naar voren dat er behoehe bestaat aan een kortere dagreis, wat later
vertrekken en voor het avondeten thuis.
De prijs zal dan ook wat minder zijn als de gebruikelijke dagreizen.
We gaan proberen dit jaar daar gehoor aan te geven.
Deze reizen zullen medio april en oktober gehouden worden.
Ook komen we regelma'g leuke bestemmingen tegen die geen grote groepen kunnen ontvangen. Daarom kan het zijn
dat we soms in 2 groepen op verschillende reisdagen moeten gaan.
De bestemming van de reizen is nog niet bekend.
Berichtgeving hierover komt te zijner Vjd in Ons Eigen Venster.

ContribuVe 2020.
Begin januari zijn de nota’s voor de contribu'e 2020 door de bodes bij alle leden bezorgd. Heel veel mensen
hebben inmiddels het verschuldigde bedrag voldaan, waarvoor hartelijk dank.
Een dringende oproep aan hen die de betaling nog moeten verrichten. Wilt u in de omschrijving uw
lidnummer, dat op de nota of op uw ledenpas staat, vermelden. Op deze manier kunnen misverstanden
worden voorkomen bij het verwerken van de betalingen in onze ledenadministra'e.
Betaalt u liever contant dan kan dat door het verschuldigde bedrag samen met een briese met daarop uw
naam, adres en lidnummer in een enveloppe af te geven/in de bus te doen bij onze penningmeester, adres
Stoomberg 27.

BelasVngaangiMe 2019.
Vanaf 1 maart kan de aangihe inkomstenbelas'ng 2019 worden ingevuld.
Ook als er geen of heel weinig belas'ng is ingehouden op uw inkomen 2019 kan het toch raadzaam zijn om
aangihe te doen. Vooral voor mensen met hoge ziektekosten die niet of gedeeltelijk zijn vergoed, denk
bijvoorbeeld aan reiskosten, kan dit tot teruggave leiden. Binnen bepaalde voorwaarden kan vaak een
beroep worden gedaan op de regeling Tegemoetkoming Speciﬁeke Ziektekosten.
Wilt u meer informa'e neem dan contact op met een van de belas'nginvullers.
Er kan een afspraak worden gemaakt via S'ch'ng Welzijn Ouderen Dongen (S.W.O.D.) telefoon
0162-375296 of via onze penningmeester Johan de Hoon, telefoon 0162-321353

CARNAVAL

VOOR ALLE OUDEREN VAN DONGEN

Dinsdagmiddag 25 februari is er weer in de jaarlijkse
CARNAVALSMIDDAG
voor alle ouderen van Dongen.
Als u vaker naar deze carnavalsmiddag bent geweest heeh u geen aansporing nodig.
Maar voor wie zo'n dolle middag nieuw is zouden wij zeggen…………………
maak het eens een keertje mee!
U zult er geen spijt van hebben.

Deze jaarlijkse middag wordt georganiseerd door de
SVchVng Dongense Peeënstekers.

Dus noteer:

dinsdagmiddag 25 februari om 13.00 uur
in De Cammeleur.

De toegang is graVs.

Nieuwjaarsconcert André Rieu in het Ziggo Dome

Wekenlang hebben we er reikhalzend naar uitgekeken.
Het Nieuwjaarsconcert van André Rieu op zaterdag 11 januari in het Ziggo Dome in Amsterdam.
Even na twee uur, toen ook de laatste deelnemer in de bus was gestapt, ging de bus rich'ng Vleuten waar
wij gastvrij ontvangen werden met een smakelijk 3-gangen diner.
Onze buikjes rond gegeten gingen we rond zes uur rich'ng Amsterdam. De Ziggo Dome op zich is al een
belevenis maar het was pas echt genieten toen Andre Rieu met zijn orkest de zaal in marcheerde.
De toon was gezet. Een weergaloos optreden met roman'sche muziek en zang. De sfeer werd nog verhoogd
met een sneeuwbui. Maar daar bleef het niet bij. Even later werden we verrast door een honderdtal
dansparen die de zaal in kwamen zweven. En voor je het weet is het concert afgelopen. We werden nog
getrakteerd op een royale toegih. Toen werd het pas echt een feestje.
Het optreden was hartverwarmend. De warmte namen we met ons mee naar buiten. Door
miscommunica'e mocht onze chauﬀeur ons niet komen halen op de plaats waar wij uitgestapt waren. Hij
mocht zelfs de aangewezen parkeerplaats niet verlaten voor iedereen ingestapt was. Na overleg met
parkeerbeheer is het hoofd van dienst uiteindelijk gekomen en heeh onze bus begeleid langs alle
slagbomen tot alle mensen ingestapt waren. Een les voor de volgende keer. Ondanks dat hebben we een
prach'ge avond beleefd die zeker voor herhaling vatbaar is!

