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O r g a n i s a t i e s c h e m a 

KBO  Dongen 
Oprich'ngsdatum 21 april 1950     41e jaargang 

***** BESTUUR *****  
Voorzi=er: Rian Driessen     Torenstraat 10           5104 GG 0620737833 
Secretaris:  Henk Peeters   Constancestraat 3     5101 XR 0640778843 
Penningmeester: Johan de Hoon   Stoomberg 27         5101 AA 321353 
Vicevoorzi=er: Leo Hamers    Cousinsstraat 1         5103 SL    317114 
Commissieleden: Jan van Erven   St. Josephstraat 103 5104 EB 0613089998 
  Tonny Verharen    St. Josephstraat 57    5104 EA    311211 
  Helmy Klijn             Wezeldonk 13         5103 EV 315906 
  Henk van Os   Rosariopark 91         5104 HW       318275 
  
Webmaster:          Rian Driessen  Torenstraat 10         5104 GG 0620737833 

Ledenadministra'e en aanmelden nieuwe leden: Ellie Hamelinck 
Telefoonnummer 316821 – e-mail: kbo-leden@ziggo.nl. 
    
Ouderensoos: "de Leest"     Nieuwstraat  7             Telefoon 313940 

Postadres secretariaat:  
Henk Peeters   Constancestraat 3       5101 XR 0640778843 
e-mail secretariaat  kbo.dongen@outlook.com 

Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05 

Website:     www.kbo-dongen.nl 
Volg ons ook op facebook: KBO Dongen 

***** REDACTIE ***** 
Jan van Erven – Rian Driessen – Ellie Hamelinck 

Reiscommissie:   Jan van Erven      - Henk van Os    
Ac'viteitencommissie:  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.     

mailto:kbo-leden@ziggo.nl
mailto:kbo.dongen@outlook.com
http://www.seniorenraaddongen.nl


Van het Secretariaat: 

Overleden: 
De heer T. Vermeulen  Chrispijnhof 14  76 jaar 
De heer F. Akkermans  Dr. Mollerstraat 51 84 jaar 

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 

Aangemeld:   adres:   Bode: 
Mevr. J. Brouwer – Clijsen  Dongepark 4  M. S'tzinger 
De heer A. Emmen  Druivengaarde 24 A. Leeggangers 
De heer C. van Tilborg  Van Eijckstraat 22 C. van Mierlo 
Mevr. N. van Tilborg – van Beek Van Eijckstraat 22 C. van Mierlo 

Verhuisd:   adres:   Bode: 

DE VOLGENDE NUMMERS: 
Het  februarinummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant  
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 5 februari 2020. 

Agenda:  
11 januari   Bezoek Andre Rieu in Ziggo Dome 
    voor leden die zich hebben aangemeld. 
14 januari   Senioren – Expo in Veldhoven. 
11 februari   Ontspanningsmiddag in De Cammeleur 

17 januari   Bestuursvergadering.   



Oud worden in deze 2jd. 
  

Het is gewoon niet voor te stellen, 
Je moet met een mobieltje bellen, 
Je kunt er ook een tekst op lezen 
Je moet al>jd bereikbaar wezen 
En dat kan dus niet gewoon 
Met een doodgewone telefoon. 
  
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie een rij 
kwaad en tandenknarsend staan, 
want de trein komt er al aan. 
  
Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je uit geteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren 
Allemaal voor jouw gemak, heb je alles onder dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 
  
Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer. 
Anders sta je buiten spel, op www.punt.nl. 
Vind je alle informa>e, wie behoed je voor frustra>e. 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boI, je hebt immers MicrosoI. 
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze >jd. 

 
         
   -@-@-@-@-@-@-@- 

   



Ontspanningsmiddagen in 2020. 
  

dinsdag 11 februari           ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 10 maart              ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 14 april                 Algemene Ledenvergadering 
  
dinsdag 12 mei                  ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 9 juni                    ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 22 september      ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 13 oktober            ontspanningsmiddag 
  
dinsdag 17 november        Sinterklaasmiddag 
  
dinsdag 15 december         Kerstviering 

De datums van de dagreizen worden in het februarinummer van Ons Eigen Venster van 5 februari 
bekend gemaakt. 



Onze bodes: 

 

Zij bezorgen 11 x per jaar bij u het 'jdschric 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-Gillis Julianastraat 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   06-33028316 
met medewerking van Ad Leeggangers en  Peter Weterings. 



WONEN MET GEMAK IN WIJK WEST 1 

Bezoek de voorlichtingsbijeenkomsten! 

Zoals al eerder in Ons Eigen Venster is bericht heec de Seniorenraad Dongen (SRD), waarin ook de 
KBO, de SWOD en SOBG (’s Gravenmoer) zikng heec, het ini'a'ef genomen om senioren 
voorlich'ng en advies te geven over het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We noemen 
dat het project Wonen met Gemak (WMG). 

Het project wordt samen met de gemeente, met de woningbouwvereniging Casade en met het 
projectbureau WMG uitgevoerd. 

pilotproject in West 1 

We zijn nu gestart met een pilotproject en dat doen we in de wijk West 1. 

Met het ouder worden merken veel mensen dat ze thuis minder goed uit de voeten kunnen. Het 
wonen kan daardoor minder comfortabel en veilig worden. Met kleine aanpassingen kunt u dit al 
flink verbeteren. 

Alle 65-plussers in deze wijk zijn intussen schricelijk uitgenodigd om een voorlich'ngsbijeenkomst 
bij te wonen in de ontmoe'ngsruimte Europlus aan de Dunantstraat 28. Er worden aparte 
bijeenkomsten gehouden voor senioren in een koopwoning en in een huurwoning. U krijgt dan 
voorlich'ng over allerlei mogelijkheden en maatregelen die u kunt nemen en welke materialen, 
hulpmiddelen en ondersteuning u kunt krijgen. 

Vervolgens kunt u ook gebruik maken van een gra's woonscan. Samen met een woonadviseur 
loopt u dan door uw woning en wordt gekeken welke obstakels er zijn en hoe die aangepakt 
kunnen worden. Na afloop krijgt u een verslag met diverse 'ps. De gra's woonscan wordt u 
aangeboden door de gemeente. 

Het pilotproject wordt na afloop geëvalueerd. Onderzocht wordt dan ook welke mogelijkheden er 
zijn om Wonen met Gemak ook in andere wijken te organiseren. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Dat is heel eenvoudig. Bij elke uitnodigingsbrief zit een antwoordkaart waarmee u zich kunt 
aanmelden voor de informa'ebijeenkomst en/of voor de woonscan. U kunt ook een email sturen 
naar servicepunt@wonenmetgemak.nl . Een medewerker van Wonen met Gemak neemt dan 
contact met u op.  

Het aantal bijeenkomsten is aoankelijk van het aantal aanmeldingen.  

Vooralsnog hebben wij de volgende data bij Europlus gereserveerd: 

mailto:servicepunt@wonenmetgemak.nl


13 januari 2020 (huurders), 14 januari 2020 (woningeigenaars) en 20 en 27 januari 2020 als 
reservedata. 

Nog vragen? 

Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 06 83966100. Veel informa'e staat ook op de 
website www.wonenmetgemak.nl.  

Wij ontvangen u graag op een van onze bijeenkomsten. 

http://www.wonenmetgemak.nl


 

     Stand van zaken CBR. 

Om de gigan'sche keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weg te werken, is besloten om per 1 

december de rijbewijzen van 75-plussers automa'sch met een jaar te 

verlengen. Ouderen hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen.  

Ruim 86.000 ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen 

over hun rijvaardigheid. Maar rijden in het buitenland is wel verboden. De 

poli'e in het buitenland heec namelijk geen toegang tot het Nederlandse 

rijbewijzenregister en kan dus niet controleren of de persoon ook 

daadwerkelijk langer mag rijden. 

 

Het is verstandig op 'jd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier 

maanden voordat uw rijbewijs verloopt.  

Heec u problemen met uw gezondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf 

maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Eerder 

invullen dan deze vier of vijf maanden heec overigens geen enkele zin. Men 

komt niet eerder in aanmerking. 


