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***** 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 B. Lugtenberg

Donk 2

85 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Aangemeld:
Mevr. A. van Dongen-Sprangers
Mevr. M. van Strien-Kroot
Dhr. E. Teubner
Dhr. G. van Beijsterveld
Dhr. J. Heijs
Mevr. M. Heijs-Jansen
Mevr. M. van Beijsterveld
Dhr. J. Sprangers
Mevr. E. Sprangers-Kluytmans
Dhr. P. Gillis
Mevr. N. Gillis-van den Bleek

adres:
Vennen 41
Hoge Dijk 98, Oosteind
Gaudistraat 5
Julianastraat 86
Venusstraat 20
Venusstraat 20
Eindsestraat 24
Breedstraat 18
Breedstraat 18
Dunantstraat 16B
Dunantstraat 16B

Bode:
C. Willemse
P. Weterings
P. van Rooten
R. van Riel
W. Meijers
W. Meijers
C. Willemse
C. Willemse
C. Willemse
W. Meijers
W. Meijers

Verhuisd:
Mevr. H. Oosterbaan-van Hees
Naar:

adres:
Mandenmaker 35
Dongepark 1,
kamer 4.4.21

Bode:
L. Leeggangers
M. S'tzinger

DE VOLGENDE NUMMERS:
Het aprilnummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 1 april 2020.

Agenda:
11 februari
25 februari
10 maart
14 april

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

13 maart

Bestuursvergadering.

Onze bodes:

Zij bezorgen 11 x per jaar bij u het 'jdschrid 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

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.

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!

M O D E S H O W bij KBO
Van der Klooster uit Boskoop komt op
woensdag 1 april 2020 weer naar Dongen met een wervelende
voorjaarsmodepresenta'e van 1,5 uur met leuke vlo=e damesmode voor 50+.
De collec'e bestaat uit meer dan 1000 stuks!
Ook is er weer een gra's verlo'ng.
Komt allen op woensdag 1 april naar de Viersprong!
Aanvang 10.30 uur.
U wordt ontvangen met koﬃe met iets lekkers erbij.
Aansluitend is er mooie modeshow voor elk wat wils!
Het is de bedoeling dat u in de namiddag gelegenheid hebt om de kleding te passen en
eventueel te kopen.
U kunt gebruik maken van een gezellige lunch bij de Viersprong voor de prijs van
Deze lunch bestaat uit een kopje soep, broodje en een mini-krentenbol.

€ 5,00 per persoon.

Wilt u deelnemen aan deze modeshow,
vul onderstaand strookje in, stop het samen met de € 5,00 in een envelop en
lever dit voor woensdag 18 maart 2020 in bij Tonny Verharen, St. Josephstraat 57.
De organisa'e wil graag vooraf weten op hoeveel personen zij kunnen rekenen, dit in verband met de koﬃe en de
lunch.

Naam: ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
Komt naar de modeshow op woensdag 1 april 2020 om 10.30 uur en wil gebruik maken van de lunch ad € 5,00.
Graag met gepast geld betalen.

KBO – Dongen
Hiermede nodigen wij u uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op
dinsdag 14 april 2020 aanvang 13.30 uur in de Cammeleur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom en opening door de voorzi=er.
Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
9 april 2019.
Jaarverslag door de secretaris over 2019.
Financieel verslag jaarrekening 2019 door de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie over 2019.
Kascommissie bestaat uit: dhr. A. Martens, mevr. J. Ribberink-van Doremalen en mevr. M. Broeders.
Bestuursverkiezing.
Adredend zijn: Jan van Erven en Leo Hamers. Zij zijn niet herkiesbaar.
Tonny Verharen, zij is herkiesbaar.
De voorzi=er vraagt de leden of zij akkoord gaan met de herbenoeming.
Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor:
Peter van Hoppe, Ellie Hamelinck en Elly Goos.
De leden mogen ook kandidaten voor het bestuur voordragen. De voordracht dient schridelijk te
geschieden, voor aanvang van de vergadering en moet door tenminste 10 leden zijn ondertekend en
voorzien zijn van een akkoordverklaring van de kandidaat.

7.
8.
9.
10.
11.

Toelich'ng ac'viteiten in 2020 door de ac'viteitencommissie.
Toelich'ng dagreizen 2020 door de reiscommissie.
Mededelingen over de contribu'e voor 2021.
Seniorenraad.
Rondvraag.

Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO.
Namens het bestuur
Henk Peeters, secretaris

Eerste verkorte dagreis 2020 op
Dinsdag 21 april 2020

Vandaag brengen we een bezoek aan een Kempisch museum en maken we een a=rac'eve route door de
Kempen.
We vertrekken vanaf onze opstapplaatsen om 9.30 uur. Salamander, Jumbo en café de Viersprong.
Omstreeks 10.30 uur arriveren we bij het museum waar we worden ontvangen met koﬃe/thee en een
koekje.
Tijdens de koﬃe kijken en luisteren we naar een presenta'e over onder meer De Acht Zaligheden en de
Brabantse Kempen.
Hierna is het 'jd om het museum te bezoeken. Ontdek het leven van de Contente Kempische Keuterboer
aan de vooravond van de grote technische ontwikkelingen in de landbouw en geniet van de prach'ge
museumtuin.
In dit museum zal ook de lunch genupgd worden.

Na de lunch stappen we in de bus om de ‘Smokkelroute te rijden’.
Tijdens deze tocht wacht ons nog een verrassing.
Deze tocht voert ons door het prach'ge ‘grenspark De Kempen’. Door de gids van het museum worden
smokkelverhalen verteld doorspekt met anekdotes.
De tocht eindigt omstreeks 15.30 uur op de historische markt in Eersel. Hier kunt u een 'jdje verpozen op
één van de vele terrasjes of binnen in één van de pi=oreske herbergen.
Omstreeks 16.30 uur rijden we weer rich'ng Dongen.
Deze reis is inclusief:

Vervoer per luxe touringcar
Koﬃe of thee in de ochtend
Bezoek en presenta'e in het Kempenmuseum
De Acht Zaligheden
Lunch in het museum
Smokkelroute o.l.v. een gids.

De prijs voor deze reis bedraagt € 40,00
Mocht u na bovenstaande tocht nog geen zin hebben om naar huis te gaan, dan kunnen wij u een 3-gangen
diner aanbieden in café ‘de Viersprong’.

De prijs hiervoor bedraagt € 18,00 p.p.
U kunt zich voor deze reis opgeven door of € 40,00 of € 58,00, asankelijk van uw keuze, over te maken op
rekening van onze penningmeester

NL 19 Rabo 0111921805
Mocht u door omstandigheden in een dubbeldekker bus niet naar boven kunnen, gelieve dit bij inschrijving
duidelijk aan te geven.

Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden hebben is er nu
de meedoen-regeling 'Dongen Doet Mee'.
Behoort u tot de doelgroep van Dongen Doet Mee dan kunnen u,
uw partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar een
budget krijgen waarmee meegedaan kan worden aan allerlei
sociaal-culturele, educa'eve, spor'eve en recrea'eve ac'viteiten.
Bijvoorbeeld lid worden van de bibliotheek of een (sport)
vereniging, een bezoek brengen aan het theater, een kinderfeestje
vieren op loca'e of een abonnement op het openbaar vervoer. U en uw gezinsleden krijgen allemaal een eigen
budget. Kost de ac'viteit meer dan u aan budget heed, dan legt u de rest zelf bij. Kost de ac'viteit minder, dan kunt u
het restant voor een andere ac'viteit gebruiken.
Recht op Dongen Doet Mee
Het inkomen van u en uw partner is lager dan de 120% van het sociaal minimum en uw vermogen is niet hoger dan
toegestaan.
Voor een alleenstaande is de inkomensgrens € 1.411,50.
inkomensgrens € 1.913,30.

Voor gehuwden is de

Behalve het inkomen is ook het vermogen aan grenzen gebonden.
Voor alleenstaanden is het maximumbedrag € 6.225,00, voor gehuwden is het maximumbedrag € 12.450,00. De
overwaarde van een eigen woning mag maximaal € 52.500,00 bedragen.
Het maximumbedrag is voor personen van 18 jaar en ouder € 175,00 per jaar. Elk jaar kan deelname opnieuw worden
aangevraagd,
Ook KBO Dongen doet mee aan deze regeling. U kunt hiermee o.a. de contribu'e betalen, de kosten van een dagreis,
de eigen bijdrage voor de kerstlunch.
Aanvragen kan alleen digitaal met uw DigiD code. KBO en S'ch'ng Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) bieden ouderen
hulp en ondersteuning aan. Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator voor het
maken van een afspraak. Het telefoonnummer is 0162-375296 of 0162- 375297. Het bezoekadres van de SWOD is
Dongepark 1 (hoofdgebouw Volckaert). Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Antoon van Spaandonk
en Peter Quirijnen
winnaars koppeltoernooi Driebanden
SBV de Leest

In een bomvolle Soos de Leest werd de ﬁnale gespeeld van het prach'ge koppeltoernooi driebanden.
Er was op deze middag iets speciaals georganiseerd door het Oranje Comité. Als dank omdat het Oranje Comité elk
jaar een week voor koningsdag gebruik mag maken van de Leest.
De dames van het comité zorgde voor koﬃe en heerlijk taart. Namens alle aanwezige leden willen wij hun hartelijk
bedanken voor hun inzet voor deze middag.
Voor het koppeltoernooi hadden zich 40 leden opgegeven. Door lo'ng werd bepaald wie er met wie zou spelen. De
beste 10 biljarters werden gekoppeld aan de 10 minste biljarters zodat iedereen even veel kans had. Deze formule
sloeg goed aan bij de leden.
Er werd in 4 poules gespeeld en de winnaars gingen door naar de ﬁnale.
In poule A, eindigde Cor Vereggen/ Cor Timmermans als eersten.
In poule B, Antoon van Spaandonk/Peter Quirijnen.
In poule C, Jan Verbunt/Antoon Quirijnen.
Poule D, Jac Klijn/Ad den Dekker.
De beste par'j in de poule wedstrijden werd gespeeld door Fon Martens/André Emmen met het mooie moyenne van
de 1.10.
De beste series gingen naar Jos Hamers en Antoon van Spaandonk met 6 caramboles.
In de ﬁnale speelden zowel Antoon als Peter geweldig en werden daarom ook verdiend winnaar van dit prach'ge
driebanden toernooi dat door Wim van Dongen was georganiseerd en voor herhaling vatbaar is.
Vanaf nu gaat de Driebandencompe''e en het Bandstoten van start in beide disciplines zijn er 4 klassen.

