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***** 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 
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Van het Secretariaat: 

Verhuisd:   adres:   Bode: 
Dhr. J. Megens   St. Josephstraat 169 J. Weterings naar:    
Dr. Willem Dreeslaan 42 P. van Loon 

   
DE VOLGENDE NUMMERS: 
Het  juninummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant  
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 10 juni 2020. 

Agenda:  
15 mei    Bestuursvergadering.  

**************************************************************  

Met ingang van 14 april jl. hee` onze secretaris Henk  Peeters zijn func'e neergelegd op medische  gronden.  
Wij bedanken Henk Peeters voor zijn inzet voor de KBO de afgelopen jaren en wensen hem beterschap.  

Dat betekent dat binnen het bestuur een aantal taken verdeeld moeten worden.  Als postadres kiezen wij 
'jdelijk het adres van de voorzi=er: 
A.L.M. Driessen 
Torenstraat 10 
5104 GG DONGEN 
Het e-mail adres blij` zoals het was kbo.dongen@outlook.com 
Het telefoonnummer van het secretariaat wijzigt naar  
06-20737833 
De voorzi=er neemt 'jdelijk de func'e van secretaris over. 
Het bestuur zoekt natuurlijk naar een vervanger voor Henk Peeters. 
De ledenadministra'e blij` bij  
Ellie Hamelinck. 

Mocht u hierover vragen hebben, of interesse tonen voor het bestuur,   
kunt u bellen naar de voorzi=er, Rian Driessen 06-20737833. 
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Beste Leden, 

Het zijn heel moeilijke 'jden die wij nu meemaken. 
Dit is op deze manier nog nooit gebeurd voor ons.  
Hoe gaan wij hier mee om?  Wat overkomt ons? 
Ik kan nog meer vragen hierover maken, zoals: hoe ervaart u het, deze vorm van opslui'ng, dur` u nog naar 
buiten, past u zich aan als u buiten loopt of fietst, beweegt u wel voldoende, of bent u er al aan gewend? 
Iedereen ervaart de omstandigheden toch weer iets anders en gaat er ook weer iets anders mee om. 
Wat we wel kunnen vaststellen, ons leven is in het omgaan met andere mensen radicaal veranderd. 

Woont u alleen, hebt u wel een partner of kinderen in Dongen of vlakbij. 
Mogen die komen of neemt u geen risico en blij` u alleen.  
Hoe lost u de problemen op met boodschappen, het zelf aanhalen of laten bezorgen.  Het wegvallen van uw 
dagelijkse rituelen, even bijkletsen met de buurvrouw of -man. Uw hobby  of uw verenigingen, de 
kaartmiddagen en  
-avonden.  
Allemaal zaken waarvoor of waarover u een beslissing moet nemen.  
Sommige beslissingen worden voor u, door anderen genomen. 
De overheid neemt een aantal beslissingen, waar wij als ouderen ook mee worden geconfronteerd. 

Nu zijn we al een aantal weken zo aan het leven en dat gaat met horten en stoten. 
Daar wens ik u veel sterkte mee. Ga in ieder geval hier over praten, per telefoon of op anderhalve meter 
afstand. Maar zoek contact, anders hee` u als dit voorbij is, een probleem, u stapelt alle gebeurtenissen 
namelijk op. En het kost straks veel 'jd om dat weer kwijt te raken. 
Een spreekwoord is ‘Tijd heelt alle wonden’ en dat  zal  straks heus wel iemand zeggen. En dat is ook zo, 
maar tot die 'jd adviseer ik u, praat, praat, praat, vertel tegen iedereen die het maar horen wil uw 
dagelijkse dingen. Meld je aan bij een belcirkel en vertel gewoon tegen een vreemde je dagelijkse 
beslommeringen. 
Dat is het enige wat ik u nu kan adviseren voorlopig.   
Straks als alles voorbij is en dat duurt inderdaad nog wel even, komen er weer andere 'jden.  
Hopelijk betere. 

Maar voor een aantal van ons zal het leven er veel anders uitzien, slechter doordat ze dierbaren zijn 
verloren.  

Wat kunnen wij als KBO doen, niet veel, zeg maar te weinig.  Onze mogelijkheden zijn erg beperkt, geen 
bijeenkomsten die wij mogen organiseren geen ‘leuke’ dingen meer. 
Wat hebben we wel. Telefonische hulplijnen. Er is een belcirkel. U belt mensen op of u wordt gebeld. Voor 
een vraag of een antwoord of gewoon zomaar.  
Misschien hee` u een idee om mensen te helpen, deel het dan met ons en bel een van de bestuursleden. 
En daar kunnen wij dan weer verder mee.  
Bedrijven die in Dongen bezorgen stonden in Ons  Eigen Venster en staan ook  op onze site. 



Maar voor al die zaken moet u zelf het ini'a'ef nemen en in 'jden van crisis is dat nu net zo moeilijk om 
ini'a'even te nemen, door gebrek aan interesse en door te veel emo'es. U trekt het even niet.  

Voor alle hiervoor opgenoemde constateringen, wens ik u sterkte, veel wijsheid maar vooral ook mo'va'e 
om door te gaan. Dit is nu ons leven.  
Het is even niet anders. 

Namens het bestuur Rian Driessen. 

 



Dinsdag 21-4-2020 
 

Corona update na toespraak van onze premier. 
“Voorzich'gheid is de boodschap, voorzich'gheid nu is beter dan spijt achteraf”. 
 “De grootste bedreiging die wij in ons leven meemaken”. 

Alle evenementen zijn voorlopig uitgesteld tot 1 september. 
Voorlopig wordt dus alles opgeschort. 
Hoe het daarna verder gaat weten wij niet.  
Dus er is deze zomer niets te doen voor ons ouderen.  
Wij als KBO hebben u niets te bieden, helaas. 
Wij zullen het zelf moeten klaren en dat is zwaar. 
Wat wel?  
De basisregels blijven intact. 
Boodschappen doe je alleen. Nies in je ellenboog. Was je handen zo dikwijls als mogelijk is. Anderhalve 
meter afstand. Ben je verkouden, blijf thuis. 
Geen bezoek van kinderen en kleinkinderen aan opa en oma. 

Dus een bijeenkomst in de Cammeleur met veel mensen, of in de Leest is in ieder geval tot 1 september uit 
den boze.  

Kinderen hebben weinig problemen. Als ze besmet zijn, kunnen ze elkaar en ons wel aansteken. Ook wij 
kunnen hen aansteken, gelukkig met weinig gevolg. Zij gaan er niet aan dood. Helaas een aantal ouderen 
wel, maar zeker ook niet iedereen. 
De scholen gaan weer beginnen dus een aantal ouderen zullen kunnen stoppen met oppassen.  

Mochten er de komende week of weken nieuwe regels komen, die voor ons van invloed zijn, dan gaan wij 
proberen u dit te laten weten. 
Via mail en natuurlijk op onze site www.kbo-dongen.nl 

Hou je gezond. Hou Vol! 
Namens het bestuur Rian Driessen 

http://www.kbo-dongen.nl


Onze bodes: 

 

Zij bezorgen 11 x per jaar bij u het 'jdschri` 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  
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. 



BESTUREN IN TIJDEN VAN CRISIS 

De coronacrisis die nu overal rond waart, grijpt diep in het leven van iedereen in. En zeker in het leven van 
oudere mensen die extra kwetsbaar zijn voor dit virus. Op tal van terreinen zijn intussen maatregelen 
genomen om dat virus te bestrijden en in te dammen. U kent ze wel: zoveel mogelijk thuis blijven, geen 
handen schudden, gepaste afstand nemen (minimaal 1,5 meter), bedrijven die voorlopig moeten sluiten, 
beschermende kleding voor mensen in de zorg, vaak handen wassen enzovoorts. 

Het zijn uitzonderlijke 'jden en dat geldt ook voor besturen van vele maatschappelijke organisa'es zoals 
het besturen van een KBO afdeling.  
Zoals u weet hebben wij als bestuur van de KBO afdeling Dongen enkele belangrijke ac'viteiten moeten 
afgelasten zoals ontspanningsmiddagen en reizen. Eigenlijk gaat het om alle ac'viteiten waarbij meerdere 
mensen bij elkaar komen. De afgelas'ngen gelden in ieder geval tot en met 30 april, maar het is zeer wel 
denkbaar dat die periode verlengd moet worden. 

Statuten 
Hoewel er nu binnen onze afdeling veel tot s'lstand is gekomen, moet er door het bestuur nog steeds 
besluiten worden genomen die van belang zijn voor het func'oneren van onze afdeling. Bij het nemen van 
die besluiten zijn wij gebonden aan regelingen en voorschri`en die in onze statuten staan vermeld. Als wij 
in strijd met deze voorschri`en besluiten nemen zijn die besluiten niet rechtsgeldig. Zo moet een algemene 
ledenvergadering (ALV) binnen 5 maanden worden gehouden en moeten jaarstukken in die vergadering 
behandeld worden. Dat geldt ook voor bestuursbenoemingen. Het zal duidelijk zijn dat een ALV nu niet 
binnen die termijn kan worden gehouden. Normaal zou een oplossing zijn om de termijn te verlengen. Maar 
daarvoor is ook een besluit van de ALV nodig en dat kan nu ook niet omdat er immers geen ALV gehouden 
kan worden. 

Hoe nu verder? 
Mede op basis van een advies van KBO-Brabant kiezen wij voor de volgende prak'sche oplossing: 
De ALV wordt verzet naar een later 'jds'p (september/oktober). 
Wij proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een nieuwe datum, zo mogelijk per email of 
per post. En voorzien van jaarrekening en verantwoording. 

Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de jaarrekening nog niet klaar is of omdat we niet van alle leden 
een e-mailadres hebben, dan zoeken we naar mogelijkheden om u op andere wijze zo breed mogelijk te 
informeren. 

Bestuursbenoemingen: als oude én nieuwe bestuursleden kunnen/willen wachten tot de nieuwe datum van 
de jaarvergadering hee` het onze voorkeur om de benoeming tot die datum uit te stellen. Dat geldt ook 
voor herbenoemingen. 
Overige besluiten: andere besluiten die de instemming van de leden nodig hebben worden genomen in de 
uitgestelde ALV. Mocht een situa'e geen uitstel dulden, dan neemt het afdelingsbestuur ac'e. Het bestuur 
informeert de leden dan zo goed mogelijk en laat het bestuursbesluit bekrach'gen in de uitgestelde ALV. 
Voor niet voorziene gevallen kan het bestuur terugvallen op een ar'kel in de statuten waarin staat dat in 
het geval de statuten ergens niet in voorzien, het bestuur beslist. Uiteraard op basis van goede argumenten. 



Graag vertrouwen wij op uw begrip voor de bovengenoemde prak'sche oplossing. Wij blijven u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u al'jd een 
van de bestuursleden bellen of e-mailen naar het secretariaat van de afdeling. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond! 
Het bestuur 






KBO-BRABANT HEEFT MELDPUNT LEEFTIJDSDISCRIMINATIE GEOPEND 

Hebt u ook wel eens ervaren dat u vanwege uw lee`ijd anders wordt behandeld dan mensen die jonger 
zijn? Er zou dan zomaar sprake kunnen zijn van lee`ijdsdiscrimina'e. Ik noem enkele voorbeelden: 

- senioren kunnen bij sommige autoverhuurbedrijven niet zonder problemen een auto huren. Er 
geldt soms een maximum lee`ijd. Bij anderen gaat het huren vanaf een bepaalde lee`ijd gepaard 
met extra voorwaarden; 

- de meeste zorgverzekeraars hanteren een lee`ijdstoeslag op de premie van de aanvullende 
zorgverzekeringen; 

- ook kunnen AOW’ers geen aanvullende inkomensondersteuning bij hun gemeente aanvragen; 
- minder zichtbare lee`ijdsdiscrimina'e zit bijvoorbeeld in de manier waarop u tegemoet getreden 

wordt. 
 

KBO-Brabant wil graag weten wat uw ervaringen zijn met lee`ijds- discrimina'e. Van al die ervaringen 
wordt een rapport opgemaakt. Op basis daarvan zal hiervoor aandacht worden gevraagd in de Tweede 
Kamer. 
KBO-Brabant kan uw klacht niet in behandeling nemen of advies geven. Hiervoor zijn andere instan'es zoals 
an'discrimina'ebureaus zoals RADAR Brabant-Noord, telefoonnummer 073-7440118;  
email: info-denbosch@radar.nl; website: www.radar.nl. 

Aanmelden van uw ervaring bij KBO-Brabant 
Op de website van KBO-Brabant, www.kbo-brabant.nl/meldpunt-lee`ijdsdiscrimina'e vindt u een formulier 
waarop u uw klacht/ervaring kunt vermelden. U kunt daar ook uw persoonsgegevens achterlaten maar 
noodzakelijk is dit niet. U mag deze velden ook leeg laten. Wellicht kan iemand u helpen bij het invullen van 
dat formulier. 
Het telefoonnummer van KBO-Brabant is: 073-6444066. 

mailto:info-denbosch@radar.nl
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Theek Away Loket 

Vanwege het coronavirus zijn alle ves'gingen van Theek 5 gesloten t/m 28 
april. Wil je blijven lezen én leren?  
Dat kan! De online bibliotheek is 24/7 bereikbaar. Heb je liever echte boeken, 
maak dan gebruik van ons Theek Away Loket. 

Dit is een 'jdelijke reserveer- en ophaalservice (inclusief terugbrengen van 
materialen) waardoor je gewoon boeken kunt blijven lezen en van de andere materialen kunt genieten.  
Donderdag 16 april starten Dongen en Made (reserveren vanaf 14 april).  
Deze service bieden wij (voorlopig) aan zolang de bibliotheken gesloten moeten blijven. 

Bibliotheek Dongen 
Loca'e: bij de hoofdingang van De Cammeleur 
Dagen: maandag en donderdag.  
Vanaf dinsdag 14 april telefonisch reserveren.  
16 april: 1e ophaaldag. Openingsuren: 10.00 - 12.00 uur. 
  
Hoe werkt het 
Bel naar onze klantenservice via 085-7441052 en geef aan dat je gebruik wilt maken van de Theek Away 
service. Onze klantenservice is op alle werkdagen 10.00 -13.00 uur bereikbaar voor het reserveren van 
boeken en andere materialen. 
Houd de volgende informa'e bij de hand: bibliotheekpasnummer en vier boek'tels of andere materialen. 
Onze medewerker vult het reserveringsformulier met je in en spreekt een dag en 'jds'p af wanneer jij je 
boeken op kunt halen. In principe kun je je boeken ophalen de 1e ophaaldag na reservering. 
Je krijgt vier beschikbare 'tels. Zijn de materialen uitgeleend, dan zoeken we iets anders. Tip: zoek ze alvast 
op in de catalogus en check de beschikbaarheid in de bibliotheek waar je af wil halen (er is momenteel 
namelijk geen transport tussen de ves'gingen). 
Kom op de afgesproken dag, 'jdens de openingsuren, naar de bibliotheek en haal je bestelling, voorzien van 
jouw naam. 

Boeken inleveren kan in de inleverbus. Dit kan alleen op die momenten dat je gereserveerde boeken kunt 
ophalen. 

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw boeken op te halen of in te leveren? 
Een aantal vrijwilligers van het KBO wil dit graag voor haar leden doen. 
U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat 06 2073 7833. 

*************************************************************** 



S]ch]ng Met je Hart heeM een lijst gemaakt van 
bedrijven die bezorgen in Dongen. Deze lijst heeM u 
kunnen vinden in OEV van april. 
Onderstaand een aanvulling op deze lijst. 
Mocht u hulp nodig hebben met de boodschappen, 
laat het dan weten  
telefoon 06- 15 54 81 73 

Bedrijven die in Dongen bezorgen 

Eetcafé Atlan's 
0162 224 983 
www.eetcafeatlan's-dongen.nl 

Eetcafé-Zaal ’t Karrewiel’ 
0162 321 639 
www.cafetkarrewiel.nl 

Chinees Araalcentrum HO-YUEN 
0162 386 260 
www.hoyuen.nl 

Beestenplein dierbenodigdheden 
06 1417 1385 
www.beestenplein.nl 

Stoma'ek Dongen 
0162 313 384 
www.stoma'ekdongen.wixsite.com 

Personal Touch cakes 
06 2117 8535 
www.personaltouch-cakes.com 

Rene van Strien Schoenmode 
0162 220 994 
www.vanstrienschoenmode.nl 

’t Bonte Schaep 
0162 371 601 
www.bonteschaep.nl 

Studio Radiance 
0162 323 606 
www.studioradiance.nl 

Beaunesse Huidexpert 
0162 317 440 
www.beaunesse.nl 

Melua Haarstudio 
06 4133 0019 

http://www.eetcafeatlantis-dongen.nl
http://www.hoyuen.nl
http://www.beestenplein.nl
http://www.natuurlijkhenriette.nl
http://www.denheerd.nl
http://www.intgroenagf.nl
http://www.pauldegroenteman.nl
http://www.studioradiance.nl
http://www.rovin.nl


NOGMAALS EEN DRINGENDE OPROEP… 

 

Op maandag 9 maart jl. hebben we via de e-mail zoveel mogelijk leden proberen te bereiken met de 
mededeling dat de ontspanningsmiddag op dinsdag 10 maart NIET door gaat. Ook hebben we daarvoor de 
medewerking gevraagd aan Dongen Nieuws, Dongen Homespot, de Regiotaxi, Automaatje, Dagblad de 
Stem, Brabants Dagblad en Omroep Brabant om iedereen 'jdig op de hoogte te brengen van de afgelas'ng. 

Het KBO Dongen is een vereniging van bijna 900 leden.  
Met een e-mail is iedereen snel te bereiken.  
Van het overgrote deel van onze leden hebben wij een e-mail adres. 
Om, indien nodig, u 'jdig te kunnen bereiken, willen wij de leden vragen die nog geen e-mail van het KBO 
hebben ontvangen, per omgaande uw e-mail adres aan het KBO door te geven op: 
kbo-leden@ziggo.nl  

Wij willen aan de leden vragen, die geen eigen email hebben, het adres van één van hun kinderen aan ons 
door te geven, zodat ze in geval van een calamiteit toch snel bereikbaar zijn. 

Alvast dank voor uw medewerking. 
 

mailto:kbo-leden@ziggo.nl


Start van een belcirkel 

Het is al'jd fijn als iemand vraagt hoe het met u gaat. Iemand waar u uw verhaal even bij kwijt kunt, ook als 
het niet zo goed gaat. In deze moeilijke Corona 'jd hee` u daar misschien (extra) behoe`e aan. 

Met een telefoontje van iemand uit de lokale belcirkel blij` u niet onopgemerkt, maar wordt u gehoord. Als 
deelnemer van de cirkel hoort u bij een groep mensen die op elkaar let. Een telefooncirkel bestaat uit een 
groep mensen die elkaar belt.  
Dat gebeurt meestal op een vast moment, in een vaste volgorde, zodat u steeds door dezelfde persoon 
wordt gebeld. Daarna belt u zelf de volgende persoon. 

Elke week wordt er contact met u opgenomen om te informeren hoe het met u gaat. Even een praatje 
maken, een luisterend oor, iemand waar u even uw verhaal aan kwijt kunt.  

 

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan komt er al'jd iemand in ac'e. U wordt 
dus niet zomaar vergeten. Dat gee` een veilig gevoel. 

Hee` u interesse om deel te nemen aan de lokale telefooncirkel?  
Of wenst u meer informa'e? 
Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 11.30 uur  
contact opnemen met 
S'ch'ng Welzijn Ouderen Dongen via het telefoonnummer  
0162 375 333 of mailen naar info@swodongen.nl 







