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Voorzi=er:
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Secretariaat
Rian Driessen
Torenstraat 10
5104 GG
Penningmeester: Johan de Hoon Stoomberg 27
5101 AA
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Cousinsstraat 1
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Commissieleden: Jan van Erven
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Tonny Verharen St. Josephstraat 57 5104 EA
Helmy Klijn
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Rosariopark 91
5104 HW
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317114
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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:
Rian Driessen
e-mail secretariaat

Torenstraat 10
5104 GG
kbo.dongen@outlook.com

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

313940

0620737833

RECTIFICATIE
Bij het afdrukken van het vorige Ons Eigen Venster is er iets
fout gegaan.
Onderstaand de ontbrekende pagina.

Van het Secretariaat:
Verhuisd:
adres:
Dhr. J. Megens
St. Josephstraat 169
Dr. Willem Dreeslaan 42 P. van Loon

Bode:
J. Weterings naar:

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.

Van het Secretariaat:
Overleden:
Zr. Hermana van Dodewaard

Hoge Ham 25

83 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Verhuisd:

Adres:

Bode:

Dhr. C. Loomans
IJsselstraat 1
J. v.d. Breekel naar:
St. Josephstraat 6
J. Weterings
Dhr. J. Krol
Kanaalstraat 12
C. Willemse
naar
Dongepark 1, kamer 228 M. S'tzinger
Mevr. R. v.d. Reijen
R. van Dalemstraat 1
A. Koenen
naar
Oude Baan 58a
C. Willemse
Dhr. P. Vermeulen
Trompstraat 30
R. Weterings
naar
Dongepark 1, kamer 22 M. S'tzinger
Mevr. A. Jansen-de Bresser
Maczekstraat 34
P. van Rooten
naar
Hoge Ham 163
C. Mols
Mevr. J. Smulders
Eindsestraat 39
C. Willemse
naar
Maczekstraat 34
P. van Rooten
Mevr. van Boxel
Bessengaarde 1
A. Leeggangers
naar
Schoolstraat 12
M. S'tzinger
DE VOLGENDE NUMMERS:
Het julinummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 29 juli 2020.

Agenda:
19 juni Bestuursvergadering

Voorlopig geen dagreizen en geen ontspanningsmiddagen
De herinnering aan de sfeervolle Kerstviering, aan de mooie reis naar
André Rieu en aan de laatste gezellige ontspanningsmiddag op 11 februari
liggen nog redelijk vers in ons geheugen, maar helaas zijn deze en andere
herinneringen het enige waar we ons voorlopig aan vast kunnen en moeten
houden.
Eerst was daar een enorme storm op zondag, die ervoor zorgde dat de
Carnavalsoptocht verplaatst moest worden naar dinsdag , waardoor de
Carnavalsmiddag in de Cammeleur geen doorgang kon vinden, direct daarna
bereikte ons een veel grotere vijand nl. het coronavirus, die de wereld volledig
op z’n kop ze=e: binnen blijven, elkaar niet bezoeken, anderhalve meter
afstand houden en geen bijeenkomsten organiseren zijn zo maar enkele
maatregelen die ons allen diep raken en die best grote gevolgen hebben.

Al die strenge, maar voor onze gezondheid terechte, maatregelen treﬀen uiteraard ook u en ook ons als
bestuur van KBO Dongen.
We hebben al veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor de ontspanningsmiddagen en de
dagreizen, maar voorlopig hebben we alles helaas in de ijskast moeten ze=en. Dit geldt uiteraard ook voor
de ac'viteiten die normaliter plaatsvinden in De Leest.
En voor hoe lang, zult u zich afvragen. Ook daar kunnen we op dit moment geen zinnig woord zeggen, maar
dat het nog wel een 'jdje gaat duren is wel zeker.
Zodra we weer verantwoorde toestemming krijgen om dagreizen en ontspanningsmiddagen te organiseren,
zullen wij natuurlijk direct bij u terugkomen.
Tot zolang moet u het helaas even met de herinneringen doen en blijf vooral gezond!

Wachtwoorden
Nog maar een keertje over wachtwoorden.
Ervan uitgaande dat een wachtwoord bestaat uit le=ers, cijfers en symbolen, betekent dat ongeveer 100
combina'es per karakter.
Een wachtwoord van vijf karakters hee` dan 'en miljard combina'es.
In ieder vakje staat een karakter.
5 stuks is veel te weinig.
Een computer ziet dat niet als woorden maar als tekens, wij maken daar woorden van.
Een hacker kan een wachtwoord met vijf karakters in slechts Zen seconden raden.
Zo duurt het 1000 seconden om een wachtwoord van zes karakters te raden, één dag voor een wachtwoord
van zeven karakters, 115 dagen voor acht karakters,
31 jaar voor negen karakters en het kost maar liefst 3000 jaar om een wachtwoord van 'en karakters te
kraken.
Daarom zijn lange wachtwoorden zo belangrijk.
Wat te gebruiken? Cijfers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,
Le=ers a,A,b,B,c,C, enz tot en met z,Z
Leestekens ! @ # $ % ^ & enz.
Hiervan een combina'e maken die voor jou logisch is.
mijnvaderwasgeenloodgieter!
M1jnVad€rwa3g€€nloodg1€t€r!
En het maakt niet uit wat het is.
Wat heb ik hier gedaan van de i een 1
Van s een 3 en van e een € en een uitroepteken
Maar je moet ze wel opschrijven,
En het allerbeste eerst opschrijven en dan pas gebruiken.
Spelfouten maak je erg snel en dan weet je het niet precies meer. Met de hand geschreven levert
problemen op.
Een 1 of i of l of hoofdle=ers ervan I L
Een o of 0 of O
Na enkele weken weet je niet meer wat het was.
Hoe lossen we dat op?
Als je bij de hoofdle=ers een streepje er onder zet, zie je beter het verschil, en maak je minder fouten.
Mm of MMm met de hand alles opschrijven in hoofdle=ers en wanneer je de le=er gebruikt als hoofdle=er,
dan een streepje onder de le=er.
Bij cijfers streepje erboven
____
gooi GOOI of 9 0 0 1 als je het met de hand schrij` zie je geen verschil.
Dus met streepje er boven weet je het over enkele maanden nog.
De le=ers i I L l type een keer de le=er i en dan als hoofdle=er en doe dat ook bij de L dan begrijp je
waarom het herkennen zo belangrijk zijn.
De le=ers hieronder zijn onbegrijpelijk.
JfMaMjJaSoNd
Je ziet hoofdle=ers en kleine le=ers. Om en om.
Dit is niet te onthouden, maar… als je weet dat het Januari Februari enz. is
dan lukt het wel.
Gecombineerd met je trouwdatum of iets anders dan gaat het wel.

GD120672JfMaMjJaSoNd$
Wat staat er eigenlijk?
Geboortedatum als GD
De datum 12-06-72
De maanden jan febr allemaal de eerste le=er en achteraan een dollarteken
Td11-11-70Go0gleJPKN#
Trouwdatum als Td
Google met van de tweede o een nul
Le=ers cijfers symbolen
dd12Hn15GdM18@#$
Hier staat dd van Digid Huwelijk nov 15 Geb dag Maart 18 en 3 symbolen
DigiD van de overheid
digid DIGID d191d allemaal verschillende schrijfwijzen.
Er is van alles te verzinnen, maar schrijf het op.
MijnVaderWa3bakker!!
Van <h9ps://d.docs.live.net/87fa9305d185a07e/Wachtwoorden.docx>

Paasbloemetjes…….
Volgens tradi'e krijgen alle lustrumjarige leden van de KBO, in de
week voor Pasen, een bloemetje thuis bezorgd!
Vanwege het Corona virus is het bezorgen van het bloemetje uitgesteld.
Uitstel betekent geen afstel!
U houdt dit nog van ons tegoed.
Blijf gezond,
Pas goed op jezelf
en elkaar!

KBO reizen in 2020
Zoals reeds gemeld, kunnen voorlopig de reizen in 2020 geen
doorgang vinden. We kunnen nu eenmaal in een touringcar geen afstand van 1,50 meter houden.
Nauwle=end houden we de berichtgeving van het RIVM in de gaten en zodra het mogelijk is gaan we weer
op pad.
Om u er aan te herinneren dat we in vele goede jaren op reis zijn geweest, hebben we besloten de foto’s
van eerdere reizen op onze site te ze=en.
Ga naar www.kbo-dongen.nl en klik op fotoalbums.
U kunt dan kiezen uit 5 verschillende fotoalbums van 2014.
Degenen waarvan we het e-mail adres hebben, krijgen de link naar de site rechtstreeks toegestuurd.
We houden moed op betere 'jd

In de ONS van Januari 2020 stond een gedicht over oud worden in deze 'jd.
Lees het nog eens na.
Ik heb de laatste strofe iets aangepast en ook een gedicht gemaakt.
Maar dan roept men dat je bo` , je hebt gelukkig Microso`
Je gaat er niet onderdoor, en komt weer op het goed spoor.

Ook oud worden in deze Zjd.
Het is gewoon niet voor te stellen,
Je kunt met een mobieltje bellen,
Wat zijn de leuke dingen van dat machine
Je kunt je kleinkinderen met Skypen zien
Met ze praten en naar ze luisteren
Ook als ze in Brazilië ﬂuisteren
Of waar dan ook op deze aarde
Dat is toch een meerwaarde
Wat zit er eigenlijk allemaal in
Want ik ben pas bij het begin
Agenda, en ook mail voor een berichtje
Bij de verjaardag van je nichtje
Dat kan je haar dan laten weten
En dat is beter dan, ach, dat ben ik vergeten
Ook op Twi=er en Facebook kun je heel veel zien
Op dit wonderbaarlijke machine
Internet en YouTube zijn de begrippen
Die woorden liggen op ieders lippen
De hele wereld ligt zo voor je open
En je hoe` er niet naar toe te lopen.
Dus ben je gekluisterd aan een stoel
Gee` dat idee toch een goed gevoel
Je kunt echt met iedereen communiceren
Maar dat moeten wij dan nog wel leren

In den beginne kon ik helemaal niets
Zi=en staan lopen en ook nog iets met een ﬁets
Alles heb ik moeten leren, al heel mijn leven
En daar is het dus niet bij gebleven
En nou wordt ik een beetje oud
En gaan er toch een paar dingen fout
De eerste keer ging er dikwijls iets verkeerd
Uiteindelijk heb ik toch al veel geleerd
Je bent voortaan heel deelzaam
Dus ook veel minder eenzaam
Je kinderen waar zijn ze mee bezig
Ook al zijn ze niet echt bij jou aanwezig
Als je wilt kom je van alles over ze te weten
Desnoods door veel te tweeten
Met je telefoon kun je eenvoudig betalen
Dus hoef ik niet eerst het geld te halen.

Wat een pracht van een apparaat
En je bent echt al'jd paraat
En wat de tegenstanders ook beweren
Je bent nooit te oud om iets te leren
Maar het blij` een kwes'e van echt willen
Dus beginnen want er is geen 'jd te verspillen
Seniorweb , student aan huis en nog meer mensen
Komen iedereen helpen als zij dat wensen
P.S. Ik wens iedereen veel sterkte
Verdomme ik wilde dat dit werkte
Wat kan dat ding nog meer
Dat vertel ik de volgende keer

De beide gedichten komen op de site, en u mag zelf oordelen.

Onze bodes:

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

Naam:
Wijk 1: Corrie Mols – Brants
Wijk 2: Riet v.d. Reijen
Wijk 3: Ad Leeggangers
Wijk 4: Peter Weterings
Wijk 5: Wout Meijers
Wijk 6: Cees Willemse
Wijk 7: Ria van Riel-Gillis
Wijk 8: Cees Groenendaal
Wijk 9: Mia S'tzinger
Wijk 10: José v.d. Breekel
Wijk 11: Cees van Mierlo
Wijk 12: Piet de Bont
Wijk 13: Leny Leeggangers
Wijk 14: Jos Koenen
Wijk 15 Sjan Weterings
Wijk 16: Piet van Loon
Wijk 17: Henrië=e Claveaux
Wijk 18: Piet van Rooten

Adres:
Beethovenstraat 43
Roeloﬀ van Dalemstraat 1
Roeloﬀ van Dalemstraat 50
Van Riebeeckstraat 21
Polarisstraat 25
Klinkerpad 13
Julianastraat 101
Hortensiastraat 15
Churchillstraat 2
Van Almondestraat 71
Hortensiastraat 17
Sluisweg 38
Roeloﬀ van Dalemstraat 50
Pastoor Dirvenstraat 64
Constancestraat 15
Min. Goselinglaan 4-20
Prinses Maximastraat 26
Kard. Van Rossumstraat 91

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

tel.nr.
314387
313419
313858
314258
316485
314241
317150
316259
06-46723649
321197
314826
322272
313858
320826
317586
321846
386767
318431

06-33028316

