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Jan van Erven - Henk van Os
Tonny Verharen.

De KBO heeN een samenwerkingsverband met SWOD – SOBG in de
Seniorenraad in Dongen – zie
www.seniorenraaddongen.nl

313940

0620737833

Van het Secretariaat:

Overleden:
Dhr. J. Beelen
Dhr. G. van der Korput
Zuster Rafaël Kops
Mevr. S. Loonen-Janssens
Dhr. Th. Oerlemans
Dhr. L. Siemons
Mevr. R. de Wit-Brouwers

Dr. Mollerstraat 30
Dongepark 53
Hoge Ham 25
Pr. Maximastraat 25
W.v.Duvenvoordestr.10
Pr. Bernhardstraat 8
Crispijnhof 4

90 jaar
89 jaar
82 jaar
84 jaar
83 jaar
84 jaar
78 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Aangemeld:
Dhr. C. van Outheusden
Dhr. H. Dingemans

Adres:
Trappistenstraat 39
St. Josephstraat 251

Bode:
J. v.d. Breekel
J. Weterings

Verhuisd:
Adres:
Bode:
Mevr. E Peeters
Constancestraat 3
J. v.d. Breekel
naar
Trappistenstraat 23
J. v.d. Breekel
Dhr. A. van Vugt
Barentszstraat 4
P. Weterings
naar
St. Josephstraat 18
J. Weterings
Mevr. J. van Boxtel
Trappistenstraat 18
J. v.d. Breekel
naar
Trappistenstraat 27
J. v.d. Breekel
Mevr. S. Weterings
Constancestraat 15
J.v.d. Breekel
naar
`
Trappistenstraat 33
J. v.d. Breekel
Mevr. A. in ’t Groen
Zonneweide 8
A. Leeggangers
naar
Dongepark 57
M. S'tzinger
Dhr. P. van Rooten
K. van Rossumstr. 91
H. Claveaux
naar
Trappisenstraat 65
J. v.d. Breekel
Mevr. C. Schellekens
Fagotpad 7
J. v.d. Breekel
naar
Trappistenstraat 81
J. v.d. Breekel
Mevr. A. Vreijsen
Schweitzerstraat 10
W. Meijers
naar
Dr. Mollerstraat 53
L. Leeggangers
Mevr. M. Duquesnoy
Planetenstraat 13
W. Meijers
naar
Trappistenstraat 11
J. .d. Breekel
Mevr. J. Snoeren-van Kaam
Kapucijnenstraat 9
J. v.d. Breekel
naar
Trappistenstraat 37
J. .d. Breekel
DE VOLGENDE NUMMERS:
Het augustusnummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 26 augustus 2020.

Corona en de stand van zaken
voor KBO Dongen en haar leden
Onze bestuursvergaderingen zijn gewoon doorgegaan.
Wel in corona opstelling.
De biljartvereniging is weer begonnen en dat gaat goed. Iedereen houdt zich keurig aan de regels.
De compe''e kan op deze manier worden afgerond. Vrij biljarten kan nu nog niet. Hopelijk duurt
het niet lang meer voor dat alles weer normaal wordt.
De breiclub is weer opgestart, maar de overkoepelende organisa'e Grannys Finest is gestopt. De
dames komen nu iedere 2 weken bij elkaar en breien de wol die ze nog hebben op. Ze kunnen nog
even vooruit!
De toneelclub is op maandagochtend weer begonnen met repeteren.
Het toneelstuk dat ingestudeerd was voor de jaarvergadering is door de corona crisis
doorgeschoven naar een later stadium.
Zij bereiden zich nu voor op een toneelstuk 'jdens de kerstviering.
De reizen en de meerdaagse trip die wij op stapel hadden staan worden uitgesteld tot volgend jaar.
Het geld wat onze leden hebben betaald is inmiddels weer teug gegeven. Dus dat is goed en heel
netjes afgewerkt.
Veilig internet op dinsdagochtend in de Leest gaat nog niet door.
Met een laptop of telefoon iemand helpen en dan op afstand blijven is nogal las'g. Contacten
dichtbij willen we nog even vermijden.
Maar thuis willen wij je wel helpen.

Hopelijk kan ik in het volgende nummer weer meer posi'eve maatregelen aan jullie melden.
Namens de redac'e van OEV Rian Driessen

Vrijwilliger …… iets voor u?
Een vraag aan onze leden. Wie wil er opgeleid worden voor één van onderstaande vrijwilligerstaken?
KBO Brabant gaat weer cursussen organiseren. Dit najaar komen er weer verschillende cursussen o.a. voor
Belas'nghulp, Cliëntondersteuner en Vrijwillige Ouderenadviseur.
Bent u geïnteresseerd in één van deze cursussen dan kunt u bij het secretariaat van de KBO Dongen
aanvullende informa'e opvragen.
Het gaat dan over vragen over vaardigheden en kennis over bijv. belas'ng
en sociale wetgeving en uw kennis over internet en uw vaardigheden met de computer of laptop. Veel van
die aanvragen over hulp voor mensen gaat digitaal.
Natuurlijk moet u ook de nodige 'jd ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld: voor een belas'ngadviseur wil
men dat u tenminste 3 jaar dit werk wil doen. En dat u ieder jaar voor minstens 20 mensen de belas'ng
invult.
Zo zijn er nog meer vragen waarop u een antwoord moet hebben.
Als cliëntondersteuner praat u niet alleen met de cliënt maar ook met de gemeente of de instan'e waar de
zorgvraag naar toe gaat.
Het is in ieder geval dankbaar werk. U doet de mensen die u helpt een groot plezier. En dit draagt weer bij
aan uw eigen levensplezier.
Denk er eens over na. U kunt meer dan u nu denkt.
Bestuur KBO Dongen

Onze ledenvergadering…

Zoals jullie weten kon onze Algemene Leden Vergadering (ALV) vanwege alle
corona maatregelen geen doorgang vinden.
Volgens de statuten moeten wij dat wel doen!
Wat is nu de stand van zaken?
Wij zijn van plan op een dinsdag in oktober een ALV te houden.
De datum moet nog worden vast geteld.

Als bestuur hebben wij nagedacht om digitaal te gaan vergaderen.
Gezien het aantal leden en het feit dat niet iedereen even digitaal vaardig is, heeo het bestuur besloten de
ALV gewoon in de Cammeleur te laten plaats vinden.
Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen er maar 105 personen in de grote zaal. In de afgelopen jaren
was er een opkomst van 180-200 personen.
Hoe lossen we dit op? 2 Keer vergaderen? Of 1 keer? Mensen teleur moeten stellen?
Wij hebben besloten dat iedereen die wil komen, zich moet inschrijven.
Dat kan via onze website, maar ook telefonisch.
Bij 105 leden incl. bestuur is de zaal vol. Iedereen zit dan op voldoende afstand.
We zijn er ons van bewust dat de meeste van onze leden boven de 70 jaar zijn en dus tot de kwetsbare
groepen horen.
Om deze reden zal er na de vergadering geen toneelstuk opgevoerd worden. Wij vinden het onverantwoord
om met veel mensen langer dan strikt genomen nodig is, bij elkaar te blijven.
Kortom: alleen vergaderen omdat het moet en dan naar huis.
Waarom stellen wij deze vergadering nog niet wat langer uit, zult u zich afvragen. Dat heeo een aantal
redenen.
Er moeten nieuwe bestuursleden gekozen worden en dat mogen alleen de leden doen, in vergadering
bijeen.
Inmiddels hebben wij 4 leden bereid gevonden om in het bestuur te komen.
Er moet verantwoording afgelegd worden over het afgelopen verenigingsjaar. Onder andere het ﬁnancieel
verslag over 2019 en het verslag van het secretariaat.
Daarnaast willen wij de leden uitleggen waarom wij een aantal beslissingen hebben genomen. En ook
waarom juist die.
Wij hopen in de maand september deﬁni'ef te kunnen beslissen wanneer de vergadering is. U kunt dit
lezen in Ons Eigen Venster met de agenda en uitleg hoe u zich aan kunt melden.
Het Bestuur

Beste leden,
De afgelopen 'jd hebben wij mensen met internet of andere digitale problemen niet kunnen helpen.
Nu zijn er weer meer mogelijkheden om u te helpen. Eventueel kom ik bij u aan huis om te proberen het
probleem voor u op te lossen.
De Veilig Online ochtenden in de Leest op dinsdagochtend zijn nog niet opgestart.

Heeo u een probleem met de pc of tablet dan kunnen wij u wel helpen via Zoom.
Dat is een programma waar je elkaar kunt zien en spreken. Ook is er een mogelijkheid om in uw pc in te
loggen. Dan kan de host, dat is diegene die het opstart, je helpen vanaf thuis.
Als u dat wilt, bel of mail mij, dan stuur ik u een uitnodiging voor Zoom.
Daar moet u op klikken en zo komen wij dan met elkaar in contact. Indien u dat goed vindt, neem ik het
scherm van uw pc over en help ik u verder om het probleem op te lossen.
Natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar niet geschoten is al'jd mis.
Wilt u het proberen dan kunt u mij mailen rian.driessen@outlook.com
Met vriendelijke groet,
uw voorzi=er Rian Driessen

Voor u op stap gaat,
doe de Gezondheidscheck
Samen maken we het gezellig, samen houden we het veilig.
Als u deze gezondheidscheck doorneemt voor u op stap gaat, dan houden
we het corona virus onder controle.
Heb ik de afgelopen 24 uur een of meerdere van deze klachten:
Verhoging of koorts
ja/nee
Hoesten
ja/nee
Benauwdheid
ja/nee
Verkoudheidsklachten?
ja/nee
Heb ik op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
ja/nee
Heb ik het nieuwe coronavirus gehad of ben ik in contact geweest met iemand waarbij het coronavirus is
vastgesteld?
ja/nee

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, raadpleeg uw huisarts
en blijf thuis.

Terugblik…
In ons vorige nummer van Ons Eigen Venster stond, dat we iedereen zouden aanschrijven met een e-mail
adres, om de foto’s van de afgelopen reizen te kunnen bekijken. Dit zou inhouden dat alle leden, dus ook
diegenen die geen foto`s willen, deze mail krijgen.
Het lijkt ons beter, dat leden die de foto’s willen bekijken, zichzelf aanmelden.

de reis naar Spakenburg,
met een aantal boten in de haven

Wilt u de foto’s van de reizen, die in de afgelopen jaren gemaakt zijn nog eens terug zien, dan kunt u zich
aanmelden bij: rian.driessen@outlook.com
of via zijn telefoonnummer 06 2073 7833.
U wordt dan op een mailinglijst geplaatst en u krijgt een mail met een hyper link zodat je door daar op te
klikken de foto’s kunnen worden bekeken.
Wilt u er mee stoppen, stuur dan een mailtje naar Rian Driessen en u wordt van de lijst gehaald.

Wegens succes verlengd: het Met je hart ma[nee bij tv-zender ONS

Wat begon als eenmalig spontaan idee wordt wegens succes verlengd op tv-zender ONS: Het Met je hart
ma'nee. Vanaf 31 mei elke laatste zondag van de maand presenteert Hella van der Wijst vanuit haar eigen
huiskamer van 15.30 tot 17.00 een ﬁjn programma met veel muziek, meezingen en koken. Ze maakt
beeldverbinding met ouderen in hún huiskamer voor mooie levensgesprekken en muzikant Lars Zebregs
speelt verzoeknummers van ouderen.
Het eerste Met je hart ma'nee had maar liefst 400.000 kijkers. Het bereik was dus vele malen groter dan
enkel onze Met je hart ouderen. Al deze kijkers verwachten we een plezier te doen door het Met je hart
ma'nee te verlengen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de warme betrokkenheid en ﬁnanciële
ondersteuning van onze partner SPAR. Wij zijn dankbaar voor deze samenwerking.

“Als fysiek contact niet kan, ontmoeten we ouderen via de TV in hun huiskamer!,” aldus Hella van der Wijst.
Hella heeo als ambassadeur van Met je hart deze alterna'eve ‘ontmoe'ng’ in corona'jd bedacht. Vanuit
haar woonkamer maakt ze onder andere via videobellen contact met bekende en minder bekende
Nederlanders waaronder diverse ouderen in het land. Dit levert mooie, ontroerende en vrolijke gesprekken

op.
Zo zal mevrouw Raessen in het ma'nee op Eerste Pinksterdag vertellen waarom zij het nummer 'Op een
mooie Pinksterdag' heeo aangevraagd. Er wordt verbinding gemaakt met zanger Gerard van Maasakkers en
Mgr. De Korte, bisschop van den Bosch heeo een warme Pinksterboodschap voor de ouderen. Meneer
Haans (90 jaar) zal vertellen waarom hij het nummer 'She' van Charles Aznavour heeo aangevraagd voor
zijn vriendin Angela. Zij s'erf onlangs aan het coronavirus. Paralympisch kampioen tafeltennis Kelly van Zon
vertelt waarom zij net als Hella van der Wijst ambassadeur is voor de s'ch'ng Met je hart.

Ook jij kunt deelnemen aan deze ‘ontmoe'ng’, door de televisie aanstaande zondag af te stemmen op
televisiezender ONS.
Ziggo- en Caiway- klanten kunnen deze zender vinden op kanaal 50.
KPN, Telfort en XS4ALL biedt deze zender (gra's) aan op kanaal 89.
A=endeer ook je familie, vrienden, collega’s en kennissen op dit ma'nee. Hoe meer mensen wij hiermee blij
kunnen maken, hoe beter. Noteer je ook alvast in je agenda de ma'nees op zondag 28 juni, zondag 26 juli
en zondag 30 augustus? Iedere keer van 15.30-17.00 uur.
Wij danken Hella en haar team voor alle crea'viteit, enthousiasme en tomeloze energie om hiervan een
succes te maken en wensen jou en je omgeving veel kijk- en luisterplezier toe!

Onze bodes:

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

Wijk 1:
Wijk 2:
Wijk 3:
Wijk 4:
Wijk 5:
Wijk 6:
Wijk 7:
Wijk 8:
Wijk 9:
Wijk 10:
Wijk 11:
Wijk 12:
Wijk 13:
Wijk 14:
Wijk 15
Wijk 16:
Wijk 17:
Wijk 18:

Naam:
Corrie Mols – Brants
Riet v.d. Reijen
Ad Leeggangers
Peter Weterings
Wout Meijers
Cees Willemse
Ria van Riel-Gillis
Cees Groenendaal
Mia S'tzinger
José v.d. Breekel
Cees van Mierlo
Piet de Bont
Leny Leeggangers
Jos Koenen
Sjan Weterings
Piet van Loon
Henrië=e Claveaux
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

