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Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden: Ellie Hamelinck
Telefoonnummer 316821 e-mail: kbo-leden@ziggo.nl.
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Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05
Website:
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***** REDACTIE *****
Jan van Erven Rian Driessen Ellie Hamelinck
Reiscommissie:
Activiteitencommissie:

Jan van Erven - Henk van Os
Tonny Verharen.

De KBO heeft een samenwerkingsverband met SWOD – SOBG in de
Seniorenraad in Dongen – zie
www.seniorenraaddongen.nl
Voor ouderenadvies kunt u contact opnemen met secretariaat KBO of
Stichting Welzijn Ouderen (SWOD) telefoon 0162 375296, (tussen 9.00 – 12.00 uur)
adres: kantoorruimtes Dongepark 1.

Van het Secretariaat:
Overleden:
Dhr. A. Klijn
Mevr. C. van Strien-Lambregts
Dhr. W. v.d. Nieuwenhuijzen
Zuster Francisca

Min. Goselinglaan 4-3
Plutostraat 4
Mgr. Nolenslaan 28
Hoge Ham 25

87 jaar
80 jaar
91 jaar
93 jaar

Onze dierbare overledenen zullen
herdacht worden in de Kerstviering.

Verhuisd:

Adres:

Bode:

Fam. Zoontjens-Huijben
naar
Fam. Siemons-Akkermans
naar
Mevr. Vereggen-Oomens
naar
Fam. Schelleken-van Leeuwen
naar
Fam. Aarts-Selder
naar

Schoolstraat 18
Dongepark 1, 426
Deken Batenburgstraat 7
Trappistenstraat 113
A. van Duinkerkenstr. 3
Trappistenstraat 141
Tuin 34
Gasthuisstraat 102
Papaverstraat 16
Rosariopark 53

M. Stitzinger
M. Stitzinger
C. Willemse
J. v.d. Breekel
P. van Rooten
J. v.d. Breekel
A. Leeggangers
J. v.d. Breekel
C. van Mierlo
R. v.d. Reijen

DE VOLGENDE NUMMERS:
Het septembernummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 30 september 2020.

Agenda:

9 oktober

Bestuursvergadering

KBO – Dongen

Op basis van de huidige richtlijnen van het RIVM willen wij
-onder voorbehoud- u uitnodigen voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op
dinsdag 13 oktober 2020 aanvang 14.00 uur in de Cammeleur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Welkom en opening door de voorzitter.
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 mevr. Broeders, de heer Martens en
mevr. Ribberink. Laatstgenoemde heeft zich wegens ziekte af
moeten melden en heeft niet mee kunnen doen aan de controle.
Benoeming van een nieuw kascommissielid. De heer Martens is
na 3 jaar aftredend.
Bestuursverkiezing.
Na de vorige ALV in 2019 hebben twee bestuursleden, de heer
Henk Peeters en mevr. Mia Stitzinger, zich terug getrokken uit
het bestuur.
Aftredend zijn de heren Jan van Erven en Leo Hamers. Zij zijn
beiden niet herkiesbaar.
Mevr. Tonny Verharen is aftredend en zij stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:
mevr. Ellie Hamelinck, de heer Peter van Hoppe, de heer Gerard
Schattefor - hij heeft zich bereid verklaard om het secretariaat op
zich te nemen- en mevr. Jeannie Segers.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Toelichting activiteiten in 2020 en 2021 door de activiteitencommissie.
Toelichting dagreizen 2020 en 2021 door de reiscommissie.
Mededelingen over de contributie voor 2021.
Seniorenraad (onder voorbehoud).
Rondvraag.
Sluiting.

Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO.
Conform de huidige richtlijnen van het RIVM is het de bedoeling dat u zich
vooraf aanmeldt.
In het septembernummer van Ons Eigen Venster zal aangeven worden hoe
u zich aan kan melden.

Declareer uw lidmaatschap van KBO Brabant
Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO Brabant? Goed
nieuws! Want u krijgt het lidmaatschap van KBO Brabant volledig vergoed*.
U kunt zelf eenvoudig een declaratie indienen om de vergoeding te
ontvangen. Wat moet u hiervoor doen?
1.

2.

VGZ ontvangt graag een kopie van het bewijs van lidmaatschap
voorzien van: uw naam, geboortedatum, lidmaatschap nummer
en VGZ klantnummer.
Stuur hierbij mee een kopie (of foto) van de bankafschrijving van
uw lidmaatschap voorzien van uw VGZ klantnummer.
LET OP: zorg dat de naam van de rekeninghouder zichtbaar is en
dit dezelfde naam is als de VGZ verzekerde.

Online declareren of via de post
Declareren kan veilig via de VGZ Zorg App of via Mijn VGZ. U kunt uw
lidmaatschap ook via de post declareren. Stuur dan uw kopie bewijs van
lidmaatschap en kopie bankafschrift samen het ingevulde declaratieformulier
naar:
Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven
Het VGZ declaratieformulier kunt u downloaden via:
www.vgz.nl/service-en-contact/declareren.
(declaratieformulier zorgkosten in Nederland).
U vindt hier ook meer informatie over hoe u declareert via Mijn VGZ of via de
VGZ Zorg App. Heeft u uw declaratie online ingediend? Dan ontvangt u het
bedrag binnen 6 werkdagen op uw rekening. Als u uw declaratie per post
heeft ingediend, dan ontvangt u het bedrag binnen 10 werkdagen.
Vragen over declareren?
Bel dan met de klantenservice van VGZ: 0900 – 8490. Zij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
* Heeft u al een ander lidmaatschap vergoed gekregen? Dan ontvangt u minder of
geen vergoeding. U kunt een lidmaatschap declareren tot maximaal 25 euro per
persoon per kalenderjaar.

Antoon van Spaandonk kampioen Driebanden Senioren
Biljartvereniging KBO De Leest.
Vanaf 8 maart lag de competitie stil i.v.m.
het virus covid-19.
Na de persconferentie zouden we pas na
15 juni kunnen beginnen. Na ruim twee
maanden kregen we een telefoontje van
wethouder René Jansen dat we mochten
starten in de Leest met biljarten.
In samenwerking met de beheerster van de
Leest Helmy Klijn die de dames van de koffie
benaderde. De vrijwilligsters waren blij om
weer bij de biljartvereniging te kunnen
beginnen.
Het bestuur sprak af dat er per dag maar een
klas gespeeld zou worden.
Door Wim van Dongen werd er een protocol opgesteld volgens de RIVM
regels waar de leden zich aan moesten houden.
In de hoofdklas driebanden werd Antoon van Spaandonk kampioen. Hij
speelde heel de competitie ijzersterk. Leo Peeters maakte het Antoon met
nog één wedstrijd te gaan toch nog moeilijk.
1e plaats Antoon van Spaandonk 20 wedstrijden 191.60 punten. H.Serie van
6. H.Partij van 0.862. En een algeheel gemiddelde van 113%.
2e plaats voor Leo Peeters met 190.48. H.Serie van 5. Beste partij 0.600.
Algeheel gemiddelde van 109%.
3e is geworden Jos Hamers met 170.95. H.Serie 5. Beste partij 0.954.
Algeheel gemiddelde van 99.3%.
4e plaats voor Jan Kieboom met 168.20. H.Serie 6. Beste partij van de 0.741.
Algeheel gemiddelde van 94.9%.
5e is geworden Cees de Waard met 166.30. H.Serie 4. Beste partij van de
0.794. Algeheel gemiddelde van 88.1%.
De beste partij in de hoofdklas werd gespeeld door Ton van Gool met het
prachtige moyenne van de 1.136.

TERUGGAVE EIGEN BIJDRAGE WMO
Steeds meer mensen
maken gebruik van een
voorziening in het kader
van de WMO (Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning).
Denk bijvoorbeeld aan
Hulp in de Huishouding.
De kosten hiervan worden
betaald door de gemeente. Wel is een eigen bijdrage verschuldigd.
Voor Hulp in de Huishouding bedraagt deze bijdrage
, per
maand. In
was dit nog
, per weken.
Inwoners met een laag inkomen en weinig reserves kunnen een
beroep doen op de Bijzondere Bijstand door de gemeente. Deze
Bijzondere Bijstand kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de
maaltijdenvoorziening, persoonlijke alarmering of een
ziektekostenverzekering via de gemeentepolis bij VGZ en/of CZ.
Eén van de bijzonderheden in deze polis is de mogelijkheid om de
eigen bijdrage welke is betaald voor een WMO voorziening terug te
vragen aan de verzekering. Over 2019 levert dat een voordeel op van
, ( x . , , voor
komt dit uit op
,
( x
, .
Het CAK int de eigen bijdrage. Zij sturen na elke periode een nota of
deze zijn achteraf op te vragen. Samen met een declaratieformulier
stuur je deze nota’s vervolgens naar VGZ of CZ. Na a weken
ontvang je dan het gedeclareerde bedrag op je bankrekening.
Wanneer u meer informatie of hulp bij het terugvragen wilt, dan kunt
u een beroep doen op een van de ouderenadviseurs of cliëntondersteuners. Afspraken hiervoor kunt u maken via SWOD tel. 0162-375296
(elke ochtend bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur).

Hoe kunnen we er voor zorgen dat ouderen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven
wonen?
SENIORENRAADDONGEN ZOEKT
VRIJWILLIGERS
De SeniorenRaadDongen is vorig jaar,
samen met de gemeente Dongen, Casade en het projectbureau Wonen met
Gemak, begonnen met de pilot 'Wonen met Gemak' in de wijk West I.
Samen met enkele vrijwilligers werken we aan de voorlichting en advisering
aan senioren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het project
in West I is bijna afgelopen en kan als een succes worden beschouwd.
We bereiden ons nu voor op een vervolg en zoeken daarvoor nog extra
vrijwilligers voor de volgende taken:
Vrijwillige voorlichters
Wonen met Gemak geeft voorlichting en advies aan senioren over wat zij
kunnen doen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in hun woning te
blijven wonen.
Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor kleine groepen van
20 tot 30 senioren. De voorlichting wordt per bijeenkomst verzorgd door
twee vrijwilligers. Wij zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste voorlichters.
Je krijgt een training en werkt in het begin samen met een ervaren
voorlichter. Je maakt onderdeel uit van een team vrijwilligers uit Dongen en
omliggende gemeenten.
Wil je er samen met ons voor zorgen dat ouderen in Dongen zo lang
mogelijk prettig in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen?
Werk je graag samen?
Ben je sociaal en communicatief vaardig?
Vind je het leuk om voor een groep te staan?
Dan maken we graag een afspraak om kennis te maken!

Vrijwillige woonscanners
Naast de informatiebijeenkomsten komen we bij ouderen thuis om een
‘Woonscan’ uit te voeren. Een woonadviseur loopt met hen door hun woning
om advies te geven. De woonadviseur kijkt samen met de bewoners waar
zich eventuele obstakels in en om het huis bevinden en wat zij kunnen doen
om deze aan te pakken. Je krijgt een uitgebreide instructie en werkt in het
begin samen met een ervaren woonscanner. Je maakt onderdeel uit van een
team vrijwilligers uit Dongen en omliggende gemeenten.
Wil je er samen met ons voor zorgen dat ouderen in Dongen zo lang
mogelijk prettig in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen?
Werk je graag samen?
Ben je sociaal vaardig?
Heb je affiniteit met het wonen (bouwkundig inzicht is niet
noodzakelijk)?
Vind je het leuk om bewoners thuis te bezoeken en te adviseren?
Wij maken graag een afspraak om kennis te maken!
Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van nadere informatie. Je
kunt daarvoor contact opnemen met:
Leo Hamers
: emailadres: hamzan@home.nl; tel: 06-51074135
of met het
Projectbureau Wonen met Gemak: https://wonenmetgemak.nl/contact
of Servicepunt Wonen met Gemak: telefoonnummer 06-83966100

Beste Leden,
KBO Brabant breng iedere 2 weken een bulletin uit met actuele informatie.
U kunt zich daarop ook abonneren.
Ons Actueel is voor iedereen die nieuws van KBO-Brabant wil
volgen. De nieuwsbrief is met name bedoeld voor Afdelings- en
Kringbestuurders en al onze relaties, maar ook leden kunnen zich
uiteraard laten informeren.

Men kan zich aanmelden opgeven via onze website KBO Dongen.
Onderaan de homepage staat een balk met de mogelijkheid om zich
aan te melden:
KBO Brabant, klik op bezoek website
Ga onderaan de pagina, 2de kolom en klik op nieuwsbrief
Ons Actueel
Vul uw gegevens in en verstuur.

