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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:
Mevr. C. Antonissen-van Dongen
Mevr. B. v.d. Hulsbeek-Rijcken
Dhr. C. van Tilborg
Dhr. P. Ozinga
Zuster Giovanni

Eikenstraat 7-3
Europaplein 104
Van Eijckstraat 22
R. van Dalemstraat 26d
Hoge Ham 25

86 jaar
89 jaar
81 jaar
72 jaar
87 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht
worden in de Kerstviering.

Aangemeld:

Adres:

Bode:

Dhr. G. van Nuland
Dhr. en mevr. Emmen

Oude Baan 115
Rosariopark 12-C

C. Willemse
R. v.d. Reijen

Verhuisd:

Adres:

Bode:

Fam. Vereggen-Oomens
naar
Mevr. B. Walboomers-Nabuurs
naar
Mevr. A. v. Bekhoven-Oerlemans
naar
Mevr. T. Kuyten
naar

A. van Duinkerkenstr. 3
Trappistenstraat 141
Papaverstraat 28
Dongepark 1,
Rijensestraatweg 77
Vaartweg 184
Kanaalstraat 53
Dunantstraat 3

P. van Rooten
J. v.d. Breekel
C. van Mierlo
Mia Stitzinger
W. Meijers
C. Groenendaal
C. Willemse
W. Meijers

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

Agenda:
13 november

Bestuursvergadering

KBO - DONGEN

Beste Leden,
De Coronatijd brengt voor iedereen veranderingen en beperkingen met zich
mee. Vanwege de beperkingen heeft het bestuur van de KBO haar Algemene
Ledenvergadering uit moeten stellen.
Statutair is deze vergadering verplicht en moeten de volgende punten
ter goedkeuring worden voorgelegd aan haar leden.
Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019

Verslag Kascommissie
Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Bestuursmutaties
Contributie 2021
In ons vorig nummer van OEV hebben we aangegeven dat u zich moet
aanmelden voor de Algemene ledenvergadering die gehouden wordt op:

dinsdag 13 oktober aanvang 14.00 uur in de Cammeleur.
U kunt zich aanmelden:
via de website www.kbo-dongen.nl
of door te bellen met de voorzitter Rian Driessen tel. 06-20737833
of per mail aan rian.driessen@outlook.com
Het maximaal aantal mensen wat er nu in de zaal mag is 80.
Is dit aantal bereikt, dan stopt de inschrijving.
Inschrijven kan tot en met maandag 5 oktober.
Jammer genoeg hebben we nog steeds te maken met het Corona virus.
Om deze reden willen wij deze vergadering zo kort mogelijk houden en zal er
aansluitend aan de vergadering geen toneeluitvoering zijn.

Bij het gebruik van de Cammeleur gelden de volgende afspraken:
Voor u van huis gaat doe de gezondheidscheck.
Bij klachten blijf thuis!
We ontvangen u graag niet langer dan 15 minuten voor aanvang.
U komt de Cammeleur binnen via de zijkant (terras) tegenover
Winkk.
Volg de looproute en volg de aanwijzingen die u worden gegeven en
houd daarbij tenminste 1,5 mtr. afstand van elkaar.
Na binnenkomst reinigt u uw handen met een desinfecterende
handgel.
U meldt zich aan.
Door een van onze bestuursleden wordt u naar uw plaats gebracht.
Er is geen garderobe. Jassen en tassen mogen de zaal in.
Rollators moeten mee de zaal worden ingenomen.
Zit u eenmaal op uw plaats, dan blijft u daar zitten tot de vergadering
is afgelopen.
Na afloop blijft u zitten en volg de aanwijzingen die worden gegeven
om de zaal te verlaten. U verlaat het pand wederom via het terras.
Op de volgende pagina s vindt u de agenda voor de vergadering en de
notulen van de ALV van vorig jaar.
Graag verwelkomen wij u op onze Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur KBO DONGEN.

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.

Henk IJpelaar/Cees
Groenendaal
en Kees Hultermans
kampioenen Bandstoten
KBO SBV DE LEEST
In de hoofdklas bleef de
spanning tot de laatste
wedstrijden er in.
Cees Groenendaal had de
wedstrijden van Henk IJpelaar
gespeeld totdat Henk het zelf
weer aandurfde om te komen
biljarten. Beide heren spraken
af dat ze de competitie samen
zouden afwerken.
Voorzitter Jac Klijn en Ton van Gool zaten hun op de hielen en als ze
een steekje zouden laten vallen dan pakte zei de eerste plaats. Maar
Henk en Cees bleven hun wedstrijdjes winnen en pakte met twee
punten verschil het kampioenschap.
1e Henk/Cees met 29 punten. H.serie van 10. Beste partij van de 2.294.
En een algeheel gemiddelde van 101.5 %.
2e Jac Klijn met 27 punten. H.serie van 9. Beste partij van de 2.267.
En een algeheel gemiddelde van 117.1%.
3e Ton van Gool met 27 punten. H.serie van 13. Beste partij van de
2.500.
En een algeheel gemiddelde van 114%.
4e werd Cees de Waard met 20 punten. H.serie van 19.
Beste partij van de 2.200.En een algeheel gemiddelde van 106.4%.
5e Leo Peeters met 19 punten. H.serie van 11.
Beste partij van de 2.846. En een algeheel gemiddelde van 108.1%.

In de eerste klas werd Kees Hultermans met drie punten voorsprong
Kampioen. Wat Wim van Dongen en Henk v.d.Sanden ook probeerden maar
Kees liet geen steekje vallen en werd verdiend kampioen.
1e Kees Hultermans met 27 punten. H.serie van 6.
Beste partij van de 1.412. En een algeheel gemiddelde van 102%.
2e Henk v.d.Sanden met 24 punten. H.serie van 8.
Beste partij van de 1.933.. En een algeheel gemiddelde van 97.8%.
3e Wim van Dongen met 23 Punten. H.serie van 9.
Beste partij van de 1.786. En een Algeheel gemiddelde van 102.7%.
4e John Kreeft met 21 punten. H.serie van 7.
Beste partij van de 1.909. En een algeheel gemiddelde van 106.2%.
5e Ad den Dekker met 19 Punten. H.serie van 9.
Beste partij van de 1.333. En een algeheel gemiddelde van 99.3%.
De hoogste serie werden gemaakt door Sjaak Horsten, Rocus v.d Mast,
Ad den Dekker en Wim van Dongen met 9 caramboles.

RABO CLUBSUPPORT 2020
Ook dit jaar organiseert Rabobank Tilburg en omstreken weer de actie
Rabo Clubsupport. Verenigingen in het werkgebied van de bank kunnen zich
inschrijven. Zowel KBO Afdeling Dongen als KBO Kring Dongen hebben beiden
weer ingeschreven.
Iedereen die lid is van Rabobank Tilburg en omstreken mag zijn/haar stem
uitbrengen op een vereniging die hij/zij een warm hart toedraagt.
Voorwaarde is wel dat je gebruik maakt van de Rabobank App en/of Rabo
Bank Internetbankieren.
Stemmen kan van 5 oktober tot en met 25 oktober. Het uitbrengen van uw
stem is aangepast. Er is geen stemcode meer nodig. Door in te loggen in de
app of op de website van de Rabobank e ia Ze f ege e e e
ge
Mi Lid aa cha a e i e
Rab C bSupport. Hier kun je dan de
vereniging vinden waarop je wilt gaan stemmen.
Voor hulp bij het uitbrengen van uw stem kunt u contact opnemen met onze
penningmeester Johan de Hoon via telefoon 0162321353 of 0633028316.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw stem rekenen?
Alvast hartelijk dank.

U bent inmiddels van ons
gewend dat we in de
landelijke Week tegen
Eenzaamheid een mooi
aanbod hebben aan
ontmoetingsactiviteiten.
Met de geldende RIVM
voorwaarden zal dit er
echter anders uit komen
te zien.
Er wordt hard gewerkt aan een alternatief programma en we zullen u daar op
korte termijn over informeren. Ondertussen willen we u attent maken op de
onderstaande informatie van de landelijke Campagne “een tegen
eenzaamheid”.

Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het
eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand
zich in de steek gelaten voelt – Koning Willem-Alexander
Door de impact van het coronavirus hebben meer mensen te maken
met eenzaamheidsgevoelens. Bij zichzelf of een ander.
Houd contact – ook op afstand.
Doe iets leuks samen
Iemand steunen gaat het makkelijkst in je eigen omgeving. Denk aan het
doen van een online spelletje. Foto’s delen. Samen tv kijken met de telefoon
aan het oor. Een bloemetje versturen of hapje eten bezorgen. Of beeldbellen.
Er zijn daarvoor speciale apps. Handig: SeniorWeb en Jowtube (speciaal voor
senioren! bieden tijdelijk gratis handige instructievideo’s over whatsappbellen, facetimen en skypen.
Hulp bieden en vragen
Ook zijn er ouderen en andere mensen in een risicogroep bang om ziek te
worden die ook nu liever binnenblijven, maar geen mensen in hun omgeving
hebben om op terug te vallen. Misschien kun je ze ondersteunen. Door een
boodschap te doen bijvoorbeeld. Of als ze het openbaar vervoer willen
mijden een keer te chauffeuren.

Toneelclub Dongen.
Op maandagochtend zijn er rond half 10 al mensen te vinden in de Leest .
Op die ochtend repeteert er een toneelclub met de naam Toneelclub Dongen.
Deze toneelgroep was eerder bekend onder de naam DIO. Omdat de groep met haar
tijd mee gaat, werd na ruim 35 jaar de naam per januari 2020 veranderd in
Toneelclub Dongen. Een korte maar duidelijke naam.
Helaas heeft ook de toneelclub last van de Corona. Dat betekent voor de leden dat
de repetities en ook het uitvoeren van het toneelstuk, waar men druk mee aan de
slag was, niet door kon gaan. De spullen werden opgeborgen, de kleding ging terug in
de kast en de vaste gezelligheid op maandagochtend veranderde in een whatsapp of
een belletje naar elkaar.
Gelukkig kregen we begin juni groen licht dat de ruimte in de Leest weer gebruikt
mocht worden. De leden van de toneelclub kwamen bij elkaar om bij te praten en de
draad weer op te pakken voor het toneelstuk.
Op de agenda staat de Kerstuitvoering bij de KBO en evt. nog 1 of 2 optredens in de
Poort voor familie, vrienden en kennissen. Maar wat er van de uitvoeringen door kan
gaan is nog een groot vraagteken. Want wat doet Corona dit najaar nog met ons…
We hopen dat het allemaal toch stilletjes de goede kant uit gaat.
Ondertussen kijken de leden van de toneelclub rustig uit naar nieuwe aanwas van
leden voor op het toneel. Of mocht je liever iets achter de schermen willen
betekenen, ook daar kunnen we mensen voor gebruiken.
Dus mensen, zoek je een invulling voor de maandagochtend en spreekt het
toneelspelen je wel aan, loop dan eens binnen bij de Leest en kom eens kijken naar
hoe wij gezellig met elkaar aan de slag zijn om een toneelstuk te leren en te
repeteren.
Aarzel niet en kom eens op een maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 langs in de
Leest.
Vriendelijke groet, bestuur Toneelclub Dongen.

