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***** REDACTIE *****
Rian Driessen, Ellie Hamelinck
Activiteitencommissie: Ellie Hamelinck, Peter van Hoppe, Helmy Klijn,
Henk van Os, Jeannie Segers, 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. F. v. Gool-de Swart
Zuster Oda

Hoge Ham 25
Hoge Ham 25

88 jaar
88 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de
Kerstviering.

Nieuw:

Adres:

Bode:

Dhr. J. van Dongen

Gasthuisstraat 16

J. v.d. Breekel

Verhuisd:

Adres:

Bode:

Mevr N. Pijnenburg-Verkooijen
naar
Mevr. I. Emmen-Verkooijen
naar
Mevr. P. Bakx-Trommelen
naar

Mgr. Nolenslaan 25
Schoolstraat 37
Jagersveld 9
Dongepark 1 – 516
Hertog Janstraat 30
Looiersplein 63

J. Weterings
M. Stitzinger
A. Leeggangers
M. Stitzinger
C. van Turnhout
C. Mols

DE VOLGENDE NUMMERS:
Het december-/januari nummer van Ons Eigen Venster en het magazine van
KBO-Brabant ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 23 december 2020.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
In het vorige Ons Eigen Venster hebben wij uitgebreid verslag gedaan over
het afscheid van Jan van Erven, Leo Hamers, Henk Peeters en Mia Stitzinger.
Gelukkig hebben we deze open gevallen plaatsen kunnen invullen met vier
nieuwe bestuursleden.
Wij stellen ze graag aan u voor.
Mijn naam is Peter van Hoppe, 77 jaar oud.
Ik ben al 52 jaar getrouwd met Mieke.
Wij hebben één zoon, een schoondochter en twee
kleinkinderen van 16 en 13 jaar.
Ik ben altijd werkzaam geweest in aan de bouw
gerelateerde bedrijven.
Mijn hobby’s zijn sport in het algemeen en voetbal
in het bijzonder, fietsen en
het oplossen van cryptogrammen.
Ik ben toegetreden tot het bestuur omdat ik als lid
van de reiscommissie een bijdrage wil leveren aan
het organiseren van mooie reizen voor onze leden.

Mijn naam is Gerard Schattefor.
Ik ben 71 jaar oud, getrouwd en vader van drie
kinderen en twee kleinkinderen.
Beroepsmatig was ik organisatie adviseur binnen
de automatisering van een grote financiële
instelling
Mijn hobby’s zijn: fotografie, tuinieren, wandelen,
fietsen en heerlijk buiten zijn.
De reden van mijn toetreding tot het bestuur is
dat ik graag iets wil betekenen voor de Dongense
gemeenschap en dan in het bijzonder voor mijn
eigen leeftijdgenoten.
Binnen het bestuur van de KBO zal ik de functie van het secretariaat op me
nemen.

Mijn naam is Ellie Hamelinck.
Ik ben 70 jaar, moeder van drie kinderen en oma
van twee kleinkinderen van 7 en 4 jaar.
Van beroep ben ik secretaresse, de laatste jaren was
ik administratief ondersteunend bij de certificering.
Mijn hobby’s zijn: bezoeken van concerten en
musea, lezen, reizen, tuinieren, sporten en nordic
walking.
Jarenlang heb ik met plezier vrijwilligerswerk
gedaan. Dit heb ik nu weer opgepakt en ik wil me
graag inzetten voor mijn leeftijdsgenoten.
Binnen het bestuur verzorg ik de ledenadministratie, ben ik lid van de
reiscommissie en zit in de redactie van Ons Eigen Venster.

Mijn naam is Jeannie Segers,
Ik ben 66 jaar en 45 jaar getrouwd.
Wij hebben 2 zonen, 2 kleinkinderen van 10 en één
van 11 jaar.
Ik heb lange tijd bij dierenarts Verhagen op de
administratie gewerkt.
Daarna was ik receptioniste bij een groothandel in
hobby-materialen.
Mijn hobby’s zijn: handwerken zoals haken en breien.
Verder maak ik 3D kaarten en dit doe ik ook met de
bewoners van de Volckaert.
Namens het bestuur van de KBO word ik lid van de Seniorenraad, dus mocht
u daar vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.
Daarnaast zal ik indien nodig de ontspanningscommissie ondersteunen.

Altijd onderweg,
vallend en opstaand, gelovig
en zoekend naar menselijk welbevinden.
Binnen de katholieke traditie -en tegenwoordig ook steeds meer daarbuiten –
is de novembermaand een tijd van stilstaan bij de betrekkelijkheid van het leven.
Wij herinneren ons ouders, partners, kinderen en anderen die ons nabij waren en
gestorven zijn; mensen ook hier uit ons midden.
Met respect en dankbaarheid herinneren wij onze gestorvenen.
Binnenkort begint een andere maand, december.
Feestmaand, roepen ons allerlei advertenties toe. Sinterklaas, Kerstmis.
Oud en Nieuw die ons 2021 gaat brengen.
Een feestmaand, die door de Corona-pandemie er waarschijnlijk toch heel anders uit
gaat zien.
Zo leven we met allerlei gebeurtenissen om ons heen die ons blij maken, maar ook
bezorgd en onzeker. Niemand lijkt daar aan te kunnen ontkomen en daar kunnen we
het soms best moeilijk mee hebben. Hebben we niet de ervaring dagelijks overspoeld
te worden door allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en
gebeurtenissen die ons het gevoel kunnen geven vreemdeling te worden in de steeds
veranderende wereld. Voor ons, ouderen, geldt dat zeker sterker dan voor jongere
generaties.
Dit raakt onze existentie en vraagt als vanzelf naar zin en betekenis van ons leven nu
en in de toekomst. Vragen die wij als ouderen serieus willen nemen, ook al ervaren
wij ze soms als heel heftig:
De dagelijkse dingen vragen steeds meer tijd.
Kunnen we blijven wonen waar we wonen?
Wat gebeurt er als onze partner komt te overlijden?
Hoe komen we zinnig de dag door?
Hoe voorkomen we dat ons huis smoezelig wordt?
Krijgen we goede hulp als dat nodig is?
Krijgen we onze papieren nog ingevuld?
Zorg over zorg, over wonen, over vereenzaming, verlies van familieleden en
leeftijdgenoten: het kan dwingend binnenkomen. Soms zelfs zo sterk dat we -om een
bijbels beeld te gebruiken -ons leven ervaren als leven in de woestijn. De woestijn is
het symbool van verlatenheid, van leegte, van eenzaamheid. De plaats waar de mens
ten diepste zijn onmacht ervaart, zijn hulpeloosheid, waar hij beseft dat hij op
anderen aangewezen is.

In zijn beleving is God ver weg omdat geloofszekerheden uit het leven verdwenen
zijn, gebed verschraald en de toekomst met veel, veel vragen omgeven.
Waar gaan we naartoe met onze samenleving, met onze geloofsgemeenschappen?
Welke toekomst gaan onze kinderen en kleinkinderen tegemoet?
Kunnen wij nog houvast vinden in het geloof, dat de meesten onder ons van huis uit
hebben meegekregen?
Ervaren we ons gedragen door hoop en vertrouwen?
Een beeld, een vergelijking:
‘Ons innerlijk, ons mooiste stukje ik,
is eigenlijk een prachtige villa, verborgen
in een groot bos. In die villa wonen onze
idealen en goede bedoelingen, onze
warme liefde en echte vriendschap.
God mag daar ook wonen. Soms in de
woonkamer maar vaak is Hij in het
schuurtje naast de villa neergezet. Wij
zijn de hele dag in het bos bezig en af en
toe rusten wij uit in de villa. Dan komen we thuis bij onszelf, zoals we dat weleens
zeggen. Maar als we druk bezig zijn, in beslag genomen worden door zorgen en
tegenslag, als het gaat onweren in het bos en de wanhoop slaat toe, dan kunnen we
de weg naar de villa ineens niet meer vinden. We kunnen in paniek raken, beginnen
alle kanten op te rennen en schreeuwen van ongeduld. We roepen dat er niets is.
“Zie je wel dat God niet bestaat!” Soms gaan we zelfs zo ver dat we liefde een
verdraaid soort egoïsme noemen. Iedereen is alleen maar op eigen voordeel uit.
Kijk maar in de kranten en de media; daar zie en hoor je het allemaal’.
Gelukkig is er ook nog een andere kant.
Naast al het eigenbelang, geld en macht, ervaren wij ook grote solidariteit, aandacht
voor kwetsbare mensen, vluchtelingen, voor mensen zonder uitzicht op werk,
op toekomst, voor zieken, gehandicapten, eenzame mensen.
Wij hebben behoefte aan mensen –en proberen dat ook zelf te zijn–voor wie mensen
en hun welzijn centraal staan en wel het welzijn van iedere mens, ongeacht ras of
stand, gelovig of niet gelovig, man of vrouw of van welke geaardheid ook.
Jezus van Nazareth zag dit als ideaal, wist zich door God geroepen om mensen
zichzelf te laten zijn of te worden, ook al zal Hij voor die consequente inzet met zijn
leven moeten betalen.
Onze ‘villa’ staat er toch voor open ?
Bron: ONS - W. Kalb, geestelijk adviseur –28 november2019

“Je kunt nauwelijks een gevoel ervaren dat
gelukkiger maakt dan voor andere mensen iets
te kunnen betekenen.
Daarbij komt het niet aan op de hoeveelheid
maar op de intensiteit.
Uiteindelijk zijn de menselijke relaties toch
gewoon het belangrijkste in het leven.”
(Dietrich Bonhoeffer)“

‘Paasbloemetjes’ …….
Volgens traditie krijgen alle
lustrumjarige leden van de
KBO, dus degenen die:
65-70-75-80-85-90-95 of 100
jaar worden in 2020
in de week vóór Pasen een
bloemetje thuis bezorgd!
Vanwege het Corona virus
hebben wij, tot onze spijt, het
bezorgen van het bloemetje uit moeten stellen.
Uitstel is geen afstel!
Ondanks dat het eind van de pandemie nog niet in zicht is, hebben de bodes
eind oktober, de leden die daarvoor in aanmerking komen, alsnog verrast
met een bloemetje.

Laten wij ons denken bepalen door het gelaat van een ander,
zie hem of haar als een godsgeschenk, als mens naast je”.
(Levinas, filosoof)

RABO CLUBSUPPORT
In oktober organiseerde de Rabobank
de jaarlijkse actie RABO Clubsupport.
Er wordt een bedrag van
€ 200.000,00 beschikbaar gesteld om
verenigingen in het werkgebied van
Rabobank Tilburg en omstreken te ondersteunen.
Iedereen die lid is van de Rabobank kon maximaal 5 stemmen uitbrengen te
verdelen naar eigen keuze over minimaal 3 verenigingen. De hoogte van het
te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal stemmen dat elke
deelnemende vereniging ontvangt.
Op maandag 2 november is de uitslag bekend gemaakt. Onze afdeling krijgt
een bedrag van € 845,94 op de rekening gestort.
KBO Kring Dongen ontvangt een bedrag van € 531,52.
Een heel mooi resultaat waarvoor we alle mensen die op onze vereniging
hebben gestemd heel hartelijk willen bedanken.

Steeds komen er
nieuwe richtlijnen van
het RIVM. We kunnen
en mogen steeds
minder. Dat kan soms
knap lastig zijn.

Mocht u in deze periode behoefte hebben aan een goed gesprek en een
luisterend oor, dan verwijzen wij u graag naar de Landelijke Luisterlijn.
U kunt bellen met 0900 0767 of lokaal 013-5441544. Wilt u met hetzelfde
doel liever chatten (of mailen) dan kunt u terecht bij de Website Landelijke
Luisterlijn. In alle gevallen bent u volledig anoniem.

VGZ verhoogt collectiviteitskorting
voor KBO-leden in 2021
De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende
zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd:
•
15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best
(was 10%)
Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende
voordelen:
•
Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
•
Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een
mantelzorgmakelaar.
•
Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld
valtraining of slaaptherapie).
•
Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde.
Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5%
collectiviteitskorting (was 0%).
Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ maakt dit op
12 november bekend.

Uw KBO-contributie 2021 retour via
zorgverzekeraar VGZ
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van
KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25
euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel
eenvoudig.
• Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor
terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
• Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van
lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als
declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

Bent u niet digitaal actief?
• Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op
(073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en
VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en
sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
• U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf
per gewone post in bij VGZ.
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én
aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBOlidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een formulier
voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of telefonisch
via het secretariaat van KBO-Brabant.
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft
gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)?

Je mag blij zijn als je gezond bent
als je alles gewoon kunt doen.
Je mag blij zijn als je liefde kent
met een knuffel en een zoen.
Je mag blij zijn als het je goed gaat
ook met de mensen om je heen.
Je mag blij zijn met echte vrienden
want samen ben je niet alleen.
Je mag blij zijn met het leven
als je er ook van genieten mag.
Je mag blij zijn als je gelukkig bent
zonder tranen en met een lach.
Je mag blij zijn met deze mooie
dingen, want soms raak je ze zomaar
kwijt.
En niets is vanzelfsprekend al besef
je dat niet altijd.
bron: Annette

Collectiviteitskorting Centraal Beheer
voor leden van KBO-Brabant
De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen
aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor
collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging,
hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de
Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op
het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij
Centraal Beheer.
De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen:
Vervoer
• Auto 10% korting
• Motor 10% korting
• Camper 5% korting
• Caravan 5% korting
Wonen
• Opstal 8% korting
• Inboedel 8% korting
• Kostbaarheden buitenshuis 8% korting
• Aansprakelijkheid 8% korting
• Ongevallen 8% korting
Diversen
• Rechtsbijstand 5% korting
• Doorlopende Reisverzekering 5% korting
• Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting
Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale
kortingspagina gemaakt voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar
verwachting medio december 2020 gereed zijn. Houd daarom deze rubriek
en/of de website van KBO-Brabant www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel in de
gaten voor de link naar de speciale website van Centraal Beheer en het
nummer van KBO-Brabant dat u nodig hebt om de korting te verkrijgen.
Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van
werkgeversnummer.

Onze bodes:
Zij bezorgen 11x per jaar bij u het tijdschrift
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 Stitzinger
José v.d. Breekel
Cees van Mierlo
Piet de Bont
Leny Leeggangers
Jos Koenen
Sjan Weterings
Jo Koenen
Henriëtte Claveau
Piet van Rooten

Adres:
Beethovenstraat 43
Oude Baan 58-A
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
Trappistenstraat 33
Pastoor Dirvenstraat 64
Prinses Maximastraat 26
Trappistenstraat 65

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

Coordinator:
Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2
316821
Met medewerking van Corrie Mols, Ad Leeggangers en Peter Weterings

