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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:
Dhr. P. Siemons
Dhr. H. van Tilburg
Mevr. C. Dirven
Mevr. A. Corssmit-Emmen

Dr. Mollerstraat 32
Looiersplein 7
Mgr. Nolenslaan 72
Gasthuisstraat 142

82 jaar
81 jaar
86 jaar
83 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden
in de Kerstviering.

Nieuw:

Adres:

Bode:

Dhr en Mevr Baijens

Vaartweg 158

C. Groenendaal

Verhuisd:

Adres:

Bode:

Fam. Van Dongen
naar
Mevr. Ensink-vd Zande
naar

Akkermansstraat 2a
Dongepark 53
Kapucijnenstraat 3
Dongepark 46

L. Leeggangers
M. Stitzinger
J. vd Breekel
M. Stitzinger

DE VOLGENDE NUMMERS:
Het november/decembernummer van Ons Eigen Venster en het magazine van
KBO-Brabant ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 25 november 2020.

Agenda:
13 november

Vergadering met de SWOD

20 november

Bestuursvergadering
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dit geen jaar Sinterklaas- en Kerstviering
Wie had dat vorig jaar kunnen bedenken, dat
we in 2020 geteisterd zouden worden met
het corona virus.
Nu worden we er dagelijks mee
geconfronteerd en met de maatregelen die
daardoor genomen moeten worden.
Medio oktober zijn er door het RIVM nieuwe
aangescherpte maatregelen bekend gemaakt,
wellicht volgen er nog meer en daar moeten
wij ons allemaal aan houden.
Inmiddels zijn, behalve de maandelijkse
bestuursvergadering, alle activiteiten van de
vereniging noodgedwongen stil gelegd.
In de afgelopen bestuursvergadering hebben
we -met pijn in ons hart- moeten besluiten
om de Sinterklaas- en de Kerstviering niet door te laten gaan.
We voelen ons betrokken met diegenen die al bezig waren met de
voorbereidingen van deze vieringen. We voelen ons betrokken bij onze leden
die we weer moeten teleurstellen. We voelen ons betrokken bij ieders
gezondheid en dat staat bij ons als bestuur van de KBO voorop.
Samen houden wij ons aan de maatregelen die ons worden opgelegd, in de
hoop dat we straks samen met onze dierbaren de feestdagen door kunnen
brengen en dat we langzamerhand alle activiteiten weer op kunnen starten.

De voor 13 oktober jl. geplande
Algemene Ledenvergadering
ging toch niet door
In Ons Eigen Venster van september jl. stond de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering, die wij hadden gepland voor 13 oktober 2020, de daarvoor
opgestelde agenda en het verslag van de vorige ledenvergadering.
Met een daarna toegevoegd inlegvel hebben wij u vervolgens op het laatste moment
nog moeten laten weten, dat die bijeenkomst toch niet door kon gaan in verband
met de Corona-pandemie.
In datzelfde inlegvel hebben we u daarom geïnformeerd over de Financiën over
2019, over de contributie en over de noodzakelijke bestuursverkiezing. Allemaal
zaken, die in een normale situatie in een Algemene Ledenvergadering aan de orde
moeten komen en die we nu (noodgedwongen) schriftelijk moeten afhandelen.
Daarom hebben wij u ook in dat inlegvel gevraagd, om eventuele vragen of
opmerkingen hierover, uiterlijk 8 oktober aan ons door te geven.
De inhoud van de Algemene Ledenvergadering 2020 moeten we nu noodgedwongen
schriftelijk afdoen en wel als volgt.

Jaarverslag van de secretaris over 2019
Over de periode vanaf de laatste Algemene Ledenvergadering van 09.04.2019 tot
13 oktober 2020 wordt het volgende gemeld.
Tijdens de verslagperiode steeg het aantal leden van 705 naar 810. Terwijl in
dezelfde periode 41 leden zijn overleden.
Door het bestuur is regelmatig overleg gevoerd met andere organisaties, zoals de
Stichting Welzijn Ouderen Dongen, de Seniorenraad, KBO Brabant in Den Bosch en
de Gemeente Dongen.
Voor 27 leden is ondersteuning geboden bij problemen met hun rijbewijskeuring.
Gedwongen door de Corona-pandemie moest het bestuur op 13 maart 2020
besluiten, om voorlopig alle geplande activiteiten te schrappen. Dus vooralsnog geen
Ontspanningsmiddagen meer, geen Vrijwilligersavond, geen Algemene
Ledenvergadering (was gepland voor 13.04.2020) en geen Dagreizen.
Omdat er in 2020 geen activiteiten meer konden plaatsvinden voor de leden, zijn in
augustus bij de bezorging van ons maandblad, de leden verrast met een
opvouwbare boodschappentasje met het KBO logo.

Activiteiten
Vóór de Corona-pandemie in maart 2020 uitbrak, hebben er nog een flink aantal
activiteiten kunnen plaatsvinden:
9 april 2019:
Algemene Ledenvergadering in de Cammeleur, aanwezig waren
195 leden;
12 april 2019:
Vrijwilligersavond; voor in totaal 50 vrijwilligers, die o.a. Ons Eigen
Venster bij de leden bezorgen, werd er een gezellige avond
georganiseerd;
7 mei 2019:
Reis naar Provincie Utrecht en het Ambachtenmuseum in
Terschuur, met in totaal 125 personen;
21 mei 2019:
Ontspanningsmiddag met het Dongens Levenslied;
29 mei 2019:
Reis naar de musical ‘Soldaat van Oranje’ met in totaal
150 personen;
18 juni 2019:
Reis naar de Harskamp met 89 personen;
25 juni 2019:
Ontspanningsmiddag met medewerking van het Shanty Koor;
30 juli 2019:
Reis naar Leerdam en varen over de Linge, deelgenomen door
117 personen;
3 sept. 2019:
Reis naar de Sallandse Heuvelrug en Holterberg met 106 personen;
10 sept. 2019: Ontspanningsmiddag met informatie/voorlichting over babbeltrucs;
8 okt. 2019:
Ontspanningsmiddag met Nederlandstalige levensliederen;
29 okt. 2019:
Toneeluitvoering in verband met 75-jarige bevrijding Dongen;
5 nov. 2019:
Bedankreis met van Mook naar Terwolde met 153 personen;
19 nov.2019:
Sinterklaasmiddag met 185 leden, Seniorenharmonie en loterij
17 dec. 2019:
Kerstviering, met voorlezing lijst van namen van overledenen en
omlijsting door zangkoor Stella Vocalis, deelname 198 leden;
11 januari 2020: Naar Andre Rieu in de Ziggo Dome met 90 personen;
10 febr. 2020: Nostalgische disco ‘Zo Wast Vruuger’;
29 febr. 2020: Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden.

Financiën
De Kascommissie heeft op 29.09.2020 bij monde van Mevr. Ria Broeders
gerapporteerd, dat de kascommissie heeft vastgesteld dat de administratie van KBO
Dongen over het jaar 2019 uitstekend is verwerkt door de heer J. de Hoon. Zij heeft
derhalve decharge verleend over het gevoerde financiële beleid.
Ter vervanging van het aftredende lid van de Kascommissie, dhr. F. Martens, heeft
zich inmiddels aangemeld, de heer L. Nederlof.
Vanuit de leden zijn er verder geen vragen gesteld over het financiële beleid over
2019, zodat de penningmeester hiermee is gedechargeerd.

Contributie
Zoals in het bovengenoemde inlegvel gemeld, is dit a ge eld op
Van dit bedrag moet ruim de helft worden afgedragen aan KBO Brabant.

oo 2021.

Bestuursverkiezing
Er is geen bezwaar aangetekend tegen de benoeming van de door het bestuur
voorgestelde nieuwe bestuursleden, te weten: mevr. Ellie Hamelinck, mevr. Jeannie
Segers, de heer Peter van Hoppe en de heer Gerard Schattefor.
Deze personen maken dus vanaf nu ook formeel deel uit van het bestuur, waarbij de
heer Gerard Schattefor de functie van secretaris vervult.
Elders in deze uitgave van Ons Eigen Venster doen wij u verslag van het afscheid van
de aftredende bestuursleden, de heren Leo Hamers en Jan van Erven.
In het volgende Ons Eigen Venster stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor.

Senioren Expo Veldhoven januari 2021
gaat niet door
Wij ontvingen bericht van de organisatie van de
Senioren Expo dat nu definitief besloten is om de komende
editie niet door te laten gaan vanwege de risico's.
In 2022 staat de eerstvolgende weer op de planning.
Te zijner tijd zullen wij iedereen daarover informeren.
*******

Vrijdag 16 oktober
Een bijzondere bijeenkomst
In de Leest
Deze bijeenkomst is georganiseerd om op een
passende wijze, in deze Coronatijd, afscheid te
nemen van enkele bestuursleden.
Normaal gesproken nemen wij afscheid van onze
bestuursleden in het bijzijn van de leden in de
Algemene Ledenvergadering.
Via Ons Eigen Venster willen wij ook u hierbij betrekken en deelgenoot
maken van deze bijzondere bijeenkomst.
Twee bestuursleden, die tussentijds zijn teruggetreden, waren helaas
verhinderd. Henk Peeters en Mia Stitzinger. Over hen leest u elders in dit
blad.

Leny Schellekens,
heeft als bestuurslid al
eerder afscheid van ons
genomen. Ze was
Jarenlang onze
secretaris. Zij heeft veel
en goed werk verricht.
Ze is nu gestopt met
haar laatste functie bij
het KBO, namelijk
redactielid van OEV.
Zij maakte het boekje
tot wat het nu is en schreef veel artikelen over van alles en nog wat. Tot en
met de kerstboodschap van de voorzitter. Ik denk, zonder dat hij dat wist.
De redactie was jij eigenlijk. Dat was je laatste taak bij de KBO. Leny bedankt
voor je inzet en betrokkenheid. Hopelijk zien we je nog dikwijls bij
toekomstige activiteiten (als dat weer mag).

We zijn nu gekomen bij de bestuurders
die ons nu gaan verlaten.

Jan van Erven, ons reisbureau als we je
zo mogen noemen. Jan regelde de reizen
van het begin tot het eind op een
voortreffelijke wijze.
Ook was Jan een betrokken en onmisbare
kracht, als podiumbouwer bij onze
toneelvereniging.
Gelukkig blijft Jan nog wel als vrijwilliger
in de werkgroep activiteiten zitten. Zodat
wij van zijn kennis en ervaring gebruik
kunnen blijven maken.
Bij monde van Frans Maas regio
bestuurder van KBO Brabant waren er woorden van dank en waardering:
Geachte heer van Erven,
Officieel bent u KBO-lid vanaf 2000, echter, u bent als langer lid, maar de
exacte datum is onbekend. Wel bekend was de oorspronkelijke datum van uw
afscheid als bestuurslid: 14 april 2020, echter, corona zorgde voor vertraging.
Uw hoofdtaak was: als hoofd van de reiscommissie, organiseren van reizen
voor de leden.
Dat, mogen we stellen, heeft u met veel succes gedaan: jaarlijks 5 dagreizen.
Dat betekende:
Reizen uitzoeken bij van Mook
Inschrijving verzorgen van de leden
Zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is bij de opstapplaatsen.
Uiteraard ook erop toezien dat iedereen ook weer mee terug naar
huis gaat.
F
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Kortom: een drukbezette, loyale, gedreven, integere en meedenkende
afdelingsbestuurder, welke node gemist gaat worden. Gelukkig blijft u echter
wel actief binnen de reiscommissie, waar uw ervaring nog steeds van pas zal
komen.
Een en ander heeft het afdelingsbestuur doen besluiten, als blijk van
waardering, voor u een Zilveren Speld te vragen bij KBO-Brabant, iets waar
het Algemeen Bestuur van harte mee heeft ingestemd.
Aan mij nu de taak deze aan u te overhandigen. Gezien de huidige situatie
m.b.t. corona mag ik hem helaas niet opspelden, maar dat doet niets af aan
de waarde hiervan.

Bij deze onderscheiding hoort uiteraard een oorkonde, waarop de datum
staat van uw officiële afscheid. Het leek me juist deze niet aan te passen.
Namens het bestuur van KBO-Brabant wens ik u veel succes voor de toekomst
in, hopen we, goede gezondheid.
Dongen, 16 oktober 2020

Leo Hamers, een gedreven en betrokken
man, die altijd nadacht over hoe je de dingen
kunt doen. Beleid van maken en daar ook
iets mee doen. Stukken schrijven en als jurist
zorgen dat het wettelijk ook klopt. Je hebt
zeer veel tijd besteed aan allerlei
maatschappelijk relevante zaken.
Het zal moeilijk worden om iemand te vinden
die op een soortgelijke manier zich voor ons
gaat inspannen.
Gelukkig blijft Leo met zijn juridische kennis
behouden voor de KBO In zijn dankwoord
benadrukte hij dat hij altijd bereid is om voor
de KBO mee te blijven denken over juridische
kwesties.
Leo blijft ook nog voorzitter bij de Seniorenraad Dongen. De seniorenraad
behartigt de belangen van ouderen, de betrokkenheid blijft, het opkomen
voor ouderen.
Ook van Frans Maas regio bestuurder van KBO Brabant waren er woorden
van lof en waardering voor Leo Hamers.
Leo,
Jouw afscheid is ietwat later gekomen dan gepland. Oorzaak: Corona.
Je bent lid geworden van de KBO in 2014 en besloot toen ook maar om niet
passief aan de zijlijn te gaan staan.
Datzelfde jaar werd je dan ook voorzitter van de Kring Dongen.
Een paar jaar geleden hebben wij gesproken over de situatie in Dongen
waarbij Afdeling en Kring in de praktijk vaak samenvallen.
Niettemin is er verschil: daar waar de afdeling zich voornamelijk bezighoudt
met acti iteiten an de leden aaronder de bekende K s an Kienen
Kaarten en Keuvelen) houdt de Kring zich meer bezig met afdeling
overstijgende activiteiten zoals belangenbehartiging.

Dit is jou, als jurist, op het lijf geschreven: beleid maken, hierover nadenken,
regels opstellen en, daar waar nodig, de confrontatie aangaan met instanties
zoals bv de Gemeente. Wettelijke regels en jurisprudentie omzetten naar de
dagelijkse werkelijkheid.
Je was ook initiator van de Seniorenraad Dongen.
Ik kreeg vorige week nog recent een artikel van je onder ogen waarin je,
namens deze Seniorenraad, bij B&W aandacht vraagt voor de soms benarde
financiële situatie van veel Dongense senioren.
Ook veiligheid voor ouderen had jouw aandacht, mede omdat we langer thuis
moe en blij en onen Je heb daa om ook onen me gemak in Dongen
geïntroduceerd. Helaas zorgt, wederom corona, hier voor stilstand.
Wij kennen elkaar via het Regionaal Beraad van KBO-Brabant en hebben ons
een in van deze vergaderingen aangemeld voor de Adviescommissie
Verzekeringen, waarin we hebben samengewerkt.
Je hebt een moeilijke periode achter de rug, vooral vanwege jouw gezondheid
en ik spreek de hoop uit dat je, na jouw afscheid, nog lang in goede
gezondheid de KBO van advies mag blijven dienen.
De afdeling/ Kring ziet je node vertrekken en heeft, om haar waardering tot
uiting brengen, een Zilveren speld aangevraagd bij KBO-Brabant. Het
Algemeen Bestuur heeft hier van harte mee ingestemd.
Aan mij de eer om je deze
speld te overhandigen
(opspelden mag ik, alweer
vanwege Corona, helaas
niet zelf).
Ook mag ik je de
bijbehorende oorkonde
overhandigen. Hierop staat
de datum waarop je
oorspronkelijk afscheid zou
hebben genomen. Ik heb die
bewust niet aangepast.
Dongen, 16 oktober 2020

Aan het einde van deze bijeenkomst dankte de voorzitter alle aanwezigen
voor hun komst en inzet. Met name een woord van dank aan de heer Frans
Maas dat hij vanmorgen naar Dongen is gekomen om Jan van Erven en Leo
Hamers extra in het zonnetje te zetten. De voorzitter sprak de hoop uit, dat
we allemaal goed door deze crisis heen komen.
In deze Corona tijd gaat alles anders dan anders. Ook het afscheid van onze
bestuursleden. Toch kunnen we met een goed gevoel terugkijken naar deze
bijeenkomst.
Aansluitend aan deze bijeenkomst ging de voorzitter naar Henk Peeters.
Eerder deze ochtend hebben
we in de Lee af che d
genomen van enkele
bestuursleden die het
bestuur verlaten hebben.
Enkele van hen al in 2019 en
sommige pas in deze
bijeenkomst.
Henk heeft bijna 2 jaar als
secretaris in het bestuur
gezeten. Vorig jaar heeft hij ook als Sinterklaas onze sinterklaasmiddag
bezocht.
Henk is gestopt in verband met zijn gezondheid en kon vanwege deze reden
niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Uiteraard heeft hij van het bestuur bloemen gekregen en een waardebon.
Wij danken hem voor zijn inzet voor de KBO en wensen hem het beste met
zijn gezondheid.
Ook dit jaar wilde hij meewerken aan onze sinterklaasmiddag maar door het
Corona virus gaat dit ook niet door.
Hopelijk kun je volgend jaar op onze sinterklaasmiddag het nog een keer
overdoen.

Onze voorzitter kreeg niet veel kans om stil
te zitten. Met een bos bloemen en een
waardebon, belde hij aan bij

Mia Stitzinger.
Ook zij nam in 2019 afscheid als bestuurder.
Helaas was zij verhinderd om naar de
b ee
de Lee
e
Mia heeft weliswaar afscheid genomen van
haar bestuursfunctie maar ze blijft haar taak
als bode bij de KBO wel uitvoeren.
En dat is ook belangrijk. Onze bodes zijn
onmisbaar!
Alles wat er in het bestuur besproken en
georganiseerd wordt, moet met onze leden gedeeld worden. Dit komt in Ons
Eigen Venster te staan.
Iedere maand fietsen onze bodes door de gemeente om het OEV of iets
anders bij u te bezorgen.
Mia bedankt voor je inzet en wij hopen dat je nog jaren als bode wilt blijven
functioneren.

De f
d e de e c e d
gemaakt door Kees Willemse kunt u
terugkijken op de site van KBO
Dongen.

Geachte lezer,
In een wereld waarin geloven en kerk niet langer vanzelfsprekend zijn, is een persoonlijke verankering van
het geloof belangrijk.
Bidden betekent dat je ruimte maakt voor een persoonlijke relatie met God.
Het pastoraal team van de Parochie Dongen en Klein
Dongen-Vaart en de Parochie Heilige Geest wil het gebed stimuleren en heeft het initiatief genomen om leden van onze eigen gemeenschap aan te sporen tot het schrijven van een gebed voor een gebedenboekje.
Het boekje kan functioneren bij openingen in bijeenkomsten van de werkgroepen,
maar ook in het leven thuis.
De Projectgroep Gebedenboekje werd gevormd. De projectgroep heeft onze parochianen uitgenodigd voor vier workshops 'Bidden en Schrijven'. Vanuit deze workshops
zijn reeds gebeden ingeleverd.
Met deze brief willen we gericht een aantal parochianen, maar ook buren, partners
en bondgenoten, eerdere bezoekers van de workshops en andere belangstellenden
uitnodigen om een gebed voor het gebedenboekje te schrijven.
Het gaat om gebeden waarin we een persoonlijke relatie met God, Jezus, de Heilige
Geest, het Evangelie of het Christelijk geloof (enz.) herkennen, gecombineerd met
thema's uit het eigen leven.
Het gaat ons niet om een literaire of intellectuele tekst, maar om eenvoud, iets van
uzelf, iets authentieks.
In het gebedenboekje willen we inspirerende gebeden met afwisselende thema's opnemen.
Ga direct aan de slag en lever uw gebed in via het e-mailadres gebedenboekje@gmail.com. Inleveren kan tot 12 november 2020
U bepaalt zelf of uw naam of initialen wel of niet onder het gebed komen te staan.
Een algemene vermelding van alle inzenders behoort ook tot de mogelijkheden.
Met vriendelijke groet, Diaken Rob van Uden, Namens Projectgroep Gebedenboekje
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Heilige Geest

KBO SB DE LEES
Jac Klijn, John Kreeft en Rien Pruijssen
Driebanden Kampioenen

In de eerste klas werd het op de laatste speeldag
beslist.
Jac Klijn stond vanaf de eerste wedstrijd bovenaan
en moest de laatste wedstrijd tegen Joep
Swagemakers 11 caramboles halen om kampioen te
worden. Het was zeer spannend of hij er wel zou
komen en er klonk een zucht van verlichting toen hij
zijn 11de carambole maakte.
En toen Joep het uitmaakte had Jac er 12.

1e plaats Jac klijn 18 wedstrijden 162.59 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.772. En een algeheel gemiddelde van 101.7%.
2e plaats Jos Kemmeren met 158.89 punten. H.serie van 5.
Beste partij van de 0.620. En een algeheel gemiddelde van 113.2%.
3e plaats Martin Peeters met 158.67 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.517. En een algeheel gemiddelde van 105.1%. 4e plaats
Joep Swagemakers met 150.59 punten. H.serie van 6.
Beste partij van de 0.586. En een algeheel
gemiddelde van 100.5%. 5e plaats Sjaak Horsten met
145.63 punten. H.serie van 3.
Beste partij van de 0.410. En een algeheel
gemiddelde van 87.5%.
Beste partij werd gespeeld door Jac klijn met 0.772.
De beste serie werd gemaakt door Wim van Dongen
met 7 caramboles.
In de tweede klas was het John Kreeft die met
overmacht de titel greep.
1e plaats John Kreeft met 179.40 punten.
H.serie van 4.
Beste partij van de 0.928. Algeheel gemiddelde van
117.1%.

2e plaats Paul Sprokholt met 164.14 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.378. En een algeheel gemiddelde van 96.8%.
3e plaats Ad den Dekker met 163.8 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.928. En een algeheel gemiddelde van 104.7%.
4e plaats Wim van Gorkum met 162.67 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.600. En een algeheel gemiddelde van 102.4%.
5e plaats Jan Jochems met 162.50. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.375. En een algeheel gemiddelde van 107%.
De beste serie was gemakt door Wim Lips met 6 caramboles.
Derde klas ging de strijd tussen de latere kampioen
en Peter Quirijnen.
Rien speelde met regelmaat en pakte zo zijn punten.
Piet Schoormans speelde de beste partij in deze klas
met het mooie moyenne van 0.500.
1e plaats Rien Pruijssen met 152.73 punten.
H.serie van 3.
Beste partij van de 0.458. En een algeheel gemiddelde
van de 97.4%.
2e Peter Quirijnen met 149.09 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.354.
En een algeheel gemiddelde van 98.1%.
3e Piet van Ham met 143.33 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.387. En een algeheel gemiddelde van 89%.
4e Ine den Boer met 132.13 punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.470. En een algeheel gemiddelde van 93.9%.
5e Ad Ernest met 125 Punten. H.serie van 4.
Beste partij van de 0.294. En een algeheel gemiddelde van 80.6%.
Leden zijn van de KBO die graag willen mee gaan doen aan de
biljartcompetitie kunnen zich melden bij Wim van Dongen 0630139072.
We gaan in januari starten met de driebandencompetititie.

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

