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Organisatieschema
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41e jaargang

Oprichtingsdatum 21 april 1950

BESTUUR
Voorzitter:
Rian Driessen
Secretariaat:
Gerard Schattefor
Penningmeester: Johan de Hoon
Commissieleden: Ellie Hamelinck
Peter van Hoppe
Helmy Klijn
Henk van Os
Jeannie Segers
Tonny Verharen
Secretariaat:
e-mail secretariaat

Torenstraat 10
Lijsterlaan 11
Stoomberg 27
Beneluxlaan 2
Dr. W. Dreeslaan 56
Wezeldonk 13
Rosariopark 91
Stoomberg 19
St. Josephstraat 57

5104 GG 0620737833
5104 PE 316212
5101 AA 321353
5101 ZD 316821
5104 JR 312017
5103 EV 315906
5104 HW 318275
5101 AA 0640283430
5104 EA 311211

Lijsterlaan 11 5104 PE DONGEN
kbo.dongen@outlook.com

Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05

Ouderensoos ‘de Leest’: Nieuwstraat 7,
5104 HA
Beheerder
Helmy Klijn

313940
315906

Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden:
Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2
e-mail

kbo-leden@ziggo.nl

Webmaster:
Rian Driessen
Website:
Volg ons ook op facebook:

Torenstraat 10
www.kbo-dongen.nl
KBO Dongen

REDACTIE
Rian Driessen, Ellie Hamelinck, Gerard Schattefor

5101 ZD

0162316821

5104 GG

0620737833

Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster:
Rian Driessen
Ellie Hamelinck
Peter van Hoppe
Gerard Schattefor
Contactpersoon:
Ellie Hamelinck

Torenstraat 10
Beneluxlaan 2
Dr. W. Dreeslaan 56
Lijsterlaan 11

5104 GG
5101 ZD
5104 JR
5104 PE

0620737833
316821
312017
316212

Beneluxlaan 2

5101 ZD 316821

Werkgroep Financiën:
Rian Driessen
Johan de Hoon
Henk van Os
Gerard Schattefor
Contactpersoon:
Johan de Hoon

Torenstraat 10
Stoomberg 27
Rosariopark 91
Lijsterlaan 11

5104 GG 0620737833
5101 AA 321353
5104 HW 318275
5104 PE 316212

Stoomberg 27

5101 AA 321353

Werkgroep Ontspanning:
Helmy Klijn
Henk van Os
Jeannie Segers
Tonny Verharen
Contactpersoon:
Henk van Os

Wezeldonk 13
Rosariopark 91
Stoomberg 19
St. Josephstraat 57

5103 EV 315906
5104 HW 318275
5101 AA 0640283430
5104 EA 311211

Rosariopark 91

5104 HW 318275

Werkgroep Reizen:
Ellie Hamelinck
Peter van Hoppe
Henk van Os
Jan van Erven
Contactpersoon:
Henk van Os

Beneluxlaan 2
Dr. W. Dreeslaan 56
Rosariopark 91

5101 ZD 316821
5104 JR 312017
5104 HW 318275

Rosariopark 91

5104 HW 318275

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.

KBO Dongen

Van het Secretariaat:
Overleden:
Mw J. Bastiaansen-Pijnenburg
Mw. L. Walboomers-Nabuurs
Mw. A. Houtepen-Hooijmaaijers
Dhr. R. Kimenai
Mw. J. van Gog-van den Berg
Dhr. J. Roestenburg
Mw. T. Bakx-Snoeren

Dongepark 18
Dongepark 1
Kanaalstraat 21
Fazantenweg 19
Dongepark 6
Van Kinsbergenstraat 13
Molensteeg 43

84 jaar
90 jaar
77 jaar
85 jaar
85 jaar
79 jaar
90 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in
de Kerstviering.

Aangemeld:

Adres:

Bode:

Fam. Van den Noort-Snel
Mw. M. Reiters
Fam. C. Swanborn-de Deugd
Mw. J. Willemsen

Lupineweide 3
Churchillstraat 2
Past. Dirvenstraat 38
Sweelinckstraat 2

A. Leeggangers
P. van Rooten
A. Koenen
C. van Mierlo

De volgende nummers:
Het maartnummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 24 februari 2021.

Agenda:
12 maart

Bestuursvergadering

Organisatie en samenstelling van het bestuur
In de afgelopen maanden hebben wij u via dit blad geïnformeerd over de
bestuurswisselingen die in de loop van het afgelopen jaar noodzakelijk waren
geworden.
Enkele bestuursleden waren namelijk om gezondheidsredenen afgetreden,
terwijl andere bestuursleden zich vanwege hun gevorderde leeftijd niet meer
herkiesbaar stelden.
Het bestuur is er in toen geslaagd om enkele nieuwe kandidaatbestuursleden aan te trekken.
Die nieuwe bestuursleden konden echter niet via de gebruikelijke weg,
namelijk op de Algemene Ledenvergadering, worden gekozen.
Door de Corona-pandemie kon er immers geen Algemene Ledenvergadering
worden gehouden.
Daarom heeft het bestuur noodgedwongen, de informatie over de Algemene
Ledenvergadering van 2019 schriftelijk via Ons Eigen Venster aan u bekend
gemaakt.
Bij die informatie in onze editie van november jl. zijn ook de nieuw te
benoemen bestuursleden aan u voorgesteld.
Het bestuur heeft u toen gevraagd om eventuele bezwaren tegen deze
benoemingen kenbaar te maken. Die bezwaren zijn niet gemeld, zodat de
nieuwe bestuursleden konden worden benoemd.
Door die bestuurswisselingen, moest ook de interne organisatie van de
verschillende activiteiten binnen het bestuur opnieuw ingericht worden. Niet
elk bestuurslid kan zich immers met alle aandachtsgebieden bezig houden.
Daarom zijn binnen het bestuur de volgende werkgroepen ingericht:
•

Werkgroep Financiën: deze ondersteunt de Penningmeester.

•

Werkgroep Communicatie /Ons Eigen Venster: deze verzorgt alle
externe communicatie en voert ook de redactie over Ons Eigen
Venster.

•

Werkgroep Reizen: deze spreekt voor zich.

•

Werkgroep Ontspanning: deze organiseert evenementen en
activiteiten voor de leden.

Voor elke werkgroep is vastgesteld, welke activiteiten tot haar taakgebied
behoren, wie zitting nemen in een werkgroep en welk bestuurslid
contactpersoon is voor de betreffende werkgroep.
Op de eerste pagina’s van dit blad hebben wij de nieuwe werkgroepen met
de namen en telefoonnummers van de nieuwe contactpersonen vermeld,
zodat u daar mee contact kunt opnemen, als u dat wilt of als u daar behoefte
aan heeft.
We hopen dat we in de loop van 2021 wel weer een Algemene
Ledenvergadering kunnen houden, zodat we dan een en ander nog eens
kunnen toelichten.
KBO Dongen

Belangenvereniging van senioren

** *** **** *** **

Contributie 2021
Samen met Ons Eigen Venster en ONS
ontvangt u de nota voor de contributie
2021. De hoogte is gelijk gebleven aan het
voorgaande jaar.
Wilt u gevraagde bedrag van € 22,50 per
persoon overmaken op bankrekeningnummer NL.19.RABO.01119.21.805 ten
name van KBO-Dongen? Als reden van betaling graag uw lidnummer invullen
dat op de nota staat. Dit maakt het voor de penningmeester gemakkelijker
om de betaling bij de juiste persoon vast te leggen.
Mocht u onverhoopt niet via de bank kunnen betalen dan kunt u de nota
samen met het bedrag van € 22,50 of € 45,00 voor 2 personen in een
gesloten enveloppe voorzien van uw naam en adres afgeven/in de bus doen
bij onze penningmeester, adres Stoomberg 27.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u persoonlijke ondersteuning nodig?
Wij zijn er voor U!
Soms is het lastig om zelf uw bankzaken te regelen.
Bijvoorbeeld omdat het te ingewikkeld is of omdat u
niet mobiel bent.
Wij willen u graag ondersteunen met uw bankzaken
en bieden u hulp aan
met duidelijke informatie, een helder advies en handige hulpmiddelen.
Speciaal voor de KBO leden die klant zijn bij Rabobank Tilburg zal onze
mobiele adviseur Ans Leemans vanaf woensdag 3 maart a.s.
iedere eerste woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig
zijn in de Leest in Dongen om antwoord te geven op uw vragen en u van
advies te dienen.
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u zonder afspraak binnen lopen.
Maakt u liever een afspraak met Ans om u thuis te bezoeken omdat u niet
mobiel bent, maak dan een afspraak met haar door te bellen naar
013 – 537 99 11.
Schroom niet om ons te bezoeken of een afspraak te maken.
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!
Rabobank Tilburg en omstreken
_______________________________________________________________

KBO Dongen

Belangenvereniging van senioren

Het bestuur van KBO Dongen grijpt deze
gelegenheid mooi aan om hierbij aan te
sluiten en u een extra kans te bieden uw
zegje te doen.

Dus op deze eerste woensdag van de maand tussen 11.00 en 12.00 uur zullen
ook telkens twee bestuursleden aanwezig zijn om, indien mogelijk, uw
vragen te beantwoorden op welk gebied ook.
Wij hopen dat veel leden van deze gelegenheid gebruik zullen maken.

5 -daagse BUSREIS naar
WINTERBERG
20 t/m 24 september
Ondanks het feit dat het
coronavirus ons doen en
laten nog volledig beheerst
en onze bewegingsvrijheid
tot een minimum beperkt,
willen wij aan het begin van dit nieuwe jaar toch positief vooruit kijken en hopen dat
we binnenkort weer bij elkaar op bezoek mogen en weer meer andere activiteiten
kunnen ondernemen, Want daar is bij u allen nu zeker onderhand wel behoefte aan.
Vooruitlopend op eventuele versoepeling van de ons opgelegde maatregelen is de
reiscommissie al volop bezig om diverse reizen onder voorbehoud vast te leggen,
zodat we bij groen licht direct een mooi programma aan u kunnen presenteren.
De data zijn reeds vastgelegd en zijn te lezen op bijgevoegde activiteitenjaarkalender.
In Ons Eigen Venster van februari zullen we daar nader op ingaan.
Voor één reis moeten wij echter vanwege de beperkte optie nu al uw aandacht
vragen en dat is de 5-daagse busreis naar Winterberg in Duitsland, die vorig jaar geen
doorgang kon vinden vanwege corona.
Op veler verzoek willen we opnieuw een poging doen om deze reis te gaan
organiseren.
Samen met Van der Wou Busreizen willen wij u een mooie reis aanbieden naar Der
Brabander in Winterberg. Een prachtig vakantiehotel in het al even gezellige
Winterberg.
Een hotel waar je je direct thuis voelt, waar van alles te beleven is voor wie dat wil,
maar waar je ook met een goed boek bij de openhaard of op het mooie zonneterras
kunt gaan zitten.
Het is een hotel met verschillende kamertypes en luxe vakantie-appartementen.
De beschrijving van de kamers en de faciliteiten vindt u op de achterzijde van het
inschrijfbiljet.
Tijdens ons verblijf in Der Brabander zullen er op de 2e, de 3e en de 4e dag mooie
excursies worden georganiseerd, waar u op vrijwillige basis aan kunt deelnemen.
Maar u bent zeker niet verplicht om dat te doen. Het staat u natuurlijk vrij om
bijvoorbeeld te gaan wandelen, te gaan shoppen in Winterberg of om in het hotel te
blijven en daar gebruik te maken van de vele aanwezige faciliteiten.

Vind je het leuk om je in te zetten voor
onze senioren?
Om hun een gezellige ontspanningsmiddag
of een leuk uitje te laten meemaken en
daarbij andere mensen te ontmoeten?
Heb je misschien minder affiniteit met het organiseren van activiteiten
maar liggen jouw interesses meer bij financiële kwesties of bij
communicatieve zaken?
In ons bestuur is ruimte voor allerlei aandachts- gebieden.
Wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van onze leden, neem dan
contact op met onze voorzitter R. Driessen (tel. 06 20737833) en maak een
afspraak voor meer informatie.

Terugblik . . .

Chapeau…
Eind december mocht Johan de Hoon een
waarde cheque van € 250,00 in ontvangst
nemen.
Het bedrag is geschonken door Floris' Hand
aan verschillende organisaties die
vrijwilligerswerk verrichten in Dongen
en/of Udenhout.
Een van uitgekozen organisaties is
S.W.O.D., waarbij het dan gaat om de
belastinginvullers, ouderenadviseurs en
clientondersteuning. In totaal 7 personen
waarvan het merendeel is opgeleid via
KBO-Brabant.
Zij mogen het bedrag onder elkaar verdelen.
Een mooie geste en een aanmoediging om door te gaan met het
ondersteunen van de senioren in Dongen.
_______________________________________________________________

Wat een glimlach vermag…
Hij kost niets maar brengt veel teweeg
hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms voor altijd
toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen.
En als ik te moe mocht zijn je een glimlach te schenken
wil je er alsjeblieft een van jou achterlaten.
want niemand heeft een glimlach zo nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.
Bron: Emelda Tshuma
_____________________________________________________________________________

Beste leden,
De cursus Veilig Internet die wij in de Leest organiseerden kon door Corona
niet meer doorgaan.
Soms hebben mensen toch problemen met Microsoft of iets anders met de
computer, of met een tablet of een I-Pad, Wifi. Een printer of een telefoon
leveren ook soms problemen op. Soms wil iemand er gewoon wat meer van
weten of iets nieuws aanleren. Bijvoorbeeld het programma Zoom waarmee
je met meerdere mensen tegelijk kunt beeldbellen.
Bij elkaar komen in deze tijd is erg moeilijk en zeker om op afstand te blijven.
Maar in tijd van nood komen er ook soms oplossingen.
Microsoft heeft zo’n oplossing, voor Windows 10 , heb je Windows 10 dan
heb je Quick Assist. Het werkt alleen in Windows 10. Dus niet voor een tablet
of I-pad of telefoon.
Dan gebruik je een ander programma bijvoorbeeld Team Viewer. Met beide
programma’s kan iemand van zijn huis uit inloggen op je computer en het
probleem oplossen en je ziet zelf wat hij of zij doet. Dus je leert er nog wat
van ook.
Als je dan ook nog je telefoon erbij gebruikt dan kun je er ook over praten en
dat maakt de communicatie nog beter.
Hoe moet dat dan.
Voor Windows 10 ga je naar start. Dat is de linkse app onder op de taakbalk
en het ziet er zo uit. Het is het venster-symbool met de 4 witte blokjes links
onderaan de taakbalk. Maar ook op
het toetsenbord staat de start knop.
Daar klik je op, en op de lijst die dan
zichtbaar wordt staat Accessoires.
In de map Accessoires staat Quick
Assist.
Hier klik je op en dan krijg je het scherm dat hiernaast staat.
Je kunt een code opgeven of een code
ontvangen. Dat is afhankelijk van wat je wilt
geholpen worden of zelf iemand helpen.

Als je de code doorgeeft per mail dan kan dat
ook, maar via telefoon gaat natuurlijk ook. Het is
een getal van 6 cijfers. Je tikt die in en er komt
een verbinding tot stand tussen de 2 computers.
Via de telefoon vertel je je probleem en de ander
kan zien wat er fout gaat.
Samen probeer je het op te lossen, en dat gaat
soms heel vlug maar soms zijn de problemen wat
complexer.
Soms weet de ander het ook niet en moet die
eerst zelf vinden waar de oplossing is. Dus de
fout naspelen en zo het probleem ontdekken.
Heel dikwijls is het een probleem met het
downloaden van een update van een of ander
programma, dat kan langer duren dus dan moet
je 2 of meerdere sessies doen.

Voor diegene die dit willen proberen, bel mij op telefoon 06-20737833
Je kunt natuurlijk ook mailen naar rian.driessen@outlook.com
We maken een afspraak voor een Quick Assist of Team Viewer.
Let op : Heb je problemen met een I-pad of een ander Tablet, dan werkt
Quick Assist niet dan gebruik je Team Viewer.
Dat werkt anders, je moet er een app voor downloaden via
www.teamviewer.com
Het logo van Team Viewer
Daarna kan je iemand uitnodigen om te helpen of geholpen
worden. Wil je dit dan krijg je van mij een mail met een
Hyperlink om Team Viewer te openen.
Het is een mogelijkheid om in de Corona tijd toch een digitaal probleem op te
lossen. Bij het gebruik van Team Viewer kun je ook chatten, dat is elkaar
teksten sturen, dus vragen stellen of antwoorden.

Inschrijvingsformulier voor de 5-daagse KBO reis
Onderstaande personen willen zich hierbij inschrijven om deel te nemen aan
de reis naar Der Brabander in Winterberg van 20 t/m 24 september 2021.

Contactpersoon dhr en/of mevr …………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………. KBO lidnummer: ……………………………
Naam deelnemer 2: ……………………………………….. lid no ……………………………………
Naam deelnemer 3: ……………………………………….. lid no ……………………………………
Naam deelnemer 4: ……………………………………….. lid no ……………………………………
Hij/zij geven er de voorkeur aan gebruik te willen maken van de soort kamer:
….. standaardkamer à

€ 430,-- per persoon minimaal 2 personen

….. standaardpluskamer à

€ 445,--

“

“

“

….. Royalkamer à

€ 475,--

“

“

“

….. Appartement 4 pers. à

€ 415,-- per persoon minimaal 4 personen

….. Eenpersoonskamer à

€ 475,--

Gelieve dit formulier vóór 15 februari 2021 ingevuld bij één van de leden van
de reiscommissie in te leveren:
Henk van Os
Rosariopark 91, 5104 HW Dongen
Peter van Hoppe
Dr. Willem Dreeslaan 56, 5104 JR Dongen
Mocht u dit liever per mail doen, dan kunt u een e-mail met daarin
bovenstaande gegevens en uw keuze sturen naar:
p.vanhoppe@home.nl of henkvanos91@gmail.com

LET OP: de datum van de aanbetaling geldt als inschrijfdatum

AGENDA 2021
(onder voorbehoud)

JANUARI

JULI
woe 7 11.00 – 12.00 uur spreekuur
in de Leest met Rabobank
di 13 KBO-reis

FEBRUARI

AUGUSTUS

MAART

SEPTEMBER

woe 3 11.00 – 12.00 uur spreekuur
in de Leest met Rabobank
woe 31 modeshow in de Viersprong

di 7
di 14

APRIL

OKTOBER

woe 7 11.00 – 12.00 uur spreekuur
in de Leest met Rabobank
woe 14 KBO-reis
di 20 ontspanningsmiddag
in de Cammeleur

woe 6 KBO-reis
di 12 ontspanningsmiddag
in de Cammeleur
woe 20 modeshow in de Viersprong

MEI

NOVEMBER

woe 5 11.00 – 12.00 uur spreekuur
in de Leest met Rabobank
di 11 KBO-reis
di 18 ontspanningsmiddag
in de Cammeleur

di 9
di 23

JUNI

DECEMBER

woe 2 11.00 – 12.00 uur spreekuur
in de Leest met Rabobank
di 8
KBO-reis
di 22 Algemene Ledenvergadering en
ontspanningsmiddag in Cammeleur

di 21

KBO-reis
ontspanningsmiddag
in de Cammeleur
20 t/m 24 KBO-reis Winterberg

KBO-reis
Sinterklaasmiddag
in de Cammeleur

Kerstmiddag
in de Cammeleur

