
 

 

  Ons Eigen Venster 
 

 

 

                                             

                                           

 

 

 

 

 

 

         Maart 2021 
 

 



O r g a n i s a t i e s c h e m a        Oprichtingsdatum 21 april 1950
                                    41ste  jaargang

 KBO Dongen 
 

BESTUUR 
Voorzitter: Rian Driessen     Torenstraat 10  5104 GG  0620737833 
Secretariaat: Gerard Schattefor   Lijsterlaan 11      5104 PE   316212        
Penningmeester: Johan de Hoon     Stoomberg 27  5101 AA   321353 
Commissieleden: Ellie Hamelinck        Beneluxlaan 2        5101 ZD   316821 

Peter van Hoppe     Dr. W. Dreeslaan 56    5104 JR     312017 
Helmy Klijn               Wezeldonk 13         5103 EV    315906 
Henk van Os     Rosariopark 91         5104 HW  318275 
Jeannie Segers         Stoomberg 19                5101 AA   0640283430 

  Tonny Verharen     St. Josephstraat 57         5104 EA   311211 
 
Secretariaat:  Lijsterlaan  11 5104 PE DONGEN 
e-mail secretariaat kbo.dongen@outlook.com 
 
Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05 
 
 
Ouderensoos ‘de Leest’: Nieuwstraat  7, 5104 HA 313940   
Beheerder  Helmy Klijn  315906  
 
Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden: 
Ellie Hamelinck   Beneluxlaan 2  5101 ZD       0162316821 
e-mail    kbo-leden@ziggo.nl    
  
Webmaster: Rian Driessen Torenstraat 10         5104 GG      0620737833 
Website:    www.kbo-dongen.nl 
Volg ons ook op facebook:  KBO Dongen 
 
REDACTIE: Rian Driessen, Ellie Hamelinck, Gerard Schattefor 
 
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. Kees van Strien  Eindsestraat 76A  -  74 jaar 
Mw. Toos Wouters-Kuipers Eikenstraat 29  -  89 jaar 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de 
Kerstviering. 
 
Verhuisd: 
Mw. C. Jacobs-Smits  Bloemaertstraat   P. Weterings 
naar:  Dongepark 1, kamer 128  5102 DB, Dongen  M. Stitzinger 
Fam. Schellekens-van Engelen Heistraat 27, Oosteind P. Weterings 
naar:  Dr. Willem Dreeslaan 104 5104 JR, Dongen  J. Koenen 
Mw. M. de Vries   Paukenlaan 32  J. v.d. Breekel 
naar:  Torenstraat 24  514 GG, Dongen  C. v. Turnhout 
Mw. C. Adriaansen-Dingemans Pr. Hendrikstraat 46 C. v. Turnhout 
naar:  Dongepark 1, kamer 109 5102 DB, Dongen  M. Stitzinger
  
Aangemeld:   Adres:   Bode: 
Mw. R. Kemmeren-van Dongen Sluisweg 46B  C. Mols 
Mw. C. Blankers-de Brouwer Luxemburglaan 29 J. v.d. Breekel 
Mw R. van Dongen-Kuppens Rosariopark 84  R. v.d. Reijen
  
De volgende nummers: 
Het aprilnummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant ONS           
worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 24 maart 2021. 
 

Agenda: 
9 april    Bestuursvergadering 
******************************************************** 
Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster: 
Contactpersoon: Ellie Hamelinck        Beneluxlaan 2  316821 
 
Werkgroep Financiën: 
Contactpersoon: Johan de Hoon     Stoomberg 27   321353 
 
Werkgroep Ontspanning: 
Contactpersoon: Jeannie Segers         Stoomberg 19          0640283430 
 
Werkgroep Reizen: 
Contactpersoon: Henk van Os     Rosariopark 91    318275 



Bolkensteeg 17 Dongen
Tel. 0162-315374

Tramstraat 87 5104 GJ
Dongen

Tel. 0162-31 24 98
E-mail: info@gertdepee.nl

Kaasland Dongen
!""#$%&'($#)*+,

Uw delicatessewinkel voor; 
versgebrande nootjes, Holland-
se en buitenlandse kazen, 
Tapas en vleeswaren.

Like ons op 
Facebook!



KBO Veilig Internet 
 
KBO Dongen heeft enkele spatschermen gekocht, 
hiermee kunnen wij leden die problemen hebben met 
een laptop of tablet helpen in de Leest. 
 
Dit kan alleen op afspraak. U belt met Rian Driessen 
tel. 06-20737833 en wij spreken af wanneer het u 
schikt. Wat mij betreft kan dat op alle dagen want 
zoveel is er niet te doen in deze Corona tijd. 

U draagt een mondkapje bij binnenkomst en neemt plaats achter het scherm. 
Uiteraard heeft diegene die u helpt ook een mondkapje op. Dus voor beiden 
veilig om te spreken en het probleem uit te leggen. 
Mocht het in een sessie niet  zijn opgelost maken we een nieuwe afspraak. 
 
********************************************************************* 
Afgelopen jaar waren er enkele bestuurswisselingen.  
Ook dit jaar is er binnen het bestuur een vacature. 
 
Wie wil het bestuur komen versterken? 
 
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 
aandachtsgebieden. 
Wil je een bijdrage leveren aan het 
welzijn van onze leden, neem dan 
contact op met onze voorzitter  
Rian Driessen (tel.  06 20737833) en 
maak een afspraak voor meer 
informatie. 



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 onder- 
steunen met uw bankzaken en 
bieden u hulp aan met 
duidelijke informatie, een 
helder advies en handige 
hulpmiddelen.  

 
Speciaal voor 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 om een afspraak te maken. 
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten! 

Rabobank Tilburg en omstreken 
 

Het bestuur  Van KBO Dongen grijpt deze 
gelegenheid 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 er 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. 



Contributie 2021 

Samen met de vorige 
uitgave van Ons Eigen 
Venster ontving u de 
jaarlijkse contributienota. 
Een groot aantal van u 
heeft reeds betaald, 
waarvoor hartelijk dank. 

Zij, die door omstandigheden hier nog niet aan zijn toegekomen, wil ik vragen 
dit alsnog te willen doen. Denkt u hierbij aan het vermelden van uw 
lidnummer(s) die u kunt vinden onderaan de nota. Dit voorkomt 
misverstanden bij het verwerken in onze administratie. 

Betaalt u liever contant dan kan dat door het verschuldigde bedrag samen 
met een briefje met daarop uw naam, adres en lidnummer in een gesloten 
enveloppe af te geven/in de bus te doen bij onze penningmeester, adres 
Stoomberg 27. 

                                   

Belastingaangifte 2020                

Vanaf 1 maart kan de aangifte IB 2020 
worden gedaan. Ook al is er geen of heel 
weinig belasting ingehouden op uw 
inkomen 2020, kan het toch de moeite 
lonen om aangifte te doen. Vooral voor 
mensen met hoge ziektekosten kan dit 
alsnog leiden tot een teruggave. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met één van de 
belastinginvullers van KBO/SWOD. Dit kan via SWOD tel 0162375296 of onze 
penningmeester Johan de Hoon, telefoon 0162-321353. 

 



Pas op, oplichters weer gemeen actief! 

KBO is bezorgd en verontwaardigd! Oplichters maken nu ook misbruik van de 
wens van veel senioren om zo snel mogelijk in aanmerking te komen voor 
vaccinatie tegen het coronavirus. Senioren worden benaderd (gebeld) uit 
naam van een instelling (bijvoorbeeld de GGD) om een afspraak te maken 
voor vaccinatie. Daarvoor moeten zij via Whatsapp een bedrag overmaken. 
Dat bedrag krijgen zij volgens de beller terug van de verzekering. Dit is 
natuurlijk helemaal niet waar! 
 
Maak geen geld over. De vaccinatie tegen het Covid virus is gratis! U krijgt 
altijd een uitnodigingsbrief voor Covid-vaccinatie. 
 
Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als 
‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is 
zogenaamd een gezamenlijke actie van 
huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen 
worden gebeld om een (nep-)afspraak te 
maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt 
geld voor gevraagd. De daders hebben op elke 
vraag een antwoord paraat. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief 
ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald 

worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering 
het terugbetaalt.  
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te 
maken. 
 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de 
beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die 
brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te 
maken. 
 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
 



KBO wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld 
worden. Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.  
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms 
kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de 
fraudehelpdesk: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks 
(ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  
  
Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website 
gemaakt,  lees meer -> Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans 
 
Oproep aan slachtoffers van oplichting/cybercrime 
Bent u wel eens opgelicht via internet? Dat gaf u vast een ongelofelijk 
rotgevoel, dat u niemand anders toewenst. Juist dáárom is uw ervaring zo 
belangrijk voor anderen. Uw verhaal kan anderen helpen om alert te zijn, om 
te voorkomen dat ook zij slachtoffer worden en om oplichters een stap vóór 
te blijven. 
KBO-Brabant werkt samen met het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-
Brabant aan een project waarbij senioren worden voorgelicht  over de risico’s 
van cybercrime (phishing, hacken, sms-fraude, whatsapp-fraude etc.). 
Uw (geanonimiseerde) verhaal kan ons helpen om de voorlichting 
persoonlijker en krachtiger te maken.  
Als u uw ervaringen wilt delen, kunt u dat laten weten aan Edith Mostert van 
KBO-Brabant via emostert@kbo-brabant.nl of aan Frank Hustin van het 
Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant.  
U kunt contact met hem opnemen via info-rivob@eindhoven.nl 
 

 

 

 

 
 



06 - 51 48 33 55
c.stigter@uwassistent.nl

Gezelschap en begeleiding

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgondersteuning

Tuin- en klushulp

Gemak en ondersteuning waar u
zich prettig bij voelt



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. VGZ ontvangt graag een kopie van het bewijs van 
lidmaatschap voorzien van: uw naam, geboortedatum, 
lidmaatschap nummer en VGZ klantnummer.  
2. 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.  
Hou in dat geval uw DigiD bij de hand om daarmee te kunnen inloggen. 
 
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.  
 
 



 0162-456592 
 info@vanmooktouringcars.nl
www.vanmooktouringcars.nl

Touringcarbedrijf van Mook  
 Havenweg 130 OOSTERHOUT

Dongen’s 
Tandtechnisch
Laboratorium

Bolkensteeg 19 
Dongen 
Tel.0162-31 68 02



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie         
voor Covid 19 van het RIVM, 

maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie komen? 
 
 

ANWB AutoMaatje Dongen helpt! 
 

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de 
vaccinatielocatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur 
bellen naar ANWB AutoMaatje Dongen, 0162 375 333 of mailen 
naar automaatje@swodongen.nl. 

 

 
 



UWassistent Corine Stigter stelt zich voor 
 
Met UWassistent adverteer ik al een aantal jaren in “Ons 
Eigen Venster”. Eind januari vroeg Johan de Hoon of ik een 
artikel wilde schrijven over mezelf en over mijn werk. Heel 
graag natuurlijk!  
 
Verhuisd naar Dongen 
Ik ben in 2013 in Dongen komen wonen omdat ik ging 
samenwonen met mijn partner en zijn twee kinderen. Ik heb 
zelf ook twee kinderen, dus we zijn zoals dat heet een samengesteld gezin. 
Vanaf het begin voelde ik me thuis in Dongen. Door de kinderen die hier naar 
school gingen en door lid te worden van diverse verenigingen was ik al snel 
ingeburgerd.  
 
Franchisenemer 
Begin 2015 besloot ik mijn baan in Utrecht op te zeggen en echt op zoek te 
gaan naar iets wat ik leuk vind. Mijn passie lag al jaren bij de ouderenzorg en 
tijdens mijn zoektocht naar passend werk kwam ik in contact met 
UWassistent. De formule sprak me meteen aan en ik besloot franchisenemer 
te worden.  
 
Persoonlijke begeleiding en dienstverlening 
UWassistent biedt persoonlijke begeleiding en dienstverlening om klanten en 
hun familie of mantelzorgers te ontlasten. Wij leveren particuliere hulp die u 
zonder indicatie kunt aanvragen. UWassistent is enorm gegroeid en heeft 
inmiddels 27 vestigingen. Dit is fijn, want zo kunnen we zoveel mogelijk 
mensen helpen. 
 
Wat kan UWassistent voor u betekenen? 
Kost het huishouden u veel tijd of energie of kunt u het door uw leeftijd of 
om gezondheidsredenen niet meer zelf? Bent u op zoek naar tuinhulp, 
klushulp, gezelschap of persoonlijke begeleiding? Ik zoek samen met u graag 
naar een passende oplossing.  
 
Vaste hulp en vaste contactpersoon 
Als klant van UWassistent heeft u een vaste hulp. Heeft u niet elke week hulp 
nodig maar bijvoorbeeld om de week een aantal uurtjes om u te ontlasten? 



Ook dat kan ik voor u regelen. Ik ben de vaste contactpersoon voor u en voor 
uw hulp. Wel zo fijn! 
 
UWassistent ondersteunt u graag 
Heeft u ondersteuning nodig voor uzelf, uw partner of een ander familielid? 
Of zoekt u een goede en betrouwbare hulp die huishoudelijke taken of 
(tuin)klussen van u kan overnemen?  
 
Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Ik ben bereikbaar via tel. 06 51 48 33 55.  
 
Corine Stigter 
UWassistent 

 
 
 
 
Nederland in beweging 
 
Begin de dag goed met omroep MAX; iedere dag iets na negen kunt u 
thuis een kwartiertje mee bewegen met Olga Commandeur. Heeft u 
het gemist? Alle uitzendingen worden herhaald op: 
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/ 
Op Facebook vindt u dagelijks beweeg uitdagingen op de pagina van 
Dongen beweegt. Neem er eens een kijkje en doe mee. 

 
 
Telefoons gezocht 
 
Een van de vrijwilligers van SWOD zoekt oude 
telefoons met een draaischijf. Hier kan hij 
mooie muziektelefoons van maken voor 
mensen met dementie. Heeft u zo’n telefoon 
en doet u er niets mee? De SWOD ontvangt 
deze graag en zal zorgen dat deze goed terecht komt. 



Paukenlaan 1
5101AR Dongen
www.apotheekvanderveen.nl
0162-313951

Alpega Apotheek van der Veen
Openingstijden van de apotheek maandag t/m vrijdag van 
08.00 uur tot 17.30.

Naast de gewone diensten die u van ons gewend bent, kunt u nu ook gebruik 
maken van onze nieuwe diensten:

- De herhaalservice (uw medicatie wordt automatisch voor u klaargelegd)
- De Medicatie Afhaal Automaat (afhalen wanneer het u uitkomt)
- De snelbalie (u bent direct aan de beurt)

Informeer naar deze nieuwe services in de apotheek!




