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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) 
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Van het Secretariaat:  
 
Overleden: 
Mw. Annie v. Riel-Sibon  Stoomberg 38            79 jaar 
Mw. Jo Ansems-vd. Bleek  Pr.Bernhardstr. 14    90 jaar 
Mw. E. Huijben-vd. Broek  Wildzangweg 34        87 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de 
Kerstviering. 
 
Verhuisd: 
Fam. Vereggen-Oomens  Europaplein 74  W. Meijers 
naar:  Bolkensteeg 2-C  5103 AB, Dongen  C. Mols 
Fam. Langerak-van Dongen Hertog Janstraat 1 C. v. Turnhout 
naar:  Schoolstraat 28  5104 JN   M. Stitzinger 
Mw. A. van Dongen-Sprangers Vennen 41  C. Willemse 
naar:  Rietveldstraat 20  5103 MK   P. van Rooten 
  
Aangemeld:   Adres:   Bode: 
Fam. Diepstraten-van den Boer Vierbundersweg 68,  
    Tilburg   A. Koenen 
  
De volgende nummers: 
Het meinummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant  
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 28 april. 
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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 



Paasgedachte…  
 
Pasen, het feest met vele betekenissen.  
In ieder geval een feest van ‘bevrijding’ en ‘vernieuwing’, nieuw leven.  
De Joden die de uittocht uit Egypte vieren (overigens: Pesach (Hebreeuws) 
betekend letterlijk ‘overslaan’), de Christenen die de wederopstanding van 
Jezus vieren, de ‘heidenen’ welke de aankomst van de lente vieren. 
 
Alles in het teken van vernieuwing, zuivering en bevrijding. 
 
Als je kijkt naar de Hebreeuwse benaming van Pasen ‘Pesach’ en vervolgens 
naar de letterlijke vertaling ‘overslaan’ dan zou hier een wens voor een nieuw 
levensjaar uit kunnen blijken: “Ik wens mij dat het kwade mij dit jaar zal 
overslaan”. Want immers als een slecht levensjaar mijn huis voorbij gaat 
ervaar ik uitsluitend het goede. Mijn oogsten zullen dan goed zijn en mijn 
leven floreert in vrede. Of: na het vertrek uit Egypte, op deze datum, hoop en 
wens ik mij, in dit nieuwe leven en nieuwe levensjaar, dat het kwade mij 
overslaat. 
 
Als we naar de natuur kijken dan zien we dat er werkelijk iets nieuws 
ontspruit, uit alles wat ogenschijnlijk dood was of zoals we thans weten in 
diepe winterrust, ontstaat nieuw leven: sappen gaan weer stromen. 
 
Hoe mooi is het vergelijk met de wederopstanding van Jezus: uit de Heiland 
die dood leek ontstond leven, een nieuw leven, een nieuwe rol, hem 
geschonken en gevraagd door Zijn Vader! 
 
De boom verloor in de herfst zijn bladeren, stond als ogenschijnlijk ‘dood’-
hout daar en zie er ontspruit weer iets moois, het leven herleeft als ware. 
De kamille en de klaproos stierven in de herfst af en juist nu zijn zij weer 
daar, geregenereerd, vernieuwd, de kringloop van eeuwig leven. 
 
De paasvuren worden ontstoken, het vuur verwarmt de aarde, loutert en 
zuivert, verdrijft alle ‘kwade’ geesten ofwel slechte en negatieve gedachten.  
 
Wat blijft is hout as, vruchtbaar voor de velden waaruit nieuw leven mag 
ontstaan, leven wat ook ons mensen mag voeden om te kunnen getuigen van 
de prachtige symbolische seizoenen van dit leven. 



 
Het ei een symbool voor Pasen; als het ei bevrucht is breekt na een aantal 
dagen de schaal open en een compleet onschuldig nieuw leven betreedt onze 
wereld. Nieuw leven gesymboliseerd door de onschuld en schoonheid van 
het kuiken. 
 
Laat Pasen een feest van vreugde zijn, vreugde vanwege een nieuw begin. 
 
Deze paasgedachte van Sankt Urban dateert van 3 april 2011 maar is nog 
volop actueel in de huidige ‘corona-tijd’. 
Ook nu hopen we, dat Pasen het begin mag zijn van het einde van de corona-
pandemie met de daaraan gekoppelde beperkingen van onze vrijheid en dat 
we in het komende jaar als het ware een nieuwe (her)start kunnen maken.  
Laten we bidden, dat het kwade (de corona) ons dit jaar verlaat en het goede 
(onze vrijheden) ons weer geestelijk mag gaan voeden. 
 
We wensen u allen een gezellig, goed, prettig en zalig Pasen toe. 
 
 



Bolkensteeg 17 Dongen
Tel. 0162-315374

Tramstraat 87 5104 GJ
Dongen

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

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

Like ons op 
Facebook!



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 op 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. 



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



 MARK-TOCHT MET DE ZILVERMEEUW NAAR DORDRECHT 
 

Wat leven we toch in een vreemde wereld, 
de ene week in februari vriest het dat het 
kraakt en kijken we reikhalzend uit naar 
een nieuwe Elfstedentocht, nog geen week 
later liggend we al zonnebadend aan het 
water en proberen we ons desondanks toch 
netjes aan de coronaregels te houden, hoe 
moeilijk dat ook wordt. 
 
Want dat corona is nu al een jaar stug bezig 
om ons leven, ons doen en laten volledig in 

haar greep te houden. 
Een lockdown waardoor vrijwel alles gesloten en verboden is, vrijwel geen 
bezoek is toegestaan en we nergens naar toe mogen en een avondklok die 
ons ’s avonds vanaf 9 uur aan huis gekluisterd houdt en die intussen ook 
Dongen ‘s nachts in een spookstad verandert. 
 
En toch kijken wij, ondanks dat coronavirus, uit naar lichtpuntjes aan het 
einde van de tunnel, waar ook premier Rutte telkens op aan stuurt tijdens de 
persconferenties. 
Lichtpuntjes die o.a. gevormd worden door het vaccineren, dat nu eindelijk 
op gang lijkt te gaan komen, maar ook door het feit dat we nu wellicht meer 
dan andere jaren uitkijken naar de lente en de langere en meer licht gevende 
dagen. 
Een fijn vooruitzicht, want er komen weer bloemetjes en ook de eerste 
lammetjes dartelen weer in de wei en wellicht ontstaan er weer nieuwe 
kansen. 
Hopelijk is dit het begin van een in verschillende opzichten zonnige periode.  
 
Voor ons als reiscommissie is dit nu het juiste moment om daar op in te 
spelen en positief de toekomst tegemoet te treden. 
Wij zijn dan ook uit onze winterslaap opgestaan en met frisse moed aan de 
gang gegaan om ervoor te zorgen dat we er op uit kunnen zodra de 
leefomstandigheden in ons landje dit toelaten. 



Maar gezien de huidige en nabije stand van zaken zit het op reis gaan met de 
KBO Dongen er voor de maanden april, mei en juni nog zeker niet in. Dus die 
plannen hebben we geschrapt, hoe jammer dit ook is. 
 
Maar als er nu geen nieuwe variant van dit virus meer komt overwaaien uit 
andere landen, als wij ons nog een tijdje goed aan de regels houden en als 
het vaccineren nu voortvarend ter hand wordt genomen door de GGD, 
denken wij dat er een alleszins redelijke kans bestaat dat we in juli onze 
eerste reis van dit jaar kunnen gaan maken. 
 
Daarom hebben wij, onder 
uitdrukkelijk voorbehoud,  
voor dinsdag 13 juli a.s. een 
mooie rondvaart over de 
Mark naar Dordrecht met de 
Zilvermeeuw partyboot Z8 
gereserveerd. 
 
We stappen dan ’s morgens 
om 08.00 uur in Dongen in 
een luxe touringcar die ons naar Drimmelen brengt. 
Daar aangekomen schepen we ons in op de Zilvermeeuw voor een fraaie 
boottocht over de Mark naar Dordrecht en terug via open water. 
Aan boord worden we ontvangen met koffie met iets lekkers. 
De lunch wordt aan tafel geserveerd en ’s middags worden we getrakteerd 
op een warme snack. 
Tussentijds zal er nog een verrassingsoptreden worden aangeboden. 
Ook krijgen we de kans om van boord te gaan om het fraaie centrum van 
Dordrecht te bezoeken. 
Tijdens de terugreis kunnen we aan boord genieten van een heerlijk                
3-gangen diner en zullen we rond 20.00 uur aanmeren in Drimmelen, waar 
de touringcar zal klaar staan om ons weer naar Dongen te brengen. 
 
De kosten van deze reis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers: 
Op basis van  75 deelnemers kost deze reis  € 92,-  per persoon. 
Op basis van 100 deelnemers kost deze reis  € 81,-  per persoon. 
Op basis van 120 deelnemers kost deze reis  € 75,-  per persoon 



Inschrijven voor deze reis kan door aanbetaling van €  5,- per persoon en het 
moment van ontvangst van de aanbetaling is bepalend bij eventueel teveel 
inschrijvingen, want 120 deelnemers is echt het maximum !! 
Het minimum aantal deelnemers is 70 !! 
Indien de reis niet mag of kan doorgaan, krijgt u de aanbetaling terug. 
Inschrijven voor deze reis kan tot uiterlijk 15 april a.s. en:  VOL = VOL ! 
 
Indien deze reis op 13 juli (nog) geen doorgang kan vinden, dan blijft de 
reservering van de deelnemers geldig voor een mogelijk later tijdstip in het 
jaar, bijvoorbeeld augustus of september.  
 
De aanbetaling van € 5,- per persoon kan worden gedaan op de rekening van 
KBO Dongen: NL 19 RABO 0111 9218 05. 
 
Voor eventuele vragen kunt u bellen:  
Henk van Os, tel  0162 – 318275  of  06 54 35 75 37 
 
Wij hopen van harte dat deze reis kan doorgaan en dat velen van u hiervoor 
inschrijven. 
 
De reiscommissie   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Paasbloemetjes……. 
 
Volgens traditie krijgen alle lustrumjarige leden 
van de KBO, dus degenen die: 
 

60 - 65-70-75-80-85-90-95 of 100 jaar  
worden in 2021 

 
in de week vóór Pasen een bloemetje thuis 
bezorgd! 
 

 
 



 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



Vrijstelling gemeentelijke belastingen 

Eind februari is de jaarlijkse aanslag 
gemeentelijke belastingen weer aan iedereen 
toegestuurd, hetzij via internet, hetzij op papier.  
 
Betaling ineens kan problemen geven. Het is mogelijk het totaalbedrag in 
maximaal 10 termijnen te betalen.  
 
Is uw inkomen laag en zijn er geen of nauwelijks bezittingen zoals (spaar)geld 
op de bankrekening en een auto of andere waardevolle zaken dan kan het 
zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding.  
 
Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van 
Belastingsamenwerking West-Brabant.  
Zij geven ook telefonisch informatie via nummer 076-5298300.  
 
U kunt uw belastinginvuller vragen om een berekening voor u te maken en/of 
een aanvraag tot kwijtschelding te doen.  
Eventueel kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van SWOD/KBO  
telefoon 0162375296. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Even voorstellen…. 
 
Ik ben Coby Tabeling, volgende maand word ik 70 en van de 
zomer hopen mijn man Arie en ik onze gouden bruiloft te 
kunnen vieren. 
In 1980 zijn we met ons gezin in Dongen komen wonen en 
ik kan wel zeggen dat ik inmiddels aardig ingeburgerd ben 
in het Dongense. 
 
De redactie van Ons Eigen Venster heeft mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om 
mee te helpen met het maandelijks vullen van dit blad. 
Omdat ik schrijven, in tegenstelling tot veel andere mensen, erg leuk vind, hoefde ik 
niet lang over deze vraag na te denken en dus heb ik geantwoord dat ik deze voor mij 
nieuwe uitdaging wel aan wilde gaan. Er moest alleen nog aan gegeven worden 
waarover ik dan zou schrijven. 



Het bestuur kwam met het voorstel om eigen KBO-leden te interviewen. Voor mij is 
dat een ‘nieuwe tak van sport’, maar niet geschoten is altijd mis. 
Afgesproken werd dat het bestuur mij de namen doorgeeft van KBO-leden die het 
bestuur van te voren heeft gevraagd en die ik dan vervolgens mag benaderen voor 
een interview. En zo ben ik onlangs op pad gegaan om mijn eerste interview te gaan 
houden.`` 
Hieronder ziet u het resultaat. 
 

Een ontmoeting met mevrouw   
Betty Schoormans-Pietersma 
Het KBO-lid dat ik als eerste mag interviewen is 
mevrouw Schoormans-Pietersma uit de 
Wilhelminastraat. Toevallig ken ik haar, omdat zij 
jarenlang kleding inzamelde voor Polen en ik 
regelmatig kleding die wij niet meer droegen bij haar 
inleverden.  Als het erg veel zakken waren, zei ze: 
“Zet ze maar in de bijkeuken”. 
 
Op het afgesproken tijdstip bel ik, toch wel een klein 
beetje zenuwachtig, bij haar aan. 
Nadat wij plaats hebben genomen in de gezellige woonkamer steek ik van wal met 
mijn eerste vraag. 
 
Ik heb begrepen dat u in 1926 bent geboren. Dus dat betekent dat u dit jaar 95 
wordt. Aan uw meisjesnaam maak ik op dat uw wieg niet in Dongen heeft gestaan. 
Met deze vraag is het ijs meteen gebroken en start Mevrouw Schoormans 
enthousiast met haar verhaal. 
Zij is geboren in Leeuwarden als één na de oudste in een gezin van 8 kinderen. Haar 
vader was kleermaker en had een winkel aan één van de grachten waar hij ook 
hoeden en petten verkocht. Zij wijst op een foto van de winkel die aan de wand 
hangt. 
Haar moeder overleed als gevolg van trombose op 30-jarige leeftijd, waarna haar 
vader hertrouwde. Uit dit tweede huwelijk werd nog een zoon geboren.  
Mevrouw herinnert zich uit haar jeugd nog de ‘vakantieontspanning’, een soort 
zomerspelen in de maand augustus. Deze ontspanning bestond uit verschillende 
activiteiten, waar onder het maken van een wandeling van 10 of 25 km. Zij heeft daar 
nog het diploma van. Ook pootje paden in de Grote en Kleine Wielen was een 
activiteit. Het bleef bij pootje baden, want een zwempak had je niet en zwemmen 
kon je niet. 
 



Haar vader had al snel in de gaten dat hem opvolgen als kleermaker niet voor haar 
was weggelegd en daarom werd voor haar na de lagere school al snel een gezin 
gevonden waar zij als dienstmeisje moest gaan werken.  
Na bij verschillende families in verschillende plaatsen in betrekking te zijn geweest, 
kwam zij uiteindelijk in Dongen terecht waar zij Wim Schoormans ontmoette. In 1957 
trouwde het jonge stel en ging inwonen bij de ouders van Wim in het huis aan de 
Wilhelminastraat. In  hetzelfde huis waarin zij nog steeds woont.  
Mevrouw Schoormans was blij dat ze nu niet meer in betrekking hoefde te werken, 
maar nu haar eigen huishouding kon runnen. Daarnaast had zij nog verschillende 
‘werkhuizen’ en bij sommige daarvan heeft ze meer dan 20 jaar gewerkt. 
Zij en haar man kregen 2 dochters en inmiddels zijn er 3 kleindochters en 3 achter- 
kleinzonen. 
Ook werd zij actief in het vrijwilligerswerk en zo zamelde zij o.a. kleding in voor Polen 
en hielp zij mee met het sorteren daarvan.  
Hele fijne herinneringen heeft ze aan haar reizen naar Polen waarbij werd overnacht 
bij gezinnen en soms ook wel in een klooster. Maar daar moesten de mannen en 
vrouwen wel apart slapen.  Heel indrukwekkend was het bezoek aan Kamp 
Majdanek; één van de vijf concentratiekampen in Polen. 
Toen haar man was opgenomen in de Volckaert, werd zij daar o.a. bij de kerkdien-
sten vrijwilliger. 
Na het overlijden van haar man, bleef zij aan de Volckaert verbonden als vrijwilliger. 
Daarnaast was zij bij de gymclub , ging zij volksdansen in ’t Schouw en is ze al heel 
lang lid van de KBO. De uitjes van het KBO vindt ze het leukste. Het volksdansen/line-
dancen doet zij nog steeds, maar vanwege corona ligt dat nu stil. 
 
Omdat het woord corona valt, vraag ik haar hoe zij deze coronatijd ervaart.  
Bent u eenzaam? 
Van eenzaamheid zegt zij gelukkig geen last te hebben. Met breien en puzzelen kan 
zij zich prima vermaken. Zij woont nog zelfstandig, kookt nog zelf en vindt het leuk 
om ook nog zelf boodschappen te doen.  
Sinds kort is zij aangesloten bij ‘Met je hart’ en wordt zij elke week door een 
vrijwilligster van deze organisatie gebeld. 
Tegenwoordig zamelt zij ook nog plastic doppen in. De opbrengst daarvan is voor de 
opleiding van hulphonden. 
 
Ik vraag haar of ik in het Eigen Venster een oproep mag doen of KBO-leden plastic 
doppen voor haar willen sparen. 
Dat vindt mevrouw Schoormans een prima idee. Dus heeft u plastic doppen, neem 
dan contact op met haar op;  tel. 0162 318075.  Zij neemt uw doppen graag in 
ontvangst. 
 
 



Tot slot vraag ik of ik een foto van haar mag maken om bij dit artikel te plaatsen. 
 

“Moet dat?” vraagt zij. ”Iedereen, kent mij toch?”.  
Na enige overredingskracht mijnerzijds dat het wel leuk is 
om er een foto bij te plaatsen, maak ik een paar foto’s die 
ik haar daarna laat zien. 
Over het resultaat is ze niet tevreden. Haar haar zit niet 
mooi genoeg. “Wacht maar”, zegt ze, ik zoek wel een 
andere foto, waar ik beter op sta. 
Samen zoeken we twee mooie foto’s uit. 
En daarmee beëindigen we ons gesprek en dank ik 
mevrouw Schoormans voor haar medewerking. 

Terwijl ik terug naar huis loop, geniet ik nog na van het leuke gesprek en kan ik me 
nog steeds niet voorstellen dat dit ‘pittige vrouwke’,  dat nog zo volop en nog zo 
enthousiast in het leven staat, dit jaar 95 jaar wordt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De veerkracht tussen gevoel en verstand 

 Het hoofd en het hart waren in een ernstig gesprek gewikkeld.  
 ‘Ik vind je wel leuk hoor’, zei het hoofd, maar je bent ook erg lastig. Als ik even niet 
oplet ben je alweer op iets afgegaan zonder uit te kijken. Ik vind je heel 
onvoorzichtig. Ik vind je soms een zeur, zei het hart. Steeds als ik iets wil, lever jij er 
commentaar op. Ik kan nooit eens mijn eigen gang gaan. Ik weet het goed gemaakt, 
zei het hoofd. Laten we eens een poosje uit elkaar gaan. Een soort proefscheiding. 
Dat is erg in momenteel. Dan kunnen we over een paar weken weer bij elkaar komen 
en kijken hoe het bevallen is. Het hart vond dat een goed idee en zo gingen ze ieder 
een andere kant op. Na een paar weken kwamen 
ze weer bij elkaar. Ze zagen er allebei beroerd uit. 
Wat ben ik vervelend als ik alleen ben, zuchtte het 
hoofd. Iedereen kreeg een hekel aan mij en het 
ergste is dat ik ze ook nog kon uitleggen waarom. 
Ik ben zo stom in mijn eentje, sprak het hart. Het is 
een wonder dat ik er nog ben. De mensen hebben 
me vreselijk misbruikt en ik kan ze nog geen 
ongelijk geven ook. En dus besloten het hoofd en 
het hart voortaan maar weer samen op te trekken. 
Soms vond het hart het hoofd een zeur. Vaak vond 
het hoofd hart een dwaas. Maar vanaf dat moment 
hielden ze van elkaar.                                                                                                       
(bron: werken aan innerlijke vrede) 



KBO en de Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
tijdens de campagne Senioren en Veiligheid.  

Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de 
webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor 
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing. 

 

Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en 
veiligheid. Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie 
en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, 
KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de 
Politie en het CCV. 

Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden 
gepresenteerd. Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de 
politie, voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te 
voorkomen. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. 



Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de 
oplichter zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te 
nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing 
in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen.  

Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 

Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt 
informatie over hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang 
van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het maken van updates, 
het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is 
belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 

U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl: 

-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing; 

-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig 
internetten. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan 
kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken. 

Gaat u hiervoor naar de website: ‘maakhetzeniettemakkelijk.nl’ op een 
moment dat het u uitkomt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ik denk me blij, ik denk me bang 
Ik denk m’n dagen kort of lang 
Maar waar ik nooit aan heb gedacht 
Heeft mij vaak geluk gebracht. 
                                       Denken – Toon Hermans 
 
 



 
5 -daagse  busreis  
naar  WINTERBERG 
20 t/m 24 
september 
 
 
 
Inmiddels zijn de inschrijvingen binnen en verwerkt. 
Ruim boven de minimale inschrijvingen die nodig zijn om de reis door te laten 
gaan. 
 
Hebt u getwijfeld of u wel of niet mee zou gaan. 
Er zijn nog enkele  tweepersoons royaal kamers en 3 en 4 appartementen 
beschikbaar ! 
 
Samen met Van der Wou Busreizen bieden wij u deze mooie reis naar Der Brabander 
in Winterberg aan. Een prachtig vakantiehotel in het al even gezellige Winterberg.  
Een hotel waar je je direct thuis voelt, waar van alles te beleven is. 
 
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. 
De lunch en de drankjes komen voor eigen rekening. 
De avonden zullen worden opgeluisterd met leuke animaties, in de vorm van 
fakkeltocht, bingo, quiz en muziek. Met als klap op de vuurpijl op de donderdag-
avond een geweldige dinnershow met een 4-gangen diner als ‘afsluiting’ van een 
mooie week. 
Op vrijdag vertrekken we na het ontbijt weer huiswaarts en sluiten we deze reis af 
met een afscheidsdiner bij de Viersprong in Dongen. 
Dit alles, inclusief de excursies, is samen met dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet en 
smakelijk keuzediner, in de prijs inbegrepen. 
 
 
Heeft u zin om met KBO Dongen op stap te gaan, of heeft u nog vragen, dan kunt u 
bellen naar: 
Henk van Os , tel 0162 – 318275 of  06 54 35 75 37 
 



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!

klopt Bij ons ’t   als   een bus

KBO

De Slof 33
5107 RH Dongen
t. 0162 313535
e. tours@vanderwougroep.nl


