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                             42e 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       016231682 
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: 
Mw. A. Emmen-Meijeren Kastanjestraat 39       81 jaar 
Dhr. Dré van Gog  Dongepark 6        86 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht 
worden in de Kerstviering. 
 
 
 
 
 
Verhuisd: 
Mw. M. Huijsmans-Suijs Mandenmaker 1   L. Leeggangers 
naar:   Dongepark 1, kamer 301 5102 DB   M. Stitzinger 
 
  
De volgende nummers: 
Het juninummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant  
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 26 mei. 
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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 



 

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!



 
Nog even geen Algemene Ledenvergadering. 
 
Aan het begin van dit jaar hebben wij de voorlopige agenda met activiteiten 
voor dit jaar opgesteld. 
Voorlopig, omdat de corona-maatregelen natuurlijk roet in het eten konden 
gooien. 
Intussen hebben we om die reden al de nodige activiteiten, zoals 
Ontspanningsmiddagen in de Cammeleur, moeten annuleren. 
 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hadden we gepland voor 22 juni 
a.s. 
Op grond van de huidige situatie met betrekking tot de corona-pandemie 
menen we, dat het beter is om die voorlopig te verplaatsen naar het komend 
najaar. De kans lijkt aanzienlijk groter, dat die vergadering dan wel door kan 
gaan. 
 
We hebben nu nog geen nieuwe datum voor die vergadering vastgesteld.  
Daarover volgt nog nader bericht in één van onze volgende uitgaves. 
 
 



 

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



 Kascontrole 

Hoewel er in 2020 vrijwel geen activiteiten doorgang konden vinden zijn er 
toch nog de nodige handelingen in de financiële administratie gedaan. Zoals 
elk jaar moet er na afloop van het boekjaar een kascontrole worden 
uitgevoerd door de 
Kascommissie.  

Hoe ga je zoiets coronaproof 
organiseren? Normaliter komen 
de leden van de Kascommissie 
bij de penningmeester op 
huisbezoek waar alle van belang 
zijnde zaken worden 
gecontroleerd. Nu is maar          
1 persoon per dag toegestaan 
terwijl de commissie uit 3 personen bestaat.  

De oplossing is gevonden door het dit jaar in de Leest te organiseren. Hier 
kan voldoende afstand worden gehouden. Alle cijfers konden middels de 
laptop goed leesbaar worden getoond op het scherm. Eventuele 
bewijsstukken met gestrekte armen worden aangereikt. Op deze manier kon 
toch een gedegen controle worden uitgevoerd en werd alles in orde 
bevonden zoals is vastgelegd in de verklaring van de Kascommissie. 

We bedanken de drie commissieleden te weten Mevr. M. Broeders, Mevr.     
J. Ribberink-van Doremalen en dhr. E. Nederlof voor het uitvoeren van hun 
controle.  

Mevrouw Broeders is na 3 jaar aftredend. Dit betekent dat we voor volgend 
jaar op zoek moeten naar een nieuw lid van de Kascommissie. Vindt u het 
interessant eens een kijkje te nemen in de financiële keuken van onze 
vereniging en te toetsen of alles correct is uitgevoerd, meldt u zich dan aan 
bij het secretariaat. 

Johan de Hoon, penningmeester 



 

 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



 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. 



 

Dagreis Zilvermeeuw gaat niet door 
 

De Reiscommissie van onze vereniging 
heeft voor 13 juli a.s. een dagreis 
georganiseerd, met de Zilvermeeuw, 
vanuit Drimmelen naar Dordrecht. 

Om dat uitstapje voor alle deelnemers 
betaalbaar te houden, is een 
minimum aantal inschrijvingen van in 
totaal 75 deelnemers noodzakelijk. Bij 
minder deelnemers, worden de totale 
kosten voor dit evenement niet kleiner, waardoor de kosten per deelnemer te hoog 
worden. 

Naar nu blijkt, is dat minimale aantal deelnemers niet gehaald en daardoor zit er nu 
niets anders op dan deze dagreis maar te annuleren. 
De mensen die zich hadden ingeschreven, ontvangen hun inschrijfbedrag natuurlijk 
terug. Onze penningmeester maakt deze bedragen over naar de bankrekening 
waaruit deze indertijd werden betaald. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Toneelclub Dongen 

Wanneer mogen we weer op de planken…… 

 
Dit is een vraag, die de leden van Toneelclub Dongen, al vaak in gedachten bij zichzelf 
gesteld hebben. 
En helaas is er nog geen duidelijkheid of vooruitzicht wanneer dat wel weer mogelijk 
is. 
De trouwe maandagochtend repetities zijn al maanden niet meer geweest. 
Dus ook het even gezellig bij elkaar zijn om even bijkletsen onder de koffie, dat 
missen we enorm.  
Daarom  whatsappen, bellen en mailen we elkaar regelmatig. Of treffen we elkaar in 
de supermarkt, waar we voorzien van mondkapje, even kort wat kletsen.  
 



 
Verder ligt bij iedereen het toneelboekje in de kast te wachten. 
Want we hadden onze hoop toch wel een beetje op de kerstviering van de KBO in 
december 2020 gezet. 

Maar helaas, de berichten van de RIVM waren anders. Dus werd het geplande toneelstuk 
een beetje omgeschreven, met de hoop dat het in april 2021, tijdens de algemene 
ledenvergadering van de KBO gespeeld kon worden....... maar ook dat gaat niet door. 
Zou dan december 2021 kunnen ????? 
We gaan het zien, maar als het goede nieuws komt dat er groenlicht gegeven wordt voor 
een kerstviering in december, dan zijn de leden van Toneelclub Dongen er klaar voor om 
weer een mooi stukje toneel op te voeren. 

Gelukkig heeft het jaarlijks uitje in september vorig jaar, waar we samen met onze 
partners altijd van genieten, corona proof en in afgeslankte vorm plaatsgevonden. Wat de 
sfeer echter niet tekort heeft gedaan. We hebben genoten van een bakske en een borreltje 
in de tuin van een van onze leden en van het heerlijk buffet verzorgt door Zalencentrum 
De Viersprong. 

Daarom lieve mensen, probeer positief en gezond te blijven en hopelijk zien we elkaar 
snel weer bij de KBO, op het podium voor een gezellige middag toneel. 

Groetjes, leden van Toneelclub Dongen 

 
 



 Een ontmoeting met  
Riet van den Reijen-van den Ouweland  
 
Eén dag voor dat Riet van den Reijen 86 jaar wordt, 
neem ik voor het interview plaats aan de eettafel in 
haar gezellig ingerichte woonkamer. Meteen na 
haar beantwoording van mijn eerste vraag is het 
mij duidelijk dat Riet aan spraakstof geen gebrek 
heeft. 
 
Riet is geboren en getogen in Dongen. Haar wieg stond in de Kerkstraat op 
nummer 15. Zij groeide op als oudste in een gezin van 5 kinderen. Na haar 
kwamen nog 4 zusjes. Haar vader was kleermaker en haar moeder begon 
later in de voorkamer een klein textielwinkeltje met een toonbank en een 
etalage voor het smalle zijraam. 
Later verhuisde het gezin naar de Ger. Majellastraat, naast café Wilhelmina, 
waar haar moeder de beschikking kreeg over een grotere winkel. 
 
Na de lagere school ging Riet naar de M.U.L.O. bij de ‘nonnen’. De M.U.L.O. 
was destijds een 3-jarige opleiding. In het 3e jaar, het examenjaar, bleek Riet 
nog niet geschikt te zijn om eindexamen te doen en daarom werd zij 
teruggeplaatst naar het 2e leerjaar. Haar vader en moeder vonden dat niet 
leuk natuurlijk, maar Riet had daar minder moeite mee, want ze ging graag 
naar school. Na de M.U.L.O. ging Riet in 1952 op kantoor werken bij de Firma 
Van Beurden in de St. Josephstraat, waar machines werden gemaakt voor de 
schoenindustrie en voor leerlooierijen. In de avonduren volgde zij lessen aan 
de Mater Amabilisschool in de toen pas geopende nieuwe huishoudschool.   
Via google vond ik de volgende omschrijving van deze school: De Mater 
Amabilisschool was een school voor rooms-katholieke meisjes van 17 jaar en 
ouder, van elke stand of beroep. Een levensschool, afgestemd op de latere 
levensroeping van het meisje, aangepast aan haar moderne mentaliteit. De 
meisjes werden voorbereid op harmonische wijze op de taken in het 
huwelijk, het klooster of als ongehuwde vrouwen in de wereld. 
 
Riet heeft  tot 1962 bij de firma Van Beurden gewerkt. In dat jaar trouwde zij 
met Wim van den Reijen en als je getrouwd was moest je stoppen met 
werken.  



 

Het jonge paar nam haar intrek in een nieuwe woning aan de Roelof van 
Dalemstraat. Een huis dat Wim zelf had gebouwd. Tot bijna een jaar geleden 
heeft Riet in dat huis gewoond. Nu huurt zij een seniorenwoning van 
woningbouwvereniging Cascade aan de Oude Baan en van deze verhuizing heeft 
zij nog geen moment spijt gehad. 

Riet en Wim kregen 4 kinderen; eerst 2 meisjes en daarna 2 jongens die inmiddels 
al lang zijn getrouwd en voor 8 kleinkinderen hebben gezorgd. Riet heeft het 
werken buitenshuis nooit gemist. Zij genoot van haar 4 kinderen (4 in 4 jaar tijd!) 
en naaide en breide voor hen alle kleertjes. 

Riet heeft haar leven lang graag gezwommen. Vol trots laat zij haar zwemdiploma 
zien uit 1947 dat zij als 12-jarig meisje behaalde. Ook was zij jaren lid van 
wandelclub W.I.K. (Willen Is Kunnen). Later werd zij daar leidster. Jarenlang 
ging zij naar de gym (bewegen voor ouderen) in de sporthal. 

Riet kan zich ook in deze coronatijd, prima vermaken. Ze heeft en op een puzzel 
die nog in de doos zit en die ze nog wil gaan maken. Dat Riet mee gaat met haar 
tijd blijkt wel als ze me een filmpje laat zien op haar iPhone en even later pakt ze 
er een iPad bij en laat me heel handig muziekfragmenten zien en horen van haar 
favoriete Egerländermuziek en van Duo Onbekend. 

Riet zegt gek op muziek te zijn en het jammer te vinden dat zij vroeger niet bij de 
harmonie mocht. Vroeger was daar geen geld voor en meisjes mochten niet bij de 
harmonie. Dat was alleen voorbehouden aan het mannelijke geslacht. 

Heel kort hebben we het nog even over haar vrijwilligerswerk, het rondbrengen 
van het ledenblad, bij de KBO. Ofschoon ze, zoals ze zelf zegt, een ‘makkelijk’ 
wijkje heeft, zegt Riet toch te gaan stoppen, want de jaren gaan toch wel tellen! 

Nadat Riet me nog een korte rondleiding heeft gegeven in haar knusse woninkje, 
dank ik haar voor het leuke gesprek. Voor ik weer huiswaarts ga, feliciteer ik Riet 
alvast met haar verjaardag en wens ik haar toe dat zij nog heel veel jaren van haar 
nieuwe woning, waarin zij het zo geweldig naar haar zin heeft, mag genieten. 



 
Mei is een feestelijke maand 
 

Op 21 maart begon de lente en dan volgt de meimaand: de mooiste maand 
van het jaar. 
Er zijn dan voor velen weer vrije dagen. Sommigen hebben meivakantie. 
We vieren Koningsdag. 
We herdenken dankbaar allen die in oorlogstijd hun leven offerden voor 
anderen in ons land, maar ook elders, waar ook ter wereld.  
We vieren onze nationale feestdag, een dag waarop we bewust zijn dat we in 
een vrij en goed land leven, in vrede. 
 
De meimaand is ook de lentemaand waarin het nieuwe leven zich uitbundig 
toont. Op een enkele uitzonderlijke dag na is de echte kou uit de lucht. De 
natuur ontwaakt, vogels fluiten en volgens een oude volkswijsheid is na de 
ijsheiligen, de periode tussen 11 mei en 15 mei, de vorst definitief uit de 
grond en mogen de zomerbloeiers weer in de volle grond. 

 
Verder is de meimaand traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? 
Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met 
de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei 
afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk  
‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedvrouw’. 
 
 
 



 
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te 
laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich 
nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior 
(groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). 

In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de 
Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia 
en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als 
hemelse moeder vereerd wordt. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale 
encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin 
schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon 
Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die 
ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting 
met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de 
Paastijd die tot Pinksteren duurt. 

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

Luisterlijn heeft een nieuw nummer 

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 
000. 
Dat meldt de organisatie, 
die alle inwoners van 

Nederland emotionele 
ondersteuning op afstand          
biedt. Het nummer is dag 
en nacht bereikbaar voor 
mensen die nergens met 
hun verhaal terechtkunnen 
of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 



 Preventieakkoord 

Een samenwerkingsverband tussen 
heel veel organisaties om 
preventief de maatschappij te 
veranderen,  bij en in verkeerd 
gedrag. 
De bedoeling is om te zorgen dat 
onze samenleving verbeterd. 
Bijvoorbeeld minder drugsgebruik, 
minder alcoholgebruik, minder 
roken, meer bewegen en zo te 
zorgen voor een betere mentale 
gezondheid. 
 
De gemeente Dongen heeft net als heel veel andere gemeentes toegezegd dat ze 
hier aan mee willen werken. Door o.a. hierover te vergaderen met heel veel 
verschillende maatschappelijke organisaties. 
Namens de KBO heb ik aan die online vergaderingen meegedaan. 
 
Ach zult u denken, ik rook als sinds mijn vijftiende jaar en ben nu 81 dus ik laat het 
maar zo. Zo kunt u het waarschijnlijk ook invullen voor alcoholgebruik en misschien 
ook nog wel voor drugsgebruik.  
 
Toch zijn er zaken die we wel kunnen veranderen, bijvoorbeeld als je op de 
kleinkinderen past. Geen borrel pakken waar ze bij zijn of binnen roken. 
Kinderen en wij  ook, zien alles van elkaar en gaan dat gedrag kopiëren. 
Als je kleinkinderen je zien roken vinden ze dat normaal en ze gaan je na doen. 
Dus is dat al iets wat je kunt doen. Niet roken in aanwezigheid van de kleinkinderen.   
 
Maar er zijn nog veel meer zaken die van belang zijn.  
Zo kwam er te sprake het alcoholgebruik in sportkantines voor jeugdigen. Heb jij 
bardienst dan verstrek je geen alcohol aan iemand onder de 18 jaar, maar heeft een 
ander bardienst dan staat hij dat wel toe. Het is veel gemakkelijker om alles 
oogluikend toe te staan dan te handhaven. 
Waarschijnlijk heeft u geen bardienst meer. Maar hoe zijn bij u thuis de regels met 
betrekking tot alcohol?  
 
In die vergaderingen kwamen niet alleen de hierboven geschetste  voorbeelden 
langs, maar ook andere verbeterpunten. 
Mijn en uw overgewicht, door Corona. Je bent meer aan huis gebonden. Je maakt het 
je gemakkelijker. Je zit meer, je beweegt minder, je snoept meer, je drinkt iets meer. 



 
 
 
Het is te koud om naar buiten te gaan. Het waait te hard. Je hebt vandaag geen zin, ik 
begin morgen weer. Je verzint een reden om het gemakkelijker te hebben. 
Allerlei zaken die er langzaam in sluipen. 
Dat moeten wij veranderen, u en ik dus, om zo een beter voorbeeld te geven aan kinderen 
en kleinkinderen. 

Ach dat wijntje blijf ik wel pakken denk ik, maar meer bewegen en wat langer wandelen 
is wel iets wat ik moet gaan doen. Dat kost moeite, het is gemakkelijker te blijven zitten 
met een pilsje erbij. Of af en toe een dag zonder? 

Je moet er even over nadenken en dan komen er wel verbeterpunten aan. 
Als de boodschappen niet te veel en te zwaar zijn, een keer te voet of op de fiets de 
boodschappen doen. Een blokje om, tijdens het oppassen is gezond en het is iets wat niet 
veel moeite kost. Je aansluiten bij een wandel- of fietsclub. 
Zo kan iedereen wel iets vinden wat van toepassing kan zijn voor hem of haar. 

Indien je iets voor een ander kan doen, dan wordt die daar blij van en die blijdschap geeft 
jou ook weer wat levensvreugde. En die positieve impuls zorgt weer voor dat wij een 
sterkere mentale gezondheid hebben of krijgen. Hier word je weerbaarder van. 

Als KBO kunnen wij niet veel op dit moment. Verbeteringen komen eraan, misschien 
bent u al gevaccineerd en bent u inmiddels immuun voor Corona. 
Bij de eerstvolgende bijeenkomst in de Cammeleur, kunnen we een danskwartiertje in 
passen op het eind van een middag, wie weet. 

Er gebeurt van alles in onze maatschappij en sommige dingen worden beter. Het gaat wel 
allemaal langzaam en wij hebben niet veel tijd meer, dus moeten wij opschieten met de 
verbeteringen. Goede voornemens dus. Die horen eigenlijk bij 1 januari. 
Nu is het half april en het voorjaar komt eraan. Alles wordt weer groen, nieuwe blaadjes, 
nieuw leven in de natuur. Laten wij hopen dat na dit voorjaar het een mooie zomer wordt. 

Over het preventieakkoord, daar gaan wij de volgende keer mee verder. 

Tot dan. 
Rian Driessen 

 



 Mei is ook de maand van Hemelvaartsdag 
 
Maar wat vieren we met Hemelvaartsdag precies? 
 
“Nadat Jezus uit de dood was opgestaan (Pasen), bezocht hij regelmatig zijn 
leerlingen. Hij vertelde hen dat zij alles moesten blijven doen wat hij hen had 
geleerd. Veertig dagen na zijn dood en verrijzenis nam hij zijn leerlingen mee naar 
een plaats even buiten Jeruzalem. Hij zegende hen en vertelde hen dat zij het nu 
zonder hem konden. Ze moesten straks terug naar Jeruzalem gaan en daar wachten. 
Dan zou hij hen een helper sturen die hen de kracht zou geven die ze nodig 
hadden. Daarna steeg Jezus op naar de hemel. De leerlingen keken hem na tot Jezus 
verdween achter een wolk. Ze bleven maar turen. Ze waren stomverbaasd. Twee 
engelen kwamen bij hen staan en zeiden: tuur niet zo, Jezus is nu in de hemel.” 
 
Ook in de Islam kent men een soortgelijk Hemelvaartsverhaal. Mohammed is van een 
berg naar de hemel opgestegen. Aangezien in de Islam, Jezus als een belangrijk 
profeet wordt beschouwd, gelooft men dat Mohammed en Jezus elkaar (en andere 
profeten) in de hemel hebben ontmoet. 
 
In de Middeleeuwen werd Hemelvaart wel nagespeeld in de kerk, door een 
kruisbeeld op te trekken naar het gewelf boven in de kerk. Ook doofde men de 
Paaskaars. Nu doen we dat niet meer, omdat we deze kaars branden als teken van 
aanwezigheid van de Heer. 
 
Op Hemelvaartsdag wordt vaak aan dauwtrappen gedaan. Vroeger waren er tegen 
het ochtendgloren (rond half vier) 
processies. Deze herinnerden aan 
de tocht van Jezus naar de 
Olijfberg. In de 19de eeuw trokken 
Amsterdammers de stad uit om in 
alle vroegte feestelijk te ontbijten 
met zang en dans. Daarna ging men 
naar de ochtendmis.  
Wandelen en fietsen is in veel 
gemeenten ook nu nog een traditie. 
Vaak wordt er ’s ochtends vroeg 
(half zeven tot negen) een 
georganiseerde wandel- of 
fietstocht gemaakt, soms met bezinning en aansluitend wordt er dan ontbeten.  
Vóór de corona-pandemie kon men daarna uiteraard ook naar de mis in de kerk. 
 



 Ongewoon 
  
Alle gewone dingen waren in het begin ongewoon. 
 
De eerste auto’s kwamen begin 1900, paarden schrokken er erg van, koeien zouden 
stoppen met melkgeven en nog veel meer verschrikkingen. Achteraf viel het mee. 
Elektriciteit kwam in Dongen in 1920. Het was gevaarlijk, je kon er van dood gaan en 
dat is nu ook nog zo. Wij hebben wel geleerd om er veilig mee om te gaan. 
Zo zijn er heel veel nieuwe dingen die eerst heel ongewoon zijn, en uiteindelijk 
gewoon zijn geworden. 
Schrijven met een ballpoint, een kroontjespen met inkt uit een potje was 
vertrouwder.  
 
Toen wij een draagbare telefoon kregen en een 06 nummer, waren er mensen die 
zeiden: "ik bel niet naar een 06 nummer want dat is duurder". Tegenwoordig kijken 
we daar niet meer naar. Met mijn telefoon app ik met iedereen. Ik kijk op buienradar 
als ik ga wandelen of het gaat regenen. Mailen en een foto maken kan ik ook met 
mijn telefoon, het minste wat ik met mijn telefoon doe, is iemand bellen. 
Computers ze zijn er al 35 jaar. Voor sommige zijn ze nog steeds ongewoon.  
 
Iedere keer komen er nieuwe dingen die ongewoon zijn en uiteindelijk worden ze 
gewoon. Wachten tot iets gewoon is komt niet altijd goed uit. Soms moet je nieuwe 
ongewone dingen accepteren. 
 
Volgens mij is dat nu met beeldbellen het geval. Door Corona mogen en kunnen wij 
niet bij elkaar gaan zitten om bijvoorbeeld te vergaderen. 
Vergaderen via beeldbellen is een mogelijkheid 
om niet alleen te praten maar ook om zaken aan 
elkaar te laten zien. Probeer het eens, je bent 
nooit te oud om te leren. Als je als organisatie 
niet mee doet,  plaats je je zelf buiten de realiteit, 
de andere gaan gewoon verder. 
Het halsstarrig weigeren, werkt niet, nieuwe 
dingen blijven er komen. 
 
En ze blijven ongewoon, tot ze gewoon zijn 
geworden. 
 
Rian Driessen 
 
 



 

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


