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5104 GG
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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. Greet van der Ven-Schoormans
Dhr. Jan Jochems
Dhr. Jan Krol
Mw. Toke Simons-Ackermans
Cor Vermeulen-Oerlemans
Dhr. Christ van Wanrooij,

Rosariopark 68
Mgr. Ariënsstraat 4
Dongepark 1
Pr. Bernhardstraat 4a,
Dr. Mollerstraat 15
Dr. W. Dreeslaan 102

75 jr
87 jr
86 jr
75 jr
88 jr
84 jr

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Nieuw:
Mw. M. Smulders
Mw. M. Allard-Nieuwkamp
Dhr. P. Domen
Dhr. B. van den Oudenhoven
Mw. C. ’t Hoen-Rooijakkers

Pruimengaarde 15
Crispijnhof 43
Oudstraat 24
Salviastraat 14
Lijsterlaan 4

A. Leeggangers
H. Claveaux
J. Koenen
C. van Mierlo
A. Koenen

Eikenstraat 27
5104 AP
Rooseveltstraat 27
5104 JC

A. Leeggangers
A. Leeggangers
J. Koenen
C. Brants

Verhuisd:
Mw. A. Akkermans-Jaspers
naar: Pr. Hendrikstraat 46
Dhr. F. Martens
naar: Hoge Ham 95 J

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, Hollandse en buitenlandse kazen,
Like ons op
Tapas en vleeswaren.
Facebook!

De volgende nummers:
Het augustus nummer van Ons Eigen Venster en het magazine van
KBO-Brabant ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 28 juli

********************************************************
Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster:
Contactpersoon: Ellie Hamelinck

Beneluxlaan 2

316821

Stoomberg 27

321353

Werkgroep Financiën:
Contactpersoon: Johan de Hoon

Werkgroep Ontspanning:
Contactpersoon: Jeannie Segers

Stoomberg 19

0640283430

Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os

Rosariopark 91

318275

********************************************************
Gaat U verhuizen …
of heeft u een nieuw e-mail adres …
telefoonnummer…
geef dit a.u.b. door aan onze
Ledenadministratie
kbo-leden@ziggo.nl
of bel 0162 316821
********************************************************

Gemak en ondersteuning waar u
zich prettig bij voelt

Gezelschap en begeleiding
Huishoudelijke hulp
Mantelzorgondersteuning
Tuin- en klushulp

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

In Memoriam Jan Jochems en Christ van Wanrooij
Sinds het laatste OEV zijn er 2 oud-voorzitters van onze vereniging
overleden.
Jan Jochems is voorzitter geweest van de KBO in
Dongen. Hij was in zijn werkzame leven directeur van de
Rabobank en is gedurende korte tijd voorzitter geweest.
Toen hij voorzitter was, was ik nog geen lid, dus heb ik
er geen herinneringen bij. Maar onze oudere leden
ongetwijfeld wel. Wat hij heeft meegemaakt kan ik u
dus niet vertellen. Wel wil ik hier even bij stilstaan, dat
onze vereniging altijd bestuursleden heeft kunnen
vinden die na hun pensionering tijd wilde vrijmaken om
te werken voor de vereniging en daarmee voor de belangen van de ouderen.
De andere oud-voorzitter is Christ van Wanrooij. Daar
heb ik wel herinnering bij, ik ben Christ als voorzitter
opgevolgd.
Christ is niet alleen gedurende een aantal jaren
voorzitter geweest van de KBO van 2002 tot 2016, dus
maar liefst 14 jaar lang. Maar hij was ook raadslid en
wethouder in Dongen, voorzitter van Dongen
Promotion, vrijwillig brandweerman. Er zijn nog meer
verenigingen en organisaties waar Christ gedurende
lange tijd zich voor heeft ingezet. Christ heeft dus naast zijn werk als
ondernemer zijn hele leven tijd vrijgemaakt voor de publieke zaak.
Hij is met zijn vrouw een bedrijf begonnen. In het begin klein als elektricien
en de verkoop van de daarbij horende apparaten, radio’s, tv’s, wasmachines
enzovoort. Maar het bedrijf groeide uit naar een installatiebedrijf met veel
personeel, wat ook regionaal bekendheid had.
Ik hoop dat ze beiden de rust krijgen die ze verdienen en dat de
nabestaanden de kracht vinden om dit verlies te dragen. Voor beiden geldt
dat de herinneringen mooi zijn om op terug te kijken en dat iedereen trots
mag zijn op wat ze gepresteerd hebben.
Rian Driessen, voorzitter

De corona-pandemie blijft ons dwars zitten
Nu al langer dan een jaar beheerst de
corona-pandemie ons dagelijks leven:
geen handen meer schudden, afstand
houden, mondkapjes dragen, handen
ontsmetten, weinig of geen mensen bij
begrafenissen, geen feestjes en zelfs geen
of weinig bezoek thuis. Veel (extra) ziekteen overlijdensgevallen, enz.
En het einde hiervan is nog (lang) niet in
zicht.
Een volledige terugkeer naar het ‘oude normaal’ zit er volgens deskundigen
de komende jaren zelfs niet in, omdat het onmogelijk lijkt om dit virus
helemaal de wereld uit te krijgen, zodat er telkens weer opnieuw
besmettingen (o.a. vanuit het verre buitenland) zullen gaan plaatsvinden.
Als bestuur van KBO Dongen beseffen wij heel goed dat deze pandemie en
haar gevolgen hard aankomt bij onze leden. Want juist onder de senioren
heeft deze ziekte ernstig huisgehouden in het afgelopen jaar en veel leed
veroorzaakt.
Wij hebben dan ook alle begrip voor alle maatregelen die onze overheid
neemt om de pandemie en haar gevolgen zoveel mogelijk in te dammen.
Alleen hebben die maatregelen ook tot gevolg, dat wij geen activiteiten
mogen organiseren voor onze leden, hoe graag we dat ook zouden willen.
En dat blijft zo, zolang bijeenkomsten met groepen mensen niet zijn
toegestaan en (horeca) gelegenheden gesloten blijven.
Wat we echter wel alvast kunnen doen, is ons voorbereiden op mogelijke
versoepelingen van die beperkende maatregelen, nu de vaccinatiegraad
toeneemt en het aantal nieuwe besmettingen lijkt af te nemen.
Dat doen we, door na te denken over de manier waarop straks activiteiten
misschien wel weer kunnen plaatsvinden.

Dan gaat het bijvoorbeeld om bijeenkomsten, waar maar een beperkt aantal
mensen mag worden toegelaten of waar mensen alleen maar onder
beperkende voorwaarden mogen worden toegelaten, zoals een verplicht
vaccinatiebewijs of een negatieve test.
Daarvoor moeten dan procedures worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld een
vóórinschrijving.
Ook kan overwogen worden, om dezelfde activiteit meer dagen achter elkaar
te organiseren, zodat iedereen die dat wil, daaraan kan deelnemen.
Het bestuur werkt daar nu aan en staat te trappelen om voor u aan de slag te
gaan, zodra de overheidsmaatregelen daartoe de ruimte bieden.

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

Een ontmoeting met Jac en Helmy Klijn
Deze keer mag ik niet één, maar twee personen tegelijk interviewen,
nl. het echtpaar Klijn.
Hij, Jac, is voorzitter van de Senioren Biljart Vereniging en zij, Helmy, is de
beheerder van De Leest.
Omdat hun kinderen op dezelfde basisschool zaten als mijn kinderen ken ik
beiden goed.
Toch vind ik het interviewen van een echtpaar weer een uitdaging, want gaat
het mij lukken om beide echtelieden ‘goed uit de verf’ te laten komen,
zonder het gevaar te lopen dat de één meer aan bod komt dan de ander. En
een ‘echtelijke ruzie’ daarover wil ik natuurlijk te allen tijde voorkomen.
Op het afgesproken tijdstip bel ik aan op het adres waar zij sinds 1976 wonen
en neem ik plaats aan de grote eetkamertafel tegenover Helmy en Jac.
Om een beetje lijn in het verhaal te krijgen stel ik voor om eerst de een en
dan de ander te interviewen en tot slot nog over de gezamenlijke activiteiten
te praten. Beiden gaan daarmee akkoord en omdat ook hier geldt dames
gaan voor, start ik met Helmy.
Helmy
Helmy is in 1949 geboren in Breda. Na de lagere school
ging zij naar de huishoudschool. En zoals zoveel van
haar leeftijdsgenoten in die tijd ging je dan werken.
Helmy begon als kassière bij De Gruyter, (bij eenieder
vast nog wel bekend van: ‘Het snoepje van de Week’).
Vervolgens werd zij hoofdkassière en eindigde zij daar
uiteindelijk op kantoor.
Na haar De Gruyter-periode ging zij bij bakker Adank
werken en daarna verruilde zij deze baan voor een
baan als ponstypiste bij de Postcheque- en Girodienst. Helmy merkt nog op
dat wanneer het werk daar klaar was je dan naar huis mocht. Maar het
gebeurde ook wel dat je moest overwerken zonder dat daar iets tegenover
stond.
Tijdens carnaval leerde zij haar grote liefde Jac kennen.

Jac
Jac werd eveneens in Breda geboren, maar dan 2 jaar
eerder dan Helmy. Na de lagere school ging Jac naar de
M.U.L.O. en slaagde hij zowel voor M.U.L.O. A als voor
M.U.L.O. B.
Ook Jac ging na de middelbare school werken en ging
bij Sparks Limonade Fabriek aan de slag; de Sparks
Limonade Fabriek was een onderdeel van de brouwerij
De Drie Hoefijzers.
Na 8 jaar daar gewerkt te hebben kocht deze brouwerij
de fabriek van Van Tuijn, (bekend van Exota), in Dongen op. Deze overname
was op een vrijdag en de maandag daarop werd Jac, nadat hij daarvoor
weliswaar was gevraagd, in Dongen te werk gesteld als magazijn-, gereed
product en productieplanner. In de avonduren volgde Jac de
handelsavondschool (waarvoor hij na het werk 3 avonden per week naar
school ging) en ook volgde hij allerlei cursussen waardoor hij uiteindelijk
verantwoordelijk werd voor de productie/voorraad en logistiek.
Na 38 jaar werken kon Jac onverwacht met vervroegd pensioen. En zo kwam
hij van de ene op de andere dag thuis te zitten. Omdat hij zich altijd volledig
had ingezet voor z’n werk, had Jac nauwelijks tijd voor hobby’s. En wat nu?
Mensen in zijn omgeving wisten dat Jac met pensioen was gegaan en zoals
dat gaat: men weet je al gauw te vinden! En zo werd Jac in 2002 chauffeur op
de Buurtbus. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds verbonden aan de
Buurtbus, maar nu niet alleen als chauffeur, maar ook als coördinator. Dit
laatste houdt in dat hij de planning doet van de chauffeurs.
Verhuizing naar Dongen
Vanwege het werk verhuisde Jac en Helmy van Breda naar Dongen. Hier
werden ook hun twee kinderen geboren, een zoon en een dochter. En
inmiddels zijn ze de trotse opa en oma van 3 kleinkinderen.
Biljarten
In Breda was Jac al een fervent biljarter en ook in Dongen werd hij al snel lid
van de Dongense Biljart Bond en speelde hij in Café De Valk.
In 2004 werd hij door Piet de Bont gevraagd of hij in het bestuur wilde komen
van de Senioren Biljart Vereniging, want Piet wilde er mee stoppen.
En sinds die tijd is Jac nauw verbonden aan deze vereniging die inmiddels al
meer dan 40 jaar bestaat.

De biljartvereniging is nog steeds een zelfstandige vereniging, maar heeft nu
nauwe banden met de KBO. Het is me al snel duidelijk dat de biljartvereniging
de grote passie is van Jac, waar hij zijn ziel en zaligheid in legt.
Vol trots vertelt hij dat de
vereniging ruim 60 leden telt en
er elke middag gebiljart kan
worden in De Leest. Er wordt
een onderlinge competitie
gehouden in diverse
categorieën, waaronder libre,
bandstoten en 3 banden. Er wordt 51 weken per jaar gespeeld (1 week is de
Leest niet beschikbaar, omdat dan de Oranjevereniging gebruik maakt van
het gebouw) en er worden maar liefst 1527 wedstrijden per jaar gespeeld.
Eens per jaar reikt de Wethouder van Sportzaken de prijzen uit en 1x per jaar
is er een Algemene ledenvergadering waarvoor ook de partners worden
uitgenodigd.
Terug naar Helmy
Nadat de kinderen het huis uit waren gegaan, schreef Helmy zich in bij een
uitzendbureau voor werk. Nog diezelfde avond werd zij gebeld door Zuster
Angela van Maria-oord met de vraag of zij het leuk zou vinden om bij Mariaoord te komen werken in de keuken.
Daar had Helmy wel oren naar en heel enthousiast haalt zij herinneringen op
aan haar werk in de keuken dat zij ruim 15 jaar met heel veel plezier heeft
gedaan. (Toentertijd kwamen de warme maaltijden voor de Maaltijdendienst
in Dongen nog uit de keuken bij de zusters).
Door de biljartactiviteiten van Jac raakte ook Helmy betrokken bij De Leest.
Zij werd gevraagd om koffie te schenken voor de biljarters. En vanaf 2016 is
zij de beheerder van De Leest. Dat houdt in dat zij niet alleen de inkoop doet
van de koffie, frisdranken, etc., maar dat zij zich ook bezighoudt met de
bezetting van De Leest. Als beheerder maakt zij ook deel uit van het bestuur
van de KBO.
Samen betrokken bij de KBO
Omdat ze beide zo actief betrokken zijn bij de KBO, vraag ik of dit als
echtpaar goed te ‘handelen’ is. Ze geven aan dat de KBO uiteraard wel eens
onderwerp van gesprek is tussen hen beiden, maar dat zij het werk dat zij
doen binnen de KBO goed gescheiden weten te houden.

Corona
Als gevolg van corona liggen alle activiteiten in De Leest, dus ook het
biljarten, al maanden stil.
Na elke persconferentie van premier Rutte wordt vooral door de biljarters de
vraag gesteld: “Wanneer mogen we weer?” Middels een brief houdt Jac de
leden op de hoogte, maar helaas is het nog steeds niet mogelijk om de ballen
weer te laten rollen over het groene laken.
Ofschoon beiden zich goed kunnen vermaken in deze coronatijd, kijken ze
verlangend uit naar versoepelingen zodat ze niet alleen het werk voor de
biljartvereniging en voor De Leest weer kunnen oppakken, maar ook weer
samen mooie reizen kunnen gaan maken.
Foto
Tegen het eind van het interview vraag ik of ze een foto voor me hebben. Dat
blijkt niet het geval te zijn, dus maak ik zelf een foto waarna ik het resultaat
laat zien.
Gelukkig kan de kwaliteit van de foto hun goedkeuring wegdragen en daarna
dank ik beiden voor het gesprek en spoed ik mij naar huis om mijn bijdrage
voor dit blad uit te werken.
Wat fijn dat er mensen zijn zoals Jac en Helmy die zoveel tijd en energie
stoppen in respectievelijk de Senioren Biljart Vereniging en de KBO!

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 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.

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!

