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O r g a n i s a t i e s c h e m a   Oprichtingsdatum 21 april 1950 
                             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: 
Dhr. Jan Verschueren Jan Aardenstraat 12 88 jr 
Mw. C. van Meel-Jansen Bloemaertstraat 21 84 jr 
Dhr. Ed Mol, Sint Antoniushof 99,  Oosterhout  81 jr 
Dhr. Wim v. Gorkum Dr. W. Dreeslaan 6 87 jr 
Dhr. Cor Vereggen Bolkensteeg 2c  80 jr 
Dhr. M. Pijnenburg Laagstraat 56  87 jr 
Dhr. Kees van den Corput Churchillstraat 25 81 jr 

   
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:   bode: 
Mw. E. Peeters-van Ginneken Merwedelaan 4  W. Meijers 
Mw. W. Stevens   Spuistraat 9  W. Meijers 
Dhr. F. Akkermans  Spuistraat 9  W. Meijers 
Mw. M. Jacobs   Dr. W. Dreeslaan 62 E. Hamelinck 
Fam. Aarts-van Dongen  Wilhelminastraat 14 C. v. Turnhout 
Mw. Marian Staps  Paardebloem 7  C. Groenendaal 
Dhr. Christ van Dongen  Marterdonk 2  A. Leeggangers 
Dhr. Th. Meijers   Pattonstraat 3  J. Koenen 
 
Verhuisd: 
Mw. J. van Riel-Hooijmaaijers Julianal. 1a, ’s Gr.moer C. Groenendaal 
naar:  Gasthuisstraat 142  5104 HT  Dongen  J. v.d. Breekel 
Mw. A. van Bekhoven-Oerlemans Vaartweg 184  C. Groenendaal 
naar: St. Josephstraat 118  5104 EH  Dongen  S. Weterings 
Fam. A. Haarbosch-Schellekens R. van Dalemstraat 76 A. Koenen 
naar: Bolkensteeg 3-A  5103 AA  Dongen  C. Mols  
Dhr. B. van Strien   Plutostraat 4  W. Meijers 
naar:  Bolkensteeg 1-A  5103 AA  Dongen  C. Mols 

 
 
De volgende nummers:  
Het september nummer van Ons Eigen Venster  
en het  magazine van  KBO-Brabant  ONS worden  
bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 25 augustus.  
 
 



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!



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

Helaas nog niet . . . 
 
Na een flinke daling, neemt het aantal Corona besmettingen 
weer toe. 
Ondanks dat de Werkgroep Reizen het zo graag zou willen, 
hebben we besloten om dit jaar geen reizen meer te 
organiseren.  
De geplande reis naar Winterberg gaat vooralsnog door. 
 
******************************************************** 
 

 
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 

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



Eindelijk is het zover… 
 
Na een jaar waarin we elkaar niet konden ontmoeten en alleen op afstand 
contact hadden, hopen we nu eindelijk op dinsdag 14 september u allen 
weer te zien. 
 
Helaas zullen er nog wel beperkingen gelden.  
De basisregels van anderhalve meter afstand en handen wassen zullen nog 
wel een tijdje gehandhaafd  blijven. En mondkapjes op bepaalde plaatsen. 
Dus als u rondloopt is een mondkapje misschien nog verplicht maar zodra u 
zit mag dit af. Verder weten we nog niet hoeveel mensen er bij de 
Cammeleur binnen mogen. 
Als het goed is, is iedereen tegen die tijd volledig gevaccineerd. 
 
Ondanks dit alles willen we 14 
september op kleine schaal een begin 
maken met de activiteiten.  
Wat gaan we doen?  
We willen  dit jaar beginnen met een 
muziekbingo.  
Een muziekbingo is een bingo met op 
de bingokaart geen getallen maar 
titels van Nederlandstalige liedjes. 
Die iedereen kent en kan meezingen. 
Hiervan zal een fragment te horen 
zijn en dan kruis je dit aan op je kaart. 
 
De bedoeling is dat u zich voor deze activiteit opgeeft. Dit omdat we vanwege 
corona nog niet bij de Cammeleur met heel veel mensen binnen mogen.  
We zullen de activiteiten daardoor in 2 keer moeten organiseren. 
We hebben een ochtend en een middaggroep.  
’s Morgens is dit van 10.00 tot 12.00 uur en  
‘s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
De zaal gaat om 9.30 uur open en om 13.30 uur. 
 
U betaalt per bank  € 2.00  per persoon  op banknummer  
NL19 Rabo 0111921805 van KBO Dongen.  



Voor dit bedrag krijgt u een extra kopje koffie of thee aangeboden met 
versnapering voor de bingo en tijdens de pauze. 
De betaling telt als reservering. Dus de eerste 75 of 100 personen die 
reserveren via de bank komen ‘s middags en de volgende groep is voor           
‘s morgens.   
U kunt dus alleen deelnemen als u zich heeft aangemeld.  
Mogen er in september 200 personen in de zaal  dan hoort u dat van ons. 
Voor ons is het ook afwachten. 
 
We hopen u allen weer te ontmoeten op dinsdag 14 september in de 
Cammeleur.  
Wij verheugen ons erop. 
 
De Activiteitencommissie 
_______________________________________________________________ 
 
Veilig Internet 
 
Nu een aantal Coronabeperkingen zijn opgeheven en vele van onze leden zijn 
gevaccineerd kunnen wij weer beginnen met u te helpen op digitaal gebied. 
 
Vanaf 15 juni beginnen wij weer  op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30. 
De kosten zijn € 2,00 inclusief koffie of thee. 
 
Voor vragen over laptop, computer telefoon of andere digitale problemen 
laat het ons weten en wij proberen u te helpen. 
 
In de Leest hebben wij nu ook glasvezel voor internet en dat is supersnel 
zodat wij met meer mensen tegelijkertijd iets op internet kunnen zoeken. 
 
Wel vragen wij u van te voren per 
mail aan te melden of telefonisch 
want er zijn nog wel beperkingen  
voor het aantal personen. 
Mail : rian.driessen@outlook.com 
Tel. 06-20737833 
 



Een ontmoeting met Zuster Regina Maria van Wijck 
 
Wat misschien niet bij alle KBO-leden bekend is,    
is dat ook enkele zusters uit het klooster aan de 
Hoge Ham lid zijn van het KBO. 
Deze keer mag ik in gesprek met één van hen: 
zuster Regina Maria van Wijck. Omdat deze zuster 
voor mij geen onbekende is, verheug ik me erg op 
een gesprek met haar.  
Zuster Regina Maria is bijna 20 jaar directeur 
geweest van de U.L.O., later MAVO ‘St. Jozef’, aan 
de Bolkensteeg. Wellicht dat velen van u deze zuster ook kennen, omdat zij zelf 
ook op deze school hebben gezeten, of omdat zij kinderen en/of kleinkinderen 
hebben die naar deze school gingen. 
Op het afgesproken tijdstip word ik door zuster Regina Maria hartelijk ontvangen 
in haar kamer in het gebouw ‘De Plataan’ dat achter het klooster staat in de 
Schoolstraat. Ik mag plaatsnemen achter haar bureau terwijl zuster tegenover 
mij gaat zitten in een makkelijke fauteuil. 
 
Haar Jeugd 
Zoals inmiddels gebruikelijk is, start ik het interview met de vraag wanneer 
zuster is geboren en in welke plaats. Zuster Regina Maria is op 1 juli 1927 
geboren in Breda. Zij was het 8ste kind in een gezin van 11 kinderen;      9 meisjes 

en 2 jongens.  
Haar vader was architect en 
naast zijn eigen architecten-
bureau gaf hij in de avonduren 
les aan de zgn. Tekenschool. Dit 
was een opleiding voor 
ambachtslieden die op een of 
andere manier betrokken waren 
bij de bouw. 
De moeder van Zuster Regina 
Maria was de mening toegedaan 

dat ook haar dochters een goede opleiding moesten genieten om later, wanneer 
dat nodig mocht zijn, zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien. Een heel 
vooruitstrevende en emancipatoire gedachte voor die tijd; we hebben het dan 
over de jaren 30 van de vorige eeuw waarin het helemaal niet vanzelfsprekend 
was dat meisjes gingen studeren! 



Haar opleidingen 
En zo kwam dat  jonge meisje uit Breda terecht op het internaat bij de zusters in 
Dongen om daar intern de opleiding aan de kweekschool te volgen. 
Na het behalen van haar onderwijzersdiploma werd zij aangesteld als juffrouw in 
de eerste klas van een lagere school in Teteringen. Daarna kwam zij naar de       
H. Hartschool in Dongen en gaf zij les aan een klas met maar liefst 50 kinderen. 
Op een dag kwam het hoofd van de school haar klas binnen met nog een leerling 
en met de vraag: “Kun je nog een leerling gebruiken?” “Dat is prima”, 
antwoordde zij, mits ze ook een bankje meeneemt om te kunnen zitten. En zo 
werd het aantal leerlingen in de klas uitgebreid van 50 naar 51! Een aantal dat in 
deze tijd niet meer is voor te stellen. Omdat Juffrouw van Wijck inmiddels was 
geslaagd voor haar hoofdacte, gaf ze naast haar werk op de H. Hartschool ook les 
in het vak Nederlands aan leerlingen van de kweekschool. 
 
Intrede in het klooster 
Vier jaar na het behalen van dit diploma trad juffrouw van Wijck in bij de orde 
van de Zusters Franciscanessen van Dongen om na haar professie verder door 
het leven te gaan als Zuster Regina Maria. 
Als jonge zuster werd zij aangesteld als hoofd van een lagere school in Breda, 
waar ze als jong meisje ook op had gezeten. 
In 1965 keerde zij terug naar Dongen en werd zij directeur van de U.L.O. ‘St. 
Jozef’ die later werd omgedoopt tot de MAVO. In 1985 kon de zuster met 
pensioen en nam zij afscheid van deze school waarvan zij zegt er een hele fijne 
tijd te hebben gehad. 
 
Nieuwe uitdaging als moeder-overste 
Stil zitten na haar pensionering was er echter niet bij. In het klooster wachtte 
haar de taak van moeder-overste. Op mijn vraag wat er van een moeder-overste 
wordt verwacht gaat Zuster Regina Maria uitgebreid in. 
De grote verbouwing van het klooster was toen in volle gang en het was o.a. 
haar taak dat de zusters toch onderdak hadden en goede gezondheidszorg 
kregen. Een hele logistieke operatie!  
Daarnaast is het de taak van moeder-overste om het kloosterleven zodanig als 
gemeenschapsleven overeind te houden waarbij er een goede balans is tussen 
het privéleven en het gemeenschapsleven. 
Na 6 jaar overste te zijn geweest, ging zuster Regina Maria zich tot 2010 
bezighouden met bestuurswerk voor de congregatie. Daarna mocht zij het 
rustiger aan gaan doen. 
 



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



Terugblik op haar leven 
Ik vraag de zuster hoe zij terugkijkt op haar arbeidzame leven. Na even 
nagedacht te hebben, antwoordt zuster: “Dat ik geluk heb gehad omdat ik: 

- liefdevolle ouders had en in een fijn gezin ben opgegroeid 
- de kans heb gekregen om een opleiding te mogen volgen en mijzelf 

heb mogen ontwikkelen 
- dat ik mensen om me heen had die geduld met me hadden, die in me 

geloofden 
- en dat ik in het klooster heb gevonden wat ik zocht”. 

 
Corona 
Tot slot vraag ik Zuster Regina Maria hoe zij de coronatijd heeft ervaren. Zuster 
antwoordt dat zij dit als een hele slechte tijd heeft ervaren door het gevaar van 
de ziekte, het krampachtig met elkaar omgaan en het niet kunnen omgaan met 
de mensen in je omgeving zoals je normaal gesproken gewend was waardoor 
je eigenlijk beperkt werd in je vrijheid.  
 
Tenslotte 
Aan het eind van het gesprek filosoferen we samen nog even over de 
verschillen tussen de tijd van nu met de tijd van vroeger, zo’n 50 jaar geleden. 
Toen waren de kloosters nog volop ‘in bedrijf’ en speelden de zusters een hele 
actieve rol in het onderwijs of in de zorg. Nu worden de kloosters meer 
‘rustbedrijven’, aldus Zuster Regina Maria. De tijden zijn veranderd en de vraag 
of het 50 jaar geleden beter was dan nu is moeilijk te beantwoorden. Zoals de 
jeugd toen leefde zou nu niet meer kunnen. Een ieder beleeft de tijd waarin 
hij/zij nu leeft misschien als de beste! 
 
Ik heb het gevoel dat ik nog uren door zou kunnen praten met Zuster Regina 
Maria, maar dan wordt 
mijn bijdrage aan Ons Eigen 
Venster waarschijnlijk veel 
te lang. 
Dus beëindig ik het 
interview met een woord 
van dank aan Zuster Regina 
Maria voor het hele fijne 
gesprek en fiets ik met een 
warm gevoel terug naar 
huis. 
 



 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



Vrijwilligers bij KBO/SWOD 

Zoals bij veel verenigingen worden ook bij KBO 
Dongen alle taken uitgevoerd door 
vrijwilligers. Iedereen kent wel een of 
meerdere leden van het bestuur, bodes , 
mensen die zorgen dat de biljarters hun potjes kunnen spelen, de 
koffiedames, de toneelvereniging, de breiclub.  

Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor alle senioren in Dongen. 
Meest bekend zijn de belastinginvullers die vooral heel druk zijn in de 
maanden maart en april met de jaarlijkse aangiftes. Verder nog de 
ouderenadviseurs en clientondersteuners. Een ding hebben ze gemeen. 
Iedereen is opgeleid door KBO Brabant en wordt jaarlijks bijgeschoold om zo 
goed mogelijk hulp te kunnen bieden waar nodig. Er wordt heel nauw 
samengewerkt met SWOD voluit Stichting Welzijn 
Ouderen Dongen.  

Afspraken met een ondersteuner kunnen worden 
gemaakt via SWOD. Zij kennen alle vrijwilligers, hun 
interesses, hun ervaringen en kunnen zo de beste match maken.  

 

Wat voor vragen komen er zoal binnen? 

• Hulp bij aanvraag voorziening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). bijv. Hulp in de Huishouding, traplift, vervoer, Bijzondere 
Bijstand, WLZ. 

• Opschonen van administratie, hoe lang moet je iets bewaren, wat 
mag er weg, ordenen. 

• Problemen met Digid codes, inloggen bij Mijn Overheid, SVB, 
Verzekeraars, Mijn Pensioenoverzicht, CAK, Belastingdienst.  

• Na een overlijden komen vaak oude polissen tevoorschijn, wat kan 
hiermee, hoe vind je de juiste maatschappij. 

• Inkomensverandering na pensionering of overlijden samen bekijken. 
 
Aarzel niet gebruik te maken van deze vrijwilligers. Zij doen het graag voor U! 



Dementie en nu? 
 
Zorgt u voor een naaste met dementie? En wilt u graag handreikingen om 
een betere balans te vinden in de zorg voor uw naaste en wat u zélf nog 
graag wil doen. Zodat u samen kunt 
blijven genieten, ondanks de diagnose 
dementie. Het 
ondersteuningsprogramma Dementie 
en nu , is dan misschien net iets voor u. 
Omdat het zo belangrijk is dat u als 
mantelzorger ook goed voor uzelf blijft 
zorgen.  
 
Het programma Dementie en nu geeft mantelzorgers een steun in de rug en 
ruimte om lotgenoten te ontmoeten. Binnenkort  start een nieuwe 
ondersteuningsgroep in Dongen. 
 
Dementie en nu in een notendop 
- Voor mantelzorgers  
- Gericht op: meer leren over dementie, het behoud van de goede relatie 

en het draagbaar maken en houden van de zorg 
- Iedere bijeenkomst wordt  één thema besproken, zoals invoelen in de 

beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg en veranderd 
gedrag, communicatie of veiligheid 

- Groepen van maximaal 10 personen 
- 10 bijeenkomsten van 2 à  2,5 uur  
- De bijeenkomsten zijn op een locatie in Dongen 

Mocht opvang voor uw naaste een belemmering zijn om te komen, dan denkt 
de coach van Dementie en nu graag mee over een passende oplossing 

U kunt zich aanmelden bij Doortje Huizinga, Casemanager dementie. 

Telefoon: 06-46327461 

Email: Doortje.Huizinga@thebe.nl 



Deelnemers aan het programma kunnen erop rekenen dat de organisatie 
alle corona-voorschriften in acht houdt. De ontmoetingsruimte is geschikt 
om 1.5 meter afstand te houden, er is toezicht op naleven van de 
hygiënemaatregelen. 

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

Lezing over veroudering in Tilburg 

Op maandag 13 sept. a.s. vindt in de Concertzaal van Theaters Tilburg een 
lezing plaats rondom het thema veroudering. Iedereen wordt ouder, maar de 
manier waarop is per persoon verschillend. Hoe kan het menselijk lichaam zo 
gezond mogelijk behouden worden? De lezing 
wordt verzorgd door Prof. dr. Andrea Maier. 

Prof. dr. Andrea Maier is internist en hoogleraar 
veroudering aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, de Universiteit van Melbourne en de 
Nationale Universiteit Singapore, waar zij co-
directeur van het Centre for Healthy Longevity is. 
Ze onderzoekt veroudering van cellen en werkt 
aan de ontwikkeling van medicijnen tegen 
veroudering in mensen. Vanavond vertelt ze meer over de ongekende 
toekomst van ons lichaam.  

Als bonus voert het Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant samen met 
zanger/gitarist Lodewijk Lenaerts een speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven lied uit. 

De toegangsprijs voor deze lezing bedraagt € 12,50 maar mocht u 
geïnteresseerd zijn, neem dan aub contact met op met Prof. dr. Ad 
Vingerhoets (e-mail: Vingerhoets@tilburguniversity.edu) en dan ontvangt u 
een kortingscode, met behulp waarvan u voor twee personen kaartjes met    
€ 5,00 korting voor dit evenement kunt bestellen via de website van Theaters 
Tilburg. 

* * * * * 
 



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


