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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              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:  
Mw. A. Blijlevens-Vermeulen Dr. W. Dreeslaan 20 92 jaar 
 
Nieuw:      bode: 
Dhr. Johan de Jong  St. Josephstr. 195-rood S. Weterings 
Mw. Annie de Jong-Heesbeen St. Josephstr. 195-rood S. Weterings  
Dhr. A. de Wijs   Oude Baan 7  C. Willemse 
 
Verhuisd: 
Dhr. M. Peeters   Tramstraat 91  L.  Leeggangers 
naar:  Min. Loeffstraat 12 5104 KG  Dongen   C. van Turnhout 
 

 
 
De volgende nummers:  
Het oktobernummer van Ons Eigen Venster  
en het  magazine van  KBO-Brabant  ONS worden  
bij u thuis bezorgd vanaf  
woensdag 29 september.  
 
 

 
Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster: 
Contactpersoon:  
Ellie Hamelinck        Beneluxlaan 2        5101 ZD    316821 
 
Werkgroep Financiën: 
Contactpersoon: 
Johan de Hoon     Stoomberg 27  5101 AA    321353 
 
Werkgroep Ontspanning: 
Contactpersoon:  
Jeannie Segers     Stoomberg         5101 AA   0640283430 
 
Werkgroep Reizen: 
Contactpersoon:  
Henk van Os     Rosariopark 91         5104 HW   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!



Dinsdag 14 september MUZIEKBINGO 
 
In ons eigen venster van de vorige maand, hebben wij u uitgenodigd voor de 
muziekbingo. 
 
De muziekbingo is een bingo met liedjes die 
u allemaal kent en kan meezingen. Dus in 
plaats van nummers staan er liedjes op de 
kaart. 
 
Helaas zijn er nog maar weinig aanmeldingen 
binnen gekomen. 
Misschien is het u ontgaan dat u zich 
hiervoor aan moet melden. 
In verband met corona moet iedereen zich 
aanmelden. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen komen en we 
daardoor mensen aan de deur moeten weigeren. 
Er mogen nog steeds maar een klein aantal mensen binnen bij de 
Cammeleur. 
 
U kunt zich aanmelden door € 2,00 per persoon over te maken naar 
banknummer NL19Rabo0111921805 van KBO Dongen. 
De betaling geldt als reservering. U krijgt daar geen bevestiging van. 
Alleen als er iets wijzigt hoort u dat van ons. 
 
Voor dit bedrag krijgt u een extra kopje koffie of thee met een  
versnapering aangeboden voor de bingo en in de pauze. 
 
U kunt zich aanmelden tot 7 september a.s. 
 
We beginnen met een middaggroep. Dit is van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De zaal gaat open om 13.30 uur. Zijn er veel aanmeldingen dan komt er 
ook nog een ochtendgroep. Dit zal zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Graag zien we u op 14 september in de Cammeleur. 
 
De activiteitencommissie. 
 



 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2021 
 
 

Hiermee nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse  
 

Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op  
dinsdag 12 oktober 2021 aanvang 13.30 uur in de Cammeleur. 
 

Uiteraard is deze vergadering alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging. 
 
Deze jaarlijkse vergadering hebben we vorig jaar schriftelijk (via ons maandblad) 
moeten afhandelen vanwege de toen geldende corona-beperkingen. 
Nu hopen we, dat we dit jaar wel weer bij elkaar mogen komen, maar zeker is dat 
dus nog niet. 
 
Voorlopig gaan we er van uit, dat er in oktober nog wel enkele beperkende 
maatregelen zullen gelden, zoals bijvoorbeeld een beperkt aantal bezoekers in de 
Cammeleur. Ook zijn er mogelijk toegangscontroles waarbij u uw vaccinatiebewijs 
moet tonen. 
Om die reden moeten wij u ook vragen om u van tevoren aan te melden voor deze 
vergadering. 
We moeten immers tijdig weten hoeveel mensen er komen, zodat we zo nodig een 
extra tweede vergadering kunnen organiseren. 
 
Aanmelden voor de jaarlijkse ledenvergadering, kan het beste door middel van het 
insturen (of mailen) van de volgende gegevens: 

• Uw naam en adres 
• Uw telefoonnummer 
• Uw e-mailadres (dit adres is essentieel om u tijdig te kunnen informeren 

over eventuele veranderingen) 
 
 
U kunt deze gegevens doorgeven aan ons secretariaat: 

KBO Dongen 
Lijsterlaan 11 
5104 PE Dongen 
E-mail: kbo.dongen@outlook.com 

 
Uw aanmelding moet uiterlijk op 1 oktober a.s.  in ons bezit zijn.  



Uw mailadres is ook erg van belang, omdat we daarmee snel met u kunnen 
communiceren, als dat nodig is.  
Als bijvoorbeeld later blijkt, dat de vergadering toch niet door kan gaan vanwege 
corona-beperkingen, dan kunnen we dat de inschrijvers snel via de mail laten weten.  
In dat laatste geval zullen we ook dit jaar weer deze vergadering schriftelijk via ons 
maandblad moeten afhandelen. 
 
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021 is als volgt: 
 

1. Welkom en opening door de voorzitter. 
- Gang van zaken Ledenvergadering 2020. 

2. Notulen van de laatste fysieke Algemene Ledenvergadering van 9 april 2019.  
Deze notulen zijn daarom in deze editie van Ons Eigen Venster vermeld. 

3. Jaarverslag van de secretaris: 
- Overzicht activiteiten voor leden in 2020 en 2021 
- Bestuursactiviteiten in 2020 en 2021 
- Ontwikkeling van het aantal leden 

4. Verslag van de Penningmeester: 
- Jaarrekening 2020 
- Verslag kascontrole over 2020 
- Benoeming kascommissie 2021 
- Vaststelling contributie 2022 

5. Verslag van de Reiscommissie 
6. Verslag van de Activiteitencommissie 
7. Bestuursverkiezing; rooster van aftreden. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Rian Driessen, Helmy Klijn en Henk van Os. 
We nemen afscheid van Tonny Verharen, die zich 
vele jaren heeft ingezet voor de vereniging, maar 
nu aftreedt en niet herkiesbaar is. 
 
Het bestuur roept leden op, om zich verkiesbaar 
te stellen voor een bestuursfunctie. 
Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen 
voor een bestuursfunctie, moeten volgens de 
statuten, schriftelijk worden aangemeld door het 
bestuur of door tenminste 5 leden, onder opgave 
van de bereidstelling en van de relevante 
gegevens van de kandidaat. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting. 

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



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









 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 Jos Koenen 
 
“Wij gaan een man voor je zoeken”, zegt 
een redactielid van dit blad tegen me 
tijdens één van onze wekelijkse uitstapjes 
op de dinsdagen. Omdat ik al ruim 50 jaar 
dezelfde man om me heen heb ‘huppelen’ 
en er vooralsnog geen plannen zijn om deze 
in te ruilen voor een ander, kijk ik haar niet- 
begrijpend aan en vraag: “Een man voor mij 
zoeken?” ”Ja, een man voor je volgende 
interview”. “Oooh, bedoel je dat”. 
En zo geschiedde het en zat ik op de laatste dag van juli voor het afnemen 
van een interview tegenover een man in de persoon van Jos Koenen, 
woonachtig in de Pastoor Dirvenstraat. 
 
Jeugd 
Jos is op 13 december 1947 geboren in De Vennen in Dongen in een gezin 
met 3 jongens waarvan Jos de oudste was. Na de zijn lagere schoolperiode op 
de Aloysiusschool ging Jos naar de LTS in Oosterhout waar hij voor het vak 
timmerman leerde. En zoals het te doen gebruikelijk was in die tijd ging je 
nadat je van school kwam werken, want verder doorleren was er niet bij. 
In de beginperiode maakte Jos mallen en daarna ging hij ‘de grote bouw’ in. 
Jos is zijn verdere leven altijd in de bouw gebleven, maar heeft nagenoeg 
altijd buiten Dongen gewerkt. Dat betekende dus pendelen. Als het stil was in 
de bouw ging Jos tussendoor bij andere bedrijven werken; zo heeft hij o.a. bij 
De Haan Staalkabelfabriek en bij Montis gewerkt. 
In zijn tienerjaren ging Jos samen met een ploeg kameraden zomers op de 
brommer veel naar Stavenisse waar zijn oom een camping had en waar hij 
uitging en veel ging vissen. 
Zijn grote liefde werd echter geen ‘Zeeuws meisje’, maar een echte 
Dongense:  Jo Kimenai. 
Na 2 jaar verkering trouwden Jos en Jo in december 1976 en in februari 1981 
kregen zij een zoon die inmiddels ook al weer vader is van een 15-jarige zoon. 
 
Pensionering en hobby 
Op 60-jarige leeftijd kon Jos met pensioen en kreeg hij meer tijd voor zijn 
grote passie: modeltreinen. 



Op de vraag hoe deze passie is ontstaan, antwoordt Jos dat deze is begonnen 
toen zijn zoon voor zijn Eerste H. Communie een grote begindoos kreeg van 
het merk Märklin.  
Toen Jos zelf jong was, was er geen geld voor zo’n hobby, maar nu ging hij 
samen met zijn zoon ‘helemaal los’ in het uitbreiden en zelf bouwen van 
modeltreinen met alles erop en eraan. 
Jos werd lid van modelspoorvereniging ‘De Rangeerder’ die samen met 
andere verenigingen aangesloten was bij de Nederlandse Modelspoor 
Federatie (de NMF). Jos is jarenlang regiovertegenwoordiger geweest van de 
NMF. Tot zijn taak behoorde het 1 à 2 maal per jaar contacten leggen met de 
11 modelspoorbouwverenigingen die Brabant telde. Zo maakte hij kennis 
met andere modelbouwers en deed hij mee aan beurzen en 
tentoonstellingen voor modelbouw waar hij ook weer veel ideeën opdeed. 
Deze beurzen werden door het hele land tot aan Maastricht toe gehouden en 
duurden soms 3 tot 4 
dagen. Zijn vrouw Jo 
stond dus voor de keuze: 
alleen thuisblijven of 
meegaan. Het werd het 
laatste en inmiddels is zij 
bijna net zo’n grote fan 
van de modelspoorbouw 
als haar man en zoon. 
Enthousiast vertellen 
beiden over de beurzen 
en plaatsen waar zij de afgelopen jaren hebben gestaan. 
Hele fijne herinneringen hebben zij aan het opbouwen van een gedeelte van 
hun spoormodel in het verpleegtehuis ’t Laar in Tilburg, waardoor de 
(demente) bewoners van dit tehuis ook konden genieten van hun hobby. 
Omdat de verzameling bij zijn zoon staat, kan Jos mij zijn prachtige 
landschappen met modeltreinen niet laten zien. Maar aan de hand van de 
vele foto’s krijg ik toch een goede indruk van de hobby waar Jos en zijn vrouw 
Jo zoveel plezier aan beleven. 
 
Corona 
Jos zegt de afgelopen coronaperiode als zeer naar te hebben ervaren. Er 
werden geen beurzen en/of tentoonstellingen gehouden met als gevolg dat 
het verenigingsleven ‘op z’n gat’ kwam te liggen en het ledenaantal terugliep. 



Gelukkig blijft het ledenaantal van de KBO Dongen redelijk op peil, zegt Jos. 
Jos hoopt dat de beurs die zij in oktober in De Viersprong in Dongen willen 
gaan organiseren vanwege corona door kan gaan. Het draaiboek ligt ervoor 
klaar.  

Als de beurs door kan 
gaan, dan ga ik beslist 
kijken en ik hoop dat 
Jos dan ook veel KBO-
leden kan 
verwelkomen, zodat 
hij ook aan hen nog 
meer kan vertellen 
over zijn passie: de 
modelspoortreinen. 
Nadat ik van Jos nog 

een foto heb gemaakt, dank ik hem voor het gesprek en kan ik alleen maar 
beamen dat het bestuur voor mij een man met een zeer grote passie heeft 
uitgekozen, maar dan vooral voor modelspoortreinen. 
 
 
******************************************************************* 
 

Gaat U verhuizen … 

of heeft u een nieuw e-mailadres … 

telefoonnummer… 

geef dit a.u.b. door aan onze 

Ledenadministratie 

kbo-leden@ziggo.nl 

of bel 0162 316821 

 

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



Senioren Biljartvereniging SBV de Leest 
 
CEES GROENENDAAL Kampioen Hoofdklas libre  
 
Eindelijk kon de competitie afgemaakt worden, na 1 
jaar, stilgelegd door Covid-19.  
 
De competitie werd hervat na zeven wedstrijden, nadat 
we van de gemeente Dongen weer toestemming 
kregen om te gaan biljarten. Na een weekje oefenen 

werd de draad weer opgepakt en werd begonnen met de afwerking van de 
competitie.  
 
Cees Groenendaal was de te kloppen man. Maar Cees had zijn zinnen gezet 
op het kampioenschap. Wat de anderen ook probeerden, het lukte hun niet 
om Cees van de hoofdprijs af te houden. 
  
1e plaats en Kampioen Cees Groenendaal met 28 punten. H.Serie van 17. 
Beste partij moyenne van 3.176. En een algeheel gemiddelde van103.6%.  
2e Henk IJpelaar met 23 punten. H.Serie van 14. Beste partij 2.762. En een 
algeheel gemiddelde van 97.9%.  
3e Leo Peeters met 22 punten. H.Serie van 17. Beste partij 3.824. En een 
algeheel gemiddelde van 102.5%. 
4e Jac. Klijn met 20 punten. H.Serie van 12. Beste partij 2.304. En een 
algeheel gemiddelde van 95.2%.  
5e Jan Kieboom met 18 punten. H.serie van 13. Beste partij 2.476. En een 
algeheel gemiddelde van 98.6%.  
Beste partij van de Hoofdklas werd gespeeld door Leo Peeters met het 
prachtige moyenne van 3.824.  
De hoogste serie was voor Ton van Gool met 22 caramboles. 
 
JAN VERBUNT Kampioen EERSTE KLAS libre  
 
Na lang wachten, geplaagd door het Corona virus, kon de competitie eindelijk 
worden afgemaakt. 
De competitie werd hervat na zeven wedstrijden, nadat we van Wethouder 
René Jansen toestemming kregen om te gaan biljarten.  
Na een weekje oefenen werd de draad weer opgepakt en werd begonnen 
met de afwerking van de competitie.  



Het werd al snel duidelijk dat Jan Verbunt voor de 
hoogste eer ging.  
Hij speelde constant en pakte de ene overwinning na 
de andere.  
Ook nieuwkomer in deze klas Hans van Dongen blies 
een aardig partijtje mee. Maar Jan kwam niet in 
gevaar en pakte verdiend het Kampioenschap.  
 
1e plaats 18 wedstrijden gespeeld 32 punten. H.Serie 
van 15. Beste partij 3.071. En een algeheel 
gemiddelde van 111.8%.  
2e plaats Fon Martens met 27 punten. H.Serie van 11. Beste partij 2.368 en 
een algeheel gemiddelde van 102.3%.  
3e plaats Hans van Dongen met 26 punten. H.Serie van 11. Beste partij 2.474 
en een algeheel gemiddelde van 110.2%.  
4e plaats Henk v.d. Sanden met 19 punten. H.Serie van 14. Beste partij van de 
2.438 en een algeheel gemiddelde van 101.2%.  
5e plaats Wim van Dongen met 18 punten. H.Serie van 10. Beste partij 1.727 
en een algeheel gemiddelde van 86.6%.  
 
De Beste partij speelde Jos Hamers met het prachtige moyenne van 4.167.  
De hoogste serie was voor Sjaak Horsten en de Kampioen Jan Verbunt met   
15 Caramboles. 
 

FRANS DEN BOER Kampioen Libre Tweede Klas  
 
In de Eerste klas bleef de spanning erin tot de laatste 
wedstrijd week.  
Er waren nog drie kanshebbers voor de titel: Frans den 
Boer Rocus v.d.Mast en Martin Peeters.  
Rocus verloor zijn laatste wedstrijd en bleef op 18 
punten staan. Frans en Martin speelden tegen elkaar. 
De winnaar van deze partij werd Kampioen. Frans 
speelde en liet Martin ver achter zich én pakte verdiend 
het kampioenschap.  
 

1e plaats Frans den Boer met 20 punten. H.serie van 11.Beste partij 1.950 en 
een algeheel moyenne van 100.9%.  
2e plaats Rocus v.d. Mast met 18 punten. H.Serie van 15. Beste partij 2.643 
en een algeheel gemiddelde van 107.0%.  



3e plaats Martin Peeters met 18 punten. H.serie 8. Beste partij 2.250 en een 
algeheel gemiddelde 1061%  
4e plaats Wim Lips met 16 punten. H.serie 9.Beste partij 1.682.  
Algeheel gemiddelde 103.7%.  
5e plaats John Kreeft met 16 punten. H.serie 12. Beste partij 1.842.  
Algeheel gemiddelde 96.6%.  
 
De hoogste serie werd gemaakt door Rocus v.d. Mast met 15 caramboles.    
De beste partij werd gespeeld door Kees Hultermans met het prachtige 
moyenne van de 2.692. 
 
 
 
PIET VAN ZON Kampioen in de Derde Klas 
Piet speelde vanaf wedstrijd 1 ‘geconcentreerd’ en 
verloor maar 5 partijen. André Emmen en Paul 
Sprokholt konden hem maar niet ‘inhalen’. Daardoor 
werd Piet de terechte kampioen.  
 
1e plaats Piet van Zon met 22 punten. H.serie 9. Beste 
partij 1.421.Algeheelgemmiddelde van 109.7%. 
2e plaats André Emmen met 19 pinten .H.serie 9. 
Beste partij 2.000.  
Algeheel gemiddelde van 112.0%. 
3e plaats Paul Sprokholt met 18 punten. H.serie 9. Beste partij 1.684.  
Algeheel gemiddelde van 80.9%. 
4e plaats Cor Timmermans met 17 punten. H.serie 10. Beste partij 2.133. 
Algeheel gemiddelde van 112.2%. 
5e plaats Antoon Quirijnen met 16 punten. H.serie 10. Beste partij 1.824.  
Algeheel gemiddelde van 100.1%  
 
De beste partij werd gespeeld door Kees van Alphen met het prachtige 
moyenne van 2.214. 
 

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

 
 



 

 

De voorraadkast… 
Het was een drukte van jewelste in de voorraadkast. 
 

Heb je het gehoord, riep de 
Jodenkoek verrast.  
De moorkop heeft het te 
verduren.  
Iemand heeft weer last van 
kuren,  
net als ooit de negerzoen.  
 
Wat zouden ze met ons gaan 
doen? 
De Zigeunersaus riep ook nou 
ja  
tegen de Vietnamese loempia. 
Wat doen we met de Vlaamse 
friet,  
mag dat wel of mag dat niet? 
De Spaanse peper rood en 
heet,  

riep het interesseert me echt geen reet. 
 
Geen enkele soort voeding, snoep of koek of fruit,  
was ooit op discriminatie of mensen kwetsen uit. 
Turkse pizza, Wienerschnitzel, Griekse yoghurt,  
noem maar op. 
De Amsterdamse uien huilden de ogen uit hun kop.  
Ze voelden zich onaangepast in die drukke voorraadkast. 
En er klonk achter gesloten deuren: 
mensen moeten niet zo zeuren … 



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






