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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:  
 
Nieuw:      bode: 
Dhr. P. Rullens   Bolkensteeg 3-E  C. Mols 
Mw. Ria Rosenbrand-Snijders Grutterijstraat 80 C. Groenendaal 
Mw. Yvonne Kokx-v.d. Lee Oude Baan 7  C. Willemse 
Mw. Els Jansen-Boot  Hoogeind 2, Oosteind C. Mols 
 
Verhuisd: 
Mw. A. Bakker-Silvius  Beneluxlaan 20  J. v.d. Breekel 
naar:  Bolkensteeg 1-D  5103 AA  Dongen  C. Mols 
Fam. Surewaard   Jasmijnstraat 3, Made C. van Mierlo 
naar: Wilgenstraat 1-C  4921 AP  Made  C. van Mierlo 
Mw. T. Dierick   Schoolstraat 21  M. Stitzinger 
Naar:  Bolkensteeg 3-K  5103 AA  Dongen  C. Mols 
 
 
De volgende nummers:  
 
Het novembernummer van  
Ons Eigen Venster en het  magazine van        
KBO-Brabant  ONS worden bij u thuis bezorgd 
vanaf woensdag 27 oktober.  
 
 
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 



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



Algemene Leden Vergadering 2021 
dinsdag 12 oktober 2021 
aanvang 13.30 uur in de Cammeleur 
 

In de editie van Ons Eigen Venster van vorige maand staat de uitnodiging 
voor onze Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2021 om 13.30 uur in 
de Cammeleur. 
 
In die uitnodiging staat ook de oproep om u tevoren aan te melden voor die 
vergadering, omdat we rekening moeten houden met de geldende corona-
maatregelen. 
 
Misschien is het u ontschoten of bent u er nog niet aan toe gekomen? 
 
U kunt uw aanmelding nog tot 1 oktober a.s. doorgeven aan ons secretariaat: 
KBO Dongen 
Lijsterlaan 11 
5104 PE Dongen 
E-mail: kbo.dongen@outlook.com 
 
Geef bij uw aanmelding s.v.p. ook uw mailadres op, zodat we indien nodig, 
snel met u kunnen communiceren, bijvoorbeeld als er veranderingen komen 
in de corona-maatregelen van de overheid. 
 
Wilt u komen, houd er dan s.v.p. in elk geval rekening mee, dat we 
waarschijnlijk alleen de mensen met een geldig vaccinatiebewijs of een 
negatief testbewijs zullen mogen toelaten in de zaal! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Met ingang van 1 oktober a.s. 
is de proef met het inloopspreekuur  
van de Rabobank  
in de Leest beëindigd. 

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



RABO CLUB SUPPORT 2021 

Ook dit jaar organiseert de 
Rabobank weer de Rabo Club 
Support Actie. 
Rekeninghouders die ook lid 
zijn van de bank kunnen weer 
stemmen op hun favoriete 
vereniging. Per uitgebrachte 
stem wordt een bedrag uitbetaald dat ten goede komt aan de deelnemende 
vereniging. Stemmen kan van 4 tot en met 24 oktober. 

Je kunt je stem uitbrengen middels de Rabobank app of door in te loggen op 
de website van de Rabobank. Mocht je hulp nodig hebben bij het uitbrengen 
van je stem, neem dan contact op met onze penningmeester Johan de Hoon, 
telefoon 0633028316 of 0162321353. 

Wij rekenen ook dit jaar weer op uw massale steun!! 

 

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

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 

 

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



M O D E S H O W bij KBO 

Van der Klooster uit Boskoop komt op 
woensdag 20 oktober 2021  
weer naar Dongen met een 
wervelende najaarsmodepresentatie 
van 1,5 uur met leuke vlotte 
damesmode voor 50+. 
De collectie bestaat uit meer dan  
1000 stuks. Ook is er weer een gratis 
verloting. 
 
Kom op 20 oktober naar de Viersprong. Aanvang 10.30 uur. 
 
U wordt ontvangen met koffie met iets lekker erbij. 
Aansluitend is er een mooie modeshow voor elk wat wils! 
Het is de bedoeling dat u in de namiddag gelegenheid hebt om de kleding te 
passen en eventueel te kopen. 
 
U kunt gebruik maken van een gezellige lunch bij de Viersprong voor de prijs 
van € 6,00 per persoon. 
Wilt u deelnemen aan deze modeshow. Vul onderstaand strookje in. 
Wilt u gebruik maken van de lunch stop € 6,00 euro samen met het strookje 
in een envelop en lever dit voor 10 oktober a.s. in bij Jeannie Segers, 
Stoomberg 19. Tel. 06-40283430. Graag gepast geld in de envelop doen.  
U kunt de envelop in de brievenbus doen. 
De organisatie wil graag vooraf weten op hoeveel personen zij kunnen 
rekenen, dit in verband met de koffie en de lunch. 
De inschrijving geldt als reservering. U krijgt geen bevestiging. 
 
 
Komt naar de modeshow op woensdag 20 oktober en wil wel/geen*  
Gebruik maken van de lunch.  (*doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………………………. 



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!



Een ontmoeting met  
Riet van Dongen-Kuppens 
 
Gelukkig vond Riet van Dongen-Kuppens nog 
ruimte in haar agenda om voor mij tijd vrij te 
maken voor het interview. Toen ik haar belde om 
een afspraak te maken somde zij de vele 
afspraken op die zij voor die week in haar agenda 
had staan. Daaruit blijkt dus dat Riet nog heel 
actief is en nog volop in het leven staat. Alleen dat 
al en het feit dat ik Riet al jaren ken, maakt dat ik erg blij ben dat het bestuur 
van de KBO Riet van Dongen, die nog maar heel kort lid is van de KBO, heeft 
gevraagd voor het interview.  
Op het afgesproken tijdstip word ik allerhartelijkst door Riet ontvangen en 
krijg ik meteen een rondleiding door haar prachtige appartement in het 
Rosariopark. Daarna nemen we plaats aan de eettafel en onder het genot van 
een kopje thee met iets lekkers erbij gaan we van start. 
 
Jeugd 
Riet is in 1945 geboren in Dongen in een heel klein huisje, St. Josephstraat 
108. Het gezin bestond uit vader, moeder en 6 kinderen, 4 meisjes en  
2 jongens. Riet was de op één na jongste in het gezin. Haar vader was als 
koster, dirigent en organist verbonden aan de St. Josephkerk. Riet herinnert 
zich nog goed het mooie Delfts blauwe bord dat haar vader kreeg toen hij 40 
jaar dirigent was. Daarnaast was haar vader verzekeringsagent.  
Dat muziek een grote rol speelde in het gezin Kuppens moge duidelijk zijn uit 
het feit dat er maar liefst 2 piano’s in huis stonden en elk kind wel ‘iets aan 
muziek deed’. Riet kreeg 7 jaar pianoles van haar vader. De muzikaliteit kreeg 
ze van haar vader mee en de creativiteit van haar moeder. 
Na haar lagere schoolperiode op de St. Josephschool die toen nog alleen een 
meisjesschool was, ging Riet naar de voorbereidende kweekschool bij de 
‘nonnen’. Ofschoon zij in Dongen woonde, mocht zij toch intern. Van een 
oudere zus had Riet gezien dat de leerlingen die intern waren in een eigen 
chambrette sliepen en daarmee een ‘eigen plekje’ hadden. Omdat Riet thuis 
met haar 3 zussen de slaapkamer moest delen vond ze het prachtig om ook 
in zo’n chambrette te mogen slapen. In tegenstelling tot de andere internen 
kreeg Riet geen uniform en mocht zij elk weekend naar huis. Tijdens haar 
opleiding aan de Kweekschool woonde Riet weer gewoon thuis.  
 



Na het behalen van haar onderwijzersakte, dat was op een zaterdag, kon Riet 
die maandag daarop meteen aan de slag als onderwijzeres aan de St. 
Josephschool in klas 5 met 42 leerlingen en later in klas 4. 
Heel bijzonder voor die tijd is dat alle kinderen van het gezin Kuppens 
mochten studeren en dat 5 van de 6 kinderen de onderwijzersakte hebben 
gehaald. 
In 1963 ontmoette Riet tijdens een dansavond in Musis Sacrum haar grote 
liefde: Piet van Dongen. Er werd een huis gekocht en toen het huis klaar was 
trouwden Riet en Piet op 17 december 1968. 
 
Stoppen met werken 
In die tijd was het gebruikelijk dat vrouwen stopten met werken als je ging 
trouwen. Riet was het daar niet mee eens en wilde nog graag blijven werken. 
Bij wijze van hoge uitzondering lukte het haar om voor de klas te blijven 
staan door te solliciteren naar een baan op de Aloysiusschool die toen al een 
‘gemengde school’ was; dus met jongens èn meisjes. Maar toen Riet in 1972 
in verwachting was van haar eerste kindje was het toch echt gedaan met 
werken. 
Tot dat zij werd benaderd door dokter Vullings die toen in het bestuur zat van 
‘De Schakel’ met de vraag of Riet wilde invallen in klas 6, omdat de 
onderwijzer van die klas in de vakantie onverwachts was overleden. Riet had 
daar wel oren naar, maar dan alleen voor halve dagen. Een oppas voor haar 
dochter werd gelukkig snel gevonden. En zo kon Riet weer tijdelijk aan de 
slag tot dat er een andere leerkracht was gevonden. 
In 1974 werd hun tweede kindje, een zoon, geboren en viel Riet daarna 
regelmatig in ter vervanging van een zieke leerkracht. Later ging zij muziekles 
geven aan klas 1 t/m 6 op de H. Hartschool en op de Noorderpoort, een half 
uur per week per klas.   
Helaas werd Riet geveld door zeer ernstige 
rugklachten wat tot gevolg had dat zij het onderwijs 
definitief vaarwel moest zeggen en zij jarenlang haar 
dagen alleen maar kon vullen met fysiotherapie en 
revalidatie. 
 
Hobby’s 
Riet ging niet bij de pakken neerzitten en ging 
tekenles, les in aquarel en een 5-jarige opleiding 
volgen in Arendonk met daarna nog een 2-jarige 
specialisatie in schilderen. En zo werd schilderen haar grote hobby en hangen 
er verschillende prachtige eigen werken in haar woning. 



Daarnaast zingt Riet heel graag. Zo is zij 19 jaar lid geweest van het 
Laurentiuskoor, al 20 jaar lid van Hasselts Gemengd Kapelle Koor in Tilburg en 
zingt zij zo nu en dan bij Stella Vocalis, een koor dat af en toe optreedt in de 
Volckaert. Verder doet zij aan fitness, tennist zij nog 1x per week en wandelt 
en fietst zij graag. Ook geeft zij nog schilderlessen. Dit jaar voor de tiende 
keer tijdens de zomeractiviteiten van de SWOD. 
 
Corona 
Zoals tijdens elk interview vraag ik ook 
aan Riet hoe zij de coronatijd heeft 
ervaren. Riet antwoordt dat kort voor 
dat het coronavirus toesloeg haar man 
was overleden. Ze vertelt uitgebreid 
over het ziekbed en het overlijden van 
haar Piet, met wie ze meer dan 51 jaar 
was getrouwd. Zij zegt het fijn te 
vinden dat zij en haar kinderen op een 
hele fijne manier afscheid hebben kunnen nemen en er meer dan 200 
mensen in het crematorium een laatste groet kwamen brengen aan Piet. 
Door deze trieste gebeurtenis is het begin van de coronatijd eigenlijk een 
beetje aan haar voorbij gegaan. Later hebben twee kleinkinderen toch nog 
corona gekregen. 
 
Trots 
Inmiddels hebben we al bijna 2 uur lang met elkaar gesproken en zouden we 
eigenlijk tot een afronding van het gesprek moeten komen, maar Riet wil me 
nog even de boeken (kopieën van de originele) laten zien die zij heeft 
gemaakt voor haar twee kinderen. Riet heeft van beide kinderen gedurende 
de periode van 0 t/m 18 jaar alles bijgehouden en opgeschreven wat er in 
hun leven gebeurde. Toen de kinderen trouwden kregen zij het boek. 
Riet laat enkele van de maar liefst vier dikke ordners per kind vol foto’s 
verhaaltjes en anekdotes zien; iets waar Riet met recht heel trots op is. 
Riet is de trotse oma van 4 kleinkinderen van resp. 17, 15, 14 en 13 jaar. 
Dan wordt het toch echt tijd om het gesprek te beëindigen. Na een “Dank je 
wel Riet voor het fijne gesprek”, loop ik vanwege de regen weggedoken 
onder mijn paraplu richting huis en schieten me, als ik nog even terugdenk 
aan het gesprek met deze boeiende vrouw, deze woorden te binnen om Riet 
van Dongen in een paar woorden te typeren nl.: ‘gewoon bijzonder, bijzonder 
gewoon’. 



 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



Als er iets gebeurt … 

Stel dat je gaat fietsen of wandelen en er gebeurt wat waardoor je 

bewusteloos raakt. Hoe kun je dan laten weten wie je bent en wat ze precies 

met je moeten doen om je goed te helpen. 

Ik ga ervan uit dat je je telefoon bij je hebt. Want gaan wandelen of fietsen 

zonder telefoon, dat deden onze ouders. Ik neem mijn telefoon niet mee om 

onderweg iedereen te gaan bellen. Maar als ik een ongelukje heb zoals een 

kapotte fiets, dan kan ik mijn vrouw bellen en die komt mij halen. Prima dus. 

Als er iets met je gebeurt, en je 

bent bewusteloos en iemand vindt 

je, dan kan hij heel veel van je te 

weten komen als je dat wilt. Je 

telefoon is natuurlijk beveiligd met 

een wachtwoord dus je 

hulpverlener kan er niets mee 

doen, denk je.  Maar dat kan wel. 

Als je een moderne telefoon hebt 

kun je op Noodgeval drukken bij 

het toetsenbordscherm dan krijg je een scherm en daar staat Noodoproep en 

onderaan Medische ID. 

Als je daarop drukt komt er een scherm met jou persoonlijke informatie voor 

een noodgeval. Wie je bent en welke mensen ze kunnen bellen, je familie 

dus. Maar ook welke ziektes je hebt en welke medicijnen je gebruikt, je 

bloedgroep enz. Deze informatie wordt ook gebruikt door de 

ambulancebroeder en politie, een EHBO-er en de brandweer, afijn iedereen 

die jou wil helpen. En dat kan je leven redden zeker bij een ernstig ongeval 

wanneer enkele seconden het verschil kunnen maken.  

Dus een kwestie van leven of dood, jouw dood. 

 

Natuurlijk moet je dat allemaal van tevoren invullen en hieronder staat hoe je 

dat moet doen. 

 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een ICE-adres, je directe naaste, waarvan je 

vindt dat die moeten weten dat er iets met je is gebeurd. Je partner en je 

kinderen of vrienden.  



Mocht je er niet uitkomen, dan kunnen wij bij de KBO, u daar mee helpen. 
 
Het maakt wel verschil, of je een IPhone (van Apple) hebt of een andere, 
zoals een bijvoorbeeld een Samsung. De IPhone gebruikt namelijk het 
besturingssysteem ‘IOS’ en de andere telefoons gebruiken het 
besturingssysteem ‘ANDROID’.  
In de onderstaande informatie van Seniorweb wordt per besturingssysteem 
uitgelegd hoe je deze informatie in je telefoon kunt zetten. 
 
Allereerst: Wat is een ICE-contact?  
ICE staat voor 'in case of emergency' (in geval van nood). Maak op een 
Android-toestel van een of meerdere contactpersonen een ICE-contact. Zo'n 
contact is bereikbaar in geval van nood, ook als het toestel vergrendeld is. 
Hulpverleners kunnen er dus altijd bij. 
We beschrijven in deze tip hoe u een ICE-contactpersoon instelt op een 
Samsung-telefoon en op andere Android-toestellen. 
ICE-contactpersoon instellen op Samsung-telefoon met Android 7.0 of 8.0 

▪ Tik op de app Contacten. 
▪ Scrol wat naar beneden en tik in de lijst van contacten 

op Groepen. Staat dit er niet tussen, tik dan eerst op de drie 
puntjes rechtsboven. 

▪ Tik op ICE - contacten bij nood. 
▪ Tik op Bewerk. 
▪ Tik op Lid toevoegen. 
▪ Selecteer een of meerdere contactpersonen. 
▪ Tik op Gereed. 
▪ Tik op Opslaan. 

In de groep 'ICE - contacten bij nood' staan nu contactpersonen die te 
bereiken zijn via het vergrendelscherm. 
ICE-contactpersoon instellen op Samsung-telefoon met Android 9.0 of 
hoger 

▪ Tik op de app Contacten. 
▪ Tik op de drie streepjes linksboven. 
▪ Tik op Contacten voor nood. 
▪ Tik rechtsboven op de drie puntjes. 
▪ Tik op Groep bewerken. 
▪ Tik op Lid toevoegen. 
▪ Selecteer een of meerdere contactpersonen. 



▪ Tik op Gereed. 
▪ Tik op Opslaan. 

Deze contactpersonen zijn voortaan te bereiken via het vergrendelscherm. 
ICE-contactpersoon instellen op ander Android-toestel 

▪ Tik op Instellingen. 
▪ Tik op Gebruikers en accounts. 
▪ Scrol naar beneden en tik op Informatie bij nood. 
▪ Tik op Contacten. 
▪ Tik op Contact toevoegen. 
▪ Selecteer een contactpersoon. 
▪ Wilt u nog een contactpersoon toevoegen, herhaal dan de 

vorige twee stappen. 
Vanuit het vergrendelscherm een ICE-contact bellen bij nood 
Haal als volgt een contactpersoon tevoorschijn wanneer de telefoon 
vergrendeld is: 

▪ Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de 
aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is. 

▪ Veeg over het scherm om de ontgrendelmethode tevoorschijn 
te krijgen. 

▪ Zit u nu direct op het Startscherm van de telefoon, dan hebt u 
geen beveiligingsmethode ingesteld. Zie daarvoor de volgende 
alinea. In alle andere gevallen: tik op Noodoproep. 

▪ De contactpersoon of personen staan nu boven de cijfers. Tik op 
een contactpersoon en deze wordt gebeld. 

ICE-contact bellen vanuit de app Contacten 
Sommige mensen hebben hun telefoon niet beveiligd met een wachtwoord, 
vingerafdruk of andere methode. Zij kunnen hun ICE-contacten bereiken via 
de app Contacten. 

▪ Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de 
aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is. 

▪ Veeg over het scherm om de telefoon te ontgrendelen. 
▪ Tik op de app Contacten. 
▪ Scrol bij Android 7.0 of 8.0 wat naar beneden en tik in de lijst 

van contacten op Groepen. Staat dit er niet tussen, tik dan eerst 
op de drie puntjes rechtsboven. Tik op ICE - contacten bij nood. 
Bij Android 9.0 tikt u linksboven op de drie streepjes en 
vervolgens op Contacten voor nood. 

▪ Tik op de persoon die u wilt bellen. 



Noot van de redactie: het is overigens raadzaam om de telefoon wel te 
beveiligen. 
 
Op een I Phone gaat het anders. 
 
 
Contactpersoon bij nood 
Apple heeft voor iPhone de app Gezondheid gemaakt. De app stelt 
gebruikers in staat een Medisch ID aan te maken. De gebruiker vult 
informatie in over zichzelf, zoals naam en geboortedatum, en voert 
eventuele medische aandoeningen, allergieën en medicijngebruik in. 
Verder kunnen noodcontactpersonen worden ingevuld. Deze informatie 
kan in noodsituaties eenvoudig worden opgeroepen.  
Hoe gebruik ik het Medische ID? 
Stel het Medische ID op de volgende manier in op een iPhone met iOS 12 
of hoger: 

▪ Open de app Gezondheid. 
▪ Tik op Volgende. 
▪ Vul uw gegevens in. 
▪ Tik op Gereed (iOS 13) of Ga door (iOS 12). 
▪ Tik bij iOS 13 onder 'Werk je medische ID bij' op  Aan de slag. 

Tik bij iOS 12 op Maak medische ID aan. 
▪ Zorg dat 'Toon bij vergrendeling' aanstaat. Zo kunnen 

omstanders of hulpverleners in geval van nood bij uw 
informatie. 

▪ Vul persoonlijke informatie in zoals geboortedatum, ziektes, 
allergieën, medicijnen en bloedgroep. 

▪ Tik onder 'SOS-contactpersonen' op Voeg SOS-
contactpersoon toe. 

▪ Tik vervolgens op de persoon die benaderd moet worden 
wanneer u in nood bent, zoals uw partner of kind. Geef 
daarna aan wat de relatie met hem/haar is.  

▪ Tik bij iOS 12 tweemaal op Volgende. Bij iOS 13 is dit niet 
van toepassing. 

▪ Tik tot slot rechtsboven op Gereed. 
Opmerking: houd de informatie kort en bondig. Als u bijvoorbeeld niet zo 
goed tegen scherp eten kunt, is dat niet zo relevant. Vul alleen zaken in 
die van belang zijn voor hulpverleners. Of u hartpatiënt bent of diabetes 



hebt, bijvoorbeeld. Bij contacten kunt u natuurlijk ook uw huisarts of 
medisch specialist toevoegen. 
Hoe kan het Medische ID opgeroepen worden in geval van nood? 

▪ Activeer de iPhone. 
▪ Tik op de Thuisknop of veeg op een iPhone X of nieuwer van 

beneden naar boven over het scherm. 
▪ Tik linksonder op Noodgeval. 
▪ Tik linksonder op Medische ID. 

Alle door u ingevoerde informatie is nu te raadplegen en de ingevoerde 
contactpersonen kunnen worden gebeld zonder de telefoon verder te 
ontgrendelen. Hulpverleners of omstanders kunnen op deze manier snel 
informatie over uw gezondheid doorgeven aan medisch specialisten. 
Hoe zit het met mijn privacy? 
De informatie die u invult is op geen enkele andere manier in te zien of 
door andere apps te verwerken. Maar als anderen uw iPhone in handen 
hebben, kunnen ze dus gemakkelijk de door u ingevulde medische 
informatie inzien. 
Wat is de link met het elektronisch patiëntendossier?  
Die link is er niet. Het Medische ID is door Apple bedacht. Er hangt geen 
officieel medisch keurmerk aan en er zijn geen koppelingen met 
registratiesystemen of iets dergelijk. Dus de informatie staat uitsluitend 
op uw iPhone en blijft daar ook. Daarom moet u het Medische ID ook 
zien als een nuttig informatiebriefje in geval van nood 
 
Het is een heel verhaal maar het kan je leven redden of jij 
kunt met deze informatie een ander leven redden of in 
ieder geval helpen. 
En daar gaat het om. Dit is een manier die de nieuwe 
technologie ons biedt, dus doe je voordeel ermee. 
 
Voor alle merken zijn er mogelijkheden om dit te gebruiken, 
maar om alle merken hier te vermelden gaat niet. 
 
Hebt u vragen of lukt het niet het ICE-adres in uw telefoon 
in te voeren, aarzel niet en vraag om hulp. Iedere dinsdag van 09.30 tot 
11.30 zijn wij in de Leest en wij willen u graag daarbij helpen. 
 
Succes. 



Senioren Biljartvereniging SBV de Leest 

Paul Sprokholt  

Kampioen driebanden Tweede klas  

Ook in deze klas werden er twee poules gemaakt van   
6 spelers.  
In poule A was Paul Sprokholt de te kloppen man.  
Kees Hultermans en Henk v.d. Sanden probeerden wel 
maar konden Paul niet inhalen. Paul liet de ene na de 
andere losband zien. Prachtig om te zien.  
 
1e Paul Sprokholt met 89 punten. H.serie 4.  
Beste partij 0.434. Algeheel gemiddelde 102.4%.  
2e Kees Hultermans met 83 punten. H.serie 6. 
Beste partij 0.555. Algemeen gemiddelde 100.8%.  
3e plaats Henk v.d. Sanden met 80.83 punten. H.serie 3.  
Beste partij 0.500. Algeheel gemiddelde 100.3%.  
4e Wim van Dongen met 76.33 punten. H.serie 5/  
Beste partij 0.631. Algeheel gemiddelde 88%.  
5e Wim Lips met 73 punten. H.serie 3.  
Beste partij 0.476. Algeheel gemiddelde 95.2%.  
6e Martin v.d. Sanden met 61.33 punten. H.serie 3.  
Beste partij 0.381. Algeheel gemiddelde 79.9%.  
 
In poule B was de laatste wedstrijd beslissend wie er door zou gaan naar de 
finale poule. Doordat Rocus v.d. Mast zijn volle 10 punten pakte was ook hij 
verzekerd van de kruisfinale.  
1e Rocus v.d. Mast met 86.67 punten. H.serie 3. Beste partij 0.413.  
Algeheel gemiddelde 100.1%.  
2e Ad den Dekker met 86.55 punten. H.serie 3. Beste partij 0.454.  
Algeheel gemiddelde van 100.6%.  
3e Jan Timmermans met 79.47 punten. H.serie 4. Beste partij 0.678.  
Algeheel gemiddelde 95.1%.  
4e Bert Dingemans met 73 punten. H.serie 4. Beste partij 0.363.  
Algeheel gemiddelde 92.2%.  
5e Kees van Alphen met 69.69 punten. H.serie 2. Beste partij 0.611.  
Algeheel gemiddelde 85.8 %.  



6e Martin Peeters met 55.04 punten. H.serie 4.  
Beste partij 0.448.  
Algeheel gemiddelde 79.8 % 
 

TON VAN GOOL 
Kampioen Derde Klas 
 
In poule A waren Antoon van Spaandonk en          
Cor Timmermans de twee besten en plaatsten zich 
voor de kruisfinale.  
1e Antoon van Spaandonk met 94.50 punten. H.serie 
5. Beste partij 0.645.  
En een algeheel gemiddelde van 91.7%.  
2e Cor Timmermans 91 punten. H.serie 3. Beste partij 0.416.  
En een algeheel gemiddelde 109.9%  
3e Sjaak Horsten met 80 punten. H.serie 3. Beste partij 0.370.  
En een algeheel gemiddelde 96.5%.  
4e Peter Quirijnen met 76 punten. H.serie 4. Beste partij 0.40.  
En een algeheel gemiddelde 102.2%.  
5e Kees van Alphen met 74.45 punten. H.serie 4. Beste partij 0.407.  
En een algeheel gemiddelde 78.9%.  
6e Piet van Ham met 65 punten. H.serie 3. Beste partij 0.50. 
 En een algeheel gemiddelde 92.9%.  
 
In poule B ook twee uitblinkers Ton van Gool en André Emmen die zich 
makkelijk plaatsten voor de kruisfinale.  
1e Ton van Gool met 87 punten. H.serie 6. Beste partij 0.714.  
En een algeheel gemiddelde 97.9%.   
2e André Emmen met 83 punten. H.serie 3. Beste partij 0.434.  
En een algeheel gemiddelde 101.5%.  
3e Antoon Quirijnen met 77 punten. H.serie 3.  
De beste partij van deze klas met het prachtige moyenne van de 1.111.  
En een algeheel gemiddelde 115.5%.  
4e Paul Sprokholt met 76 punten. H.serie 3. Beste partij 0.666.  
En een algeheel gemiddelde 93.4%.  
5e Piet van Zon met 60 punten. H.serie 3. Beste partij 0.312.  
En een algeheel gemiddelde 77.8%/  
6e Rien Pruijssen met 40 punten. H.serie 3. Beste partij 0.20.  
En een algeheel gemiddelde 56.6%. 



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


