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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 
 
KƵĚĞƌĞŶƐŽŽƐ�͚de Leest͛: 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 ʹ SOBG in de  
Seniorenraad in Dongen ʹ zie  www.seniorenraaddongen.nl 
 
Voor ouderenadvies kunt u contact opnemen met secretariaat KBO of 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOD) telefoon 0162 375296, (tussen 9.00 ʹ 12.00 uur) 
adres: kantoorruimtes  Dongepark 1.    
 



Van het Secretariaat:  
Overleden:  
Dhr. Cees van Mierlo  Hortensiastraat 17 82 jaar 
Mw. A. Peeters-Verhees  Dr. W. Dreeslaan 28 95 jaar 
Dhr. F. van Dongen  Looiersplein 72  78 jaar 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      bode: 
Mw. Iet Heerkens  Klein Dongenseweg 49 C. Groenendaal 
Mw. A. Coremans  Dr. W. Dreeslaan 90 E. Hamelinck 
Dhr en mw. van der Schoof-Laros  Pr. Bernhardstraat 18 R. v.d. Reijen 
Mw. C. Wijnen   Spaarnelaan 2  W. Meijers 
Fam. R. van Iersel-Damen  Gropiusstraat 11  J.  Koenen 
Fam. J. Verhoeven-Versteijnen Tuin 28   A. Leeggangers 
Mw. José Ballemans  Sluisweg 56  P. Weterings 
Mw. Dini Kimenai  Gasthuisstraat 154 J. v.d. Breekel 
Mw. Ineke Verboven-van Dongen Hoefweg 1  C. Groenendaal 
 
Verhuisd: 
Mw. C. Heijkant-Loonen  Mgr. Nolenslaan 37 S. Weterings 
naar:  Dongepark 75, 5102 DB  Dongen   M. Stitzinger 
Dhr. L. Hessels   Bijvoetstraat 7  J. Koenen 
naar:  Villa Gardiaan, Schoolstraat 3, 5104 JN, Dongen M. Stitzinger 
 

 
De volgende nummers:  
Het decembernummer van Ons Eigen Venster  
en het  magazine van  KBO-Brabant  ONS worden  
bij u thuis bezorgd vanaf  
woensdag 24 november.  
 

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!



SINTERKLAASMIDDAG 

bij KBO Dongen 

dinsdag 23 november 

 

Helaas kon vorig jaar de Sint 
Nicolaasviering niet door gaan. 
 
Dat gaan we dit jaar toch 
proberen in te halen. 
 
We hebben voor jullie een leuk 
programma op dinsdag               
23 november a.s. 
van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
U dient zich hier wel voor op te 
geven, anders weten we niet 
hoeveel lekkers we moeten 
inslaan. 

 
 
U kunt zich aanmelden op het 
volgende email-adres: 
kbo.dongen@outlook.com 
 
Werkgroep Ontspanning 
Contactpersoon Jeannie Segers, tel. 
06 4028 3430 
 

 

 



 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  
Jan van Erven 
 
Het is altijd weer een spannend moment, het 
moment waarop ik van het bestuur de naam 
doorkrijg van het KBO-lid dat ik mag gaan 
interviewen. Is het een man of is het een 
vrouw? Ken ik hem of haar? 
Deze keer is het een man die ik niet persoonlijk 
ken, maar bij mij bekend is als ͚de man van 
Leontine͛, de ͚broer van Corrie͛�en dat ik 1x in 
de 3 maanden de ͚Wazerweien͛ (het blad van de Heemkundekring) bij hem in 
de brievenbus stop die aan de straat staat en waarvan ik het huis dan ergens 
in de verte zie liggen. 
Verder is mij ter ore gekomen dat het een man is die zijn sporen binnen de 
KBO ruimschoots heeft verdiend omdat hij jaren lid is geweest van de 
reiscommissie en van het bestuur en de decors bouwde voor de toneelclub. 
Kortom reden genoeg om nu eens persoonlijk kennis te maken met deze 
man. 
 
Deze keer mag ik verder fietsen dan hun brievenbus en mag ik hun ͚ŽƉrijlaan͛ 
inrijden en zie ik Jan en zijn vrouw gezellig voor het raam zitten. Omdat zij mij 
al van verre zagen aankomen, hoefde ik niet aan te bellen en ging de 
voordeur al open voordat ik mijn fiets op slot had gezet. 
We nemen beiden plaats aan de tafel en start ik met mijn eerste vraag over 
de jeugd van Jan. 
 
Jeugd 
Jan is in 1939 in Dongen geboren als jongste en als enige zoon in een gezin 
van 4 kinderen. Zijn wieg stond in een huis aan de St. Josephstraat ter hoogte 
van wat nu de Akkermansstraat is. Zijn vader was zelfstandig timmerman. 
Toen er vanwege de oorlog minder werk was legde hij zich, samen met een 
Belgische vluchteling die bij hen in huis woonde, toe op de wagenmakerij. 
De lagere schoolperiode bracht Jan door op de oude Aloysiusschool die toen 
nog gelegen was in de Kardinaal van Rossumstraat. Omdat ze thuis een 
handkar hadden heeft Jan, toen hij in de zesde klas zat, nog meegeholpen om 
de school te verhuizen naar het nieuwe gebouw aan de Pastoor Dirvenstraat. 
 



 

Na de lagere school wilde Jan naar de LTS om net als zijn vader timmerman te 

worden. Maar om toegelaten te kunnen worden tot deze school moest je 12 

jaar en 8 maanden oud zijn en Jan bleek 1 maand te jong te zijn. Langer op de 

lagere school blijven was geen optie en daarom kwam Jan terecht op de 

MULO in Oosterhout. Daar haalde hij eerst in 3 jaar MULO A en daarna nog 1 

jaar MULO B. 

Na de MULO wilde Jan alsnog naar de LTS, maar met een Mulodiploma op 

zak kon hij toegelaten worden tot de UTS in Eindhoven; een 3-jarige 

opleiding: 2 jaar theorie en daarna 1 jaar stagelopen bij een bedrijf. En zo 

kwam Jan in dienst bij een timmerfabriek in Tilburg en werkte hij ook bij zijn 

vader. 

Omdat Jan al vanaf zijn 15e jaar leraar timmeren wilde worden, ging hij na het 

werken 2 avonden en zaterdagmiddag naar een school in Eindhoven. In 1963 

ging Jan als leraar aan de slag op de LTS die toen nog gevestigd was in de 

fabriek van de firma Bald in de Houtstraat. 

Later kreeg de LTS een eigen nieuw gebouw aan de Amstelstraat en Jan heeft 

daar tot 1996 lesgegeven. 

Naast de vele uren die Jan besteedde aan het werk en zijn opleiding had Jan 

toch ook nog oog voor het vrouwelijke geslacht. In Leontine van Dongen, 

woonachtig in Oosteind, vond hij de ware en zij trouwden in 1964. Net als nu, 

was het toen ook heel moeilijk om aan eigen woonruimte te komen. Dus 

gingen Jan en Leontine inwonen bij 2 ongehuwde zussen van zijn vader. Maar 

als je een vader hebt die timmerman is en zelf ook goed met hamer en 

spijkers kan omgaan, wat doe je dan? Je gaat je eigen huis bouwen! En zo 

bouwde Jan samen met zijn vader in de Akkermansstraat een twee-onder-

één-kap woning: het ene huis voor zijn vader en moeder en het andere voor 

zijn eigen gezin. Jan en Leontine waren inmiddels de trotse ouders geworden 

van een zoon en een dochter en nu zijn er ook al 4 kleinkinderen. 

Het zou echter niet bij het bouwen van dit ene huis blijven, want daarna 

heeft Jan nog een huis gebouwd aan de St. Josephstraat 101, het huis waar 

nu de dochter van Jan met haar gezin woont en daarna het huis waarin hij nu 

nog steeds woont aan de St. Josephstraat 103. 

Ik denk dat er weinig mensen zijn die kunnen zeggen dat ze 3x in dezelfde 

straat zijn verhuisd op een afstand van nog geen halve vierkante kilometer. 

 

,ŽďďǇ͛Ɛ 
Op het terrein waar Jan en Leontine nu wonen heeft altijd een grote schuur 

gestaan. Jan kan zich daar heerlijk uitleven met zijn hobby͛Ɛ: timmeren en 

bouwen. Er volgt een kleine opsomming van wat Jan in de loop der jaren  



 
allemaal heeft gemaakt, zoals meubeltjes voor zijn kinderen en 
kleinkinderen, een vouwwagen en een boot. Eerst een kleine boot, toen een 
langere en daarna nog een langere en grotere boot waar ze heel veel jaartjes 
mee hebben gevaren tot diep in Frankrijk, hun geliefde vakantieland, aan toe. 
 
Coronatijd 
Ook aan Jan leg ik de vraag voor hoe hij de 
coronatijd heeft ervaren. Jan zegt niet bang, maar 
wel heel voorzichtig te zijn geweest door bijna 
nergens naar toe te gaan. En net als vele anderen 
heeft hij deze tijd gebruikt om onderhoud te 
plegen aan zijn huis en heeft hij een prachtig 
Mariakapelletje gemaakt waarop hij vanuit de 
woonkamer een prachtig zicht heeft. 
 
Vrijwilligerswerk 
Tot slot breng ik nog even het vrijwilligerswerk ter sprake en dan met name 
dat bij de KBO. 
Jan zegt met plezier terug te kijken op de periode dat hij samen met Trees 
van de Veeken-Broeders deel uitmaakte van de reiscommissie. Trots laat hij 
mij een overzicht zien van de vele reisjes die ze de afgelopen jaren hebben 
georganiseerd en waaraan in hoogtij dagen 160 KBO-leden deelnamen. 
In die tijd moest men zich nog persoonlijk aanmelden en komen betalen voor 
de reisjes. Op die manier had je persoonlijk contact met de deelnemers en 
dat was iets waaraan Jan nu nog steeds hele prettige herinneringen heeft. Hij 
heeft er veel moeite mee dat veel van die contacten nu verloren gaan omdat 
leden wegvallen of door ziekte niet meer mee kunnen. 
In 2020 heeft Jan zijn ervaringen overgedragen aan de nieuwe leden van 
reiscommissie en werd er van hem afscheid genomen als bestuurslid. 
 
Tot slot 
Aan het eind van ons gesprek vraag ik of ik nog even een foto van Jan mag 
nemen. Daar heeft hij geen bezwaar tegen, mits hij eerst even zijn dagelijks 
͚kloffie͛ mag omruilen voor een mooi overhemdje. En zo eindigt het gesprek 
met een man die ik daarvoor alleen nog maar kende als ͚de man͛�en ͚de broer 
van͛�voor mij als een man waar je heel snel vertrouwd mee raakt en met wie 
ik nog uren door zou kunnen praten. Dank Jan, dat ik je door het leuke 
gesprek wat nader heb mogen leren kennen! 



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
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Dinsdagmiddag 15 september is KBO Dongen weer van start gegaan. 
 
In het openingswoord van voorzitter Rian Driessen vertelde hij blij te zijn om 
iedereen weer te kunnen ontmoeten. 
In de afgelopen periode is alles stil komen te liggen door het Corona virus. 
Iedereen heeft in zijn of haar directe omgeving  hiermee te maken gehad. 
Door ziekte of zelfs door afscheid te moeten nemen van een dierbare. 
Daarom is het bestuur van KBO Dongen blij om u vandaag voor het eerst in 
lange tijd een gezellige middag aan te kunnen bieden in de vorm van een 
muzikale bingo. 
 
De muzikale bingo werd gepresenteerd door Coby en Arie Tabeling. 
�Ğ�͚ďŝŶŐŽŬĂĂƌƚ͛�ŵĞƚ�ĚĂĂƌŽƉ�ĚĞ�ƚŝƚĞůƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůŝĞĚũĞƐ�ǁĞƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞĚĞĞůĚ�ĞŶ�Ăů�
snel klonk het eerste liedje vertrouwd in de oren. 
Het was even wennen, maar de sfeer zat er al snel in. Eerst werd er door een 
enkeling meegezongen maar al snel werd het een meezingkoor. 
Sommigen gingen er zo in op dat ze vergaten de liedjes aan te kruisen. 
Al snel viel er een bingo en aan het eind van de middag waren alle prijzen 
gewonnen. 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. 
Een van de deelnemers liet zich ontvallen dat dit wel maandelijks voor 
herhaling vatbaar is. 

 
 
 



Samen werken aan een  
dementie vriendelijke  gemeenschap 
 
Op veel plaatsen in Nederland, maar zeker 
ook in Dongen, wordt al geruime tijd door 
verschillende organisaties aandacht gevraagd 
voor dementie. Activiteiten die leiden tot een 
meer dementie vriendelijke gemeenschap, 
zijn opgezet en veelal ook gerealiseerd, met 
name door Stichting Welzijn Ouderen Dongen 
en ContourdeTwern, onder meer via de werkgroep Dementievriendelijke 
gemeenschap Dongen . Helaas is door de corona-pandemie de aandacht 
hiervoor wat naar de achtergrond geraakt. Daar wil men nu nieuw leven 
in blazen. 
 
Uit een onderzoek, dat kortgeleden in Dongen is uitgevoerd, blijkt dat 
onderstaande punten extra aandacht vragen:  
ͻ��ĞŚŽĞĨƚĞ�ĂĂŶ�ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐ�;ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ�ĚĂƚ�ŵĞŶƐĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞŵĞŶƚŝĞ�ĞŶ�
hun mantelzorgers in een sociaal isolement terechtkomen)  
ͻ��ŽƌŐ�ǀŽŽr lagere drempels (zorgen dat mensen met dementie 
voldoende mogelijkheden hebben om sport uit te oefenen of andere 
activiteiten te ondernemen)  
ͻ�&ĂĐŝůŝƚĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀĞŝůŝŐĞƌĞ�ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ�;ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�ŵĞŶƐĞŶ�ǁĞƚĞŶ�
wat te doen als mensen met dementie in onveilige situaties 
terechtkomen). 
 
Met name op het gebied van dit laatste punt (een veiliger samenleving) 
kan óók door u of uw naaste, een belangrijke bijdrage worden geleverd.  
De kans, dat u met een dergelijke onveilige situatie wordt geconfronteerd, 
is misschien wel groter dan u denkt. Vaak is het met enkele simpele 
ingrepen mogelijk, om problemen te voorkomen. 
 
Bijvoorbeeld: 
Voor iemand met (beginnend) dementie, is een vertrouwde omgeving 
belangrijk. Doe daarom pas aanpassingen, als dat nodig is en doe dat 
beetje bij beetje. 



Zorg daarbij voor overzicht, bijvoorbeeld door spullen op een logische en 
herkenbare plek op te bergen, of door etiketten op (kast)deuren, lades en 
potten te plakken. 
 
Ook met uw gedrag kunt u, door goed te reageren, een belangrijke 
bijdrage leveren aan een vriendelijkere omgeving voor mensen met 
dementie. 
 
Op de website: samendementievriendelijk.nl staan mooie, duidelijke en 
vooral ook korte trainingsfilmpjes waarmee u kunt leren hoe u dementie 
kunt herkennen en hoe u het beste kunt reageren als u met dementie 
wordt geconfronteerd.  
Kijk hiervoor op: 
https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod  
 
Het volgen van de training is gratis. Wel moet u zich aanmelden met uw 
mailadres.  
 
Heeft u vragen of ideeën om samen een betere dementievriendelijke 
gemeenschap te creëren? Laat het dan weten via info@swodongen.nl of 
infodongen@contourdetwern.nl.  
 
 
******************************************************************* 
 

*DDW�8�YHUKXL]HQ�« 
of heeft u een nieuw e-PDLODGUHV�« 

WHOHIRRQQXPPHU« 
geef dit a.u.b. door aan onze 

Ledenadministratie 
kbo-leden@ziggo.nl 
of bel 0162 316821 

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



Senioren Biljartvereniging SBV de Leest 
ANTOON VAN SPAANDONK  
Superkampioen Driebanden  
De vier poule 

winnaars speelden 

een halve competitie, 

wie zich voor één jaar 

de superkampioen 

mocht noemen.  

 

Er werden twee 

wedstrijden tegelijk 

gespeeld, op tafel 1 

Paul Sprokholt tegen 

Ton van Gool. Ook 

hier werd met de 

Belgische 

puntentelling 

gespeeld dus elke 

carambole levert punten op. Na 15 beurten stond het 4-4, Paul moest er nog 

6 en Ton nog 13. Ton liep uit naar 12-4. Paul maakte een paar prachtige 

losbanders en kwam weer helemaal terug in de wedstrijd. In de 

vijfendertigste beurt maakt hij zijn 10 carambole, en Ton maakte in de na 

beurt nog een carambole 17 van zijn 20.  

 

Op tafel 2 werd vanaf de eerste beurt goed gespeeld door beide spelers. 

Antoon moet er 20 halen en Hans van Dongen 14. Na 8 beurten stond er 6 

tegen 6 op het score bord. In de dertiende beurt liep Antoon uit met een 

mooie serie van 4. In de 32 beurt maakte Antoon zijn 20 carambole, en Hans 

bleef steken op 10 caramboles. Na een half uurtje rust werd er begonnen 

met de tweede partijen.  

Ook in zijn tweede partij speelde Paul Sprokholt zeer goed en na 18 beurten 

had hij zijn 10 caramboles. Ook Antoon speelde goed en behaalde 15 

caramboles. Ton en Hans speelde niet uit en na 40 beurten stond het 19 om 

12.  

Er werd weer koffie gedronken voordat de laatste partijen begonnen.  

Paul die er goed voorstond moest tegen Hans van Dongen. Hij begon 

voortvarend na 4 beurten had Paul er ook 4, en Hans 1. Vanaf de vijfde beurt 



viel er zeer slecht spel en Paul lag volkomen stil. Hans trok vanaf de 21 beurt 
de partij helemaal naar zich toe, en in de 32 beurt maakte hij het met een 
serie van drie uit. Paul bleef op 7 punten staan. Op tafel 1 werd een prachtige 
partij gespeeld door de Kampioen en Ton van Gool. Het bleef spannend tot 
de na beurt toe. Antoon was in de 37 beurt bij de eindstreep en Ton maakte 
in de na beurt nog twee caramboles en bleef op 18 steken.  
 
Na deze wedstrijden reikte Voorzitter Jac Klijn de prijzen uit:  
1e Antoon van Spaandonk met 27.50 punten.  
2e Paul Sprokholt en Ton van Gool beiden 27 Punten.  
4e plaats Hans van Dongen met 25.71 punten.  
 

CEES VAN TURNHOUT   

Kampioen Vierde Klas Libre 
Het was tot de laatste wedstrijd dag 
spannend wie er kampioen zou worden.  
Cees liet zich zien als een ware kampioen 
en sloot zijn laatste partijen met winst af.  
 
1e plaats Cees van Turnhout 18 wedstrijden 
25 punten. H.serie 6.  
Beste partij 1.133. En een algeheel 
gemiddelde van 105.6%.  

2e Gerard Beerens met 23 punten. H.serie 5.  
Beste partij 1.667. En een algeheel gemiddelde 116.7%.  
3e Piet Schoormans met 23 punten. H.serie 4.  
Beste partij 0.938. En een algeheel gemiddelde van 102.9%. 4e Ine den Boer 
met 22 punten. H.serie 8.  
Beste partij 1.571. En een algeheel gemiddelde van 107.1%.  
5e Ben de Wit met 20 punten. H.serie 6.  
Beste partij 0.955. En een algeheel gemiddelde van 92.0%.  
6e Bep Rommen met 15 punten. H.serie 6.  
Beste partij 1.000. En een algeheel gemiddelde van 96.1%.  
 
Gerard Beerens speelde de beste partij met het mooie moyenne van 1.667.  
De hoogste serie was voor Ine den Boer met 8 Caramboles.   
 



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




