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De volgende nummers:
Het januari-februari nummer van ONS en het februari-nummer van
Ons Eigen Venster wordt bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 26 januari 2022.
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of bel 0162 316821
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Kerstmis 2021
Wie nodigen wij uit met Kerstmis, wat gaan we
eten met de kerst, hoe gaan we het huis
versieren, zetten we een boom of alleen
versiering, doen we dat met de dingen die we
hebben of gaan we eerst naar enkele kerstshows
kijken?
Allemaal vragen die wij ons zelf kunnen stellen
tegen dat het Kerstmis wordt.
In deze tijd met Corona is dat allemaal even
anders. Nu komen er vragen van, durf ik wel bij
iemand op visite, heb ik genoeg prikken gehad of
moet er nog een boost extra in mijn arm.
Zijn de mensen die ik wil uitnodigen wel
gevaccineerd? Of vraag ik dat niet, en doe ik net
of ik het niet weet, of ik doe alsof mijn neus bloedt.
Hoeveel mensen willen wij vragen of blijf ik alleen thuis.
Hoe het u vergaat weet ik niet, dat zal ook bij iedereen net even anders zijn.
Bij ons komen de kinderen naar huis en dat is altijd fijn met de kinderen en
kleinkinderen. Wij maken het zo gezellig mogelijk, spelen spelletjes met de
kleinkinderen, wij wisselen cadeautjes uit, lekker eten en drinken. Dus het
plan bij ons is goed.
Misschien bij u niet, u bent wel alleen, uw kinderen durven niet te komen
vanwege Corona, of u hebt geen kinderen en uw partner is inmiddels ook
weg. Of u hebt geen partner, dat kan ook natuurlijk.
Allemaal verschillende mensen met verschillende mensen wensen.
Hoe het ook is voor u, ik hoop dat u enkele gezellige dagen hebt en niet
alleen zit. Vrienden en vriendinnen kunnen u vragen of u kunt ook iemand
vragen. Alleen zijn met dit soort feestdagen is denk ik niet goed. Mensen zijn
toch gezelschap wezens.
Allerlei overpeinzingen gaan door je hoofd als je over het kerstfeest een
stukje gaat schrijven.

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

En na het kerstfeest is het nog maar een week voor het nieuwe jaar begint.
Een nieuw jaar dat begint met dezelfde Corona problemen.
Wat zijn de wensen voor het Nieuwe jaar?
Gezondheid is belangrijk en ik hoop dat het beter wordt voor iedereen,
ik hoop op betere tijden voor
onze wereld, ik hoop op
medicijnen tegen Corona,
ik hoop dat wij volgend jaar
weer meer kunnen en
mogen organiseren voor
onze leden.
Hoop doet leven was een
gezegde, nou bij deze dan.
Dus fijne feestdagen en de beste wensen voor volgend jaar,
Rian Driessen

*******************************************************************
Joke Nooijens-Oomens
Joke is al 15 jaar het vertrouwde gezicht in
de Leest. Zij is één van de koffiedames.
Joke, inmiddels 83 jaar, al zou je dat haar
niet nageven, stopt met haar
vrijwilligerswerk bij de biljarters in de Leest.
In kleine kring werd op woensdag
24 november, onder het genot van een
kopje koffie, afscheid van haar genomen
door de overige koffiedames.
Helmy bood, namens KBO Dongen, een
envelop met inhoud aan en een mooie bos bloemen.
In de middag werd ze door de biljarters in het zonnetje gezet.
Joke bedankt voor jouw inzet en goede zorgen.

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

Uitslag Rabo Club Support
Een heel blije penningmeester van onze vereniging.
De uitslag van Rabo Club
Support is bekend
gemaakt.
Dankzij de vele stemmen
die we van onze leden
hebben gekregen mag
hij binnenkort het bedrag
van
in de boeken
van KBO Afdeling Dongen
bijschrijven. Ook KBO Kring Dongen deelt mee in de feestvreugde. Hiervoor
wordt een bedrag van
op de rekening verwacht.
Al met al een heel mooi resultaat.
Het bestuur wil dan ook iedereen
die op onze vereniging heeft
gestemd

heel hartelijk bedanken
voor deze steun
Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen?

*******************************************************************
CONTRIBUTIE 2022
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jl.. is bekend
gemaakt dat de contributie voor 2022 ongewijzigd blijft namelijk

Samen met Ons Eigen Venster ontvangt u de nota. Hierop staat ook uw
lidmaatschapsnummer van onze vereniging.

Wilt bij het overmaken van het verschuldigde bedrag in de
omschrijving uw lidnummer(s) vermelden. Dat maakt het voor onze
penningmeester veel gemakkelijker om de betaling aan de juiste
persoon te koppelen in zijn administratie. Daarmee wordt ook
voorkomen dat iemand ten onrechte een aanmaning krijgt
toegestuurd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

*******************************************************************
Ontspanningsmiddagen KBO dinsdag 15 februari 2022
Door het nog steeds voortwoekerende corona virus is het voor de
activiteitencommissie erg moeilijk om een programma te maken.
Wij zijn afhankelijk van de dan geldende richtlijnen.
Dit betekent dat er op dit moment minder mensen in de Cammeleur mogen
waardoor we mensen teleur moeten stellen.
De eerstvolgende middag staat gepland op dinsdag 15 februari.
U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren.
In Ons eigen venster dat eind januari bij u wordt bezorgd, komen we met
meer mededelingen over deze middag en hoe u zich kunt opgeven.
Ook is het belangrijk dat wij uw
emailadres ontvangen. Dan
kunnen we u via een nieuwsbrief
snel informeren. U kunt dit sturen
naar kbo-leden@ziggo.nl
Wij wensen u fijne feestdagen en
een gezond 2022 toe.
De activiteitencommissie.

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

Een Kerstavond om nooit te vergeten!
Het sneeuwde!
Overal dwarrelden
de witte vlokjes
massaal uit de
lucht. De wereld
zag er ineens
sprookjesachtig
uit. Alles verstilde
de anders zo
drukke wereld.
Alle bomen
droegen een
prachtige witte
laag op hun
takken. Op de paden lag er wel vijftien centimeter sneeuw! Een jong stel
wurmde zich erdoor. De vrouw was hoogzwanger. Haar vriend sloeg liefdevol
zijn arm om haar heen. Hij drapeerde een dekentje om haar frêle schouders
en fluisterde haar wat bemoedigende woorden toe. Zij glimlachte vriendelijk.
De sneeuw kraakte onder hun voeten. In de verte zagen zij de verlichting van
een huis. Daar konden zij hulp vragen, want het was nog geen weer om een
hond er door te jagen. Ongemerkt waren zij middenin een sneeuwstorm
terecht gekomen. Eindelijk! Daar was het huis. Hij belde rillerig aan. Krakend
ging de deur van het slot. Een pinnige vrouw deed open en bleef met
gekruiste armen in het deurgat staan.
er even

maar naar het Inloophuis!
en ze meet de deur voor hen dicht.
Zij strompelden verder.
Een half uur later kwamen zij in de bewoonde wereld. Hij belde bij het eerste
het beste huis aan. In de gang werd het licht aangeknipt. Een vriendelijke

moeder
echter. Plots sloeg Maria haar handen rond haar buik. Ze kreunde.

oude arts zette snel alles klaar en hielp Maria op de verlostafel. Jozef ging
naast haar staan en hield haar hand vast. Niks te vroeg! Daar kwam het
hoofdje en vlak daarna volgde het lijfje. Wat een prachtige baby! Wat later
zaten Jozef en Maria, met hun baby in de armen, gezellig in de woonkamer
t helemaal niks. anders zat ik hier toch
gestorven, weet je. Door corona zitten alle mensen nu in quarantaine. Geen
ren en de

in de armen van de ontroerde man. Hij keek de pasgeborene vertederd aan

hem toe. Het kindje lachte naar hem! Toen leek het alsof heel de wereld
(bron: anoniem)

In gedachte
verzonken staan we stil bij onze
dierbare KBO-leden die het
afgelopen jaar zijn overleden.
Wij willen hen herdenken,
herinneren en eren. Denken we met
weemoed terug aan voorbije tijden
aan een leven waarin wij samen
vriendschap en verdriet met elkaar
deelden.
Maar ook staan we stil bij het feit
dat alles sterfelijk is. Zo ook het
menselijk leven en dat alleen de herinneringen aan het verleden het enige is
dat ons nu nog rest en bindt.
En deze onsterfelijke herinneringen zal onze vriendschap en verbondenheid
zelfs nu de dood ons van elkaar gescheiden heeft voor altijd in onze harten
aanwezig blijven.
Mw J. Bastiaansen-Pijnenburg
Mw. L. Walboomers-Nabuurs
Mw. A. Houtepen-Hooijmaaijers
Dhr. R. Kimenai
Mw. J. van Gog-van den Berg

Dongepark 18
Dongepark 1
Kanaalstraat 21
Fazantenweg 19
Dongepark 6

84 jr
90 jr
77 jr
85 jr
85 jr

Dhr. J. Roestenburg
Mw. T. Bakx-Snoeren
Dhr. Kees van Strien
Mw. Toos Wouters-Kuipers
Mw. Annie v. Riel-Sibon

Van Kinsbergenstraat 13
Molensteeg 43
Eindsestraat 76a
Eikenstraat 29
Stoomberg 38

79 jr
90 jr
74 jr
89 jr
79 jr

Mw. Jo Ansems-vd. Bleek
Mw. E. Huijben-vd. Broek
Mw. A. Emmen-Meijeren
Dhr. Dré van Gog
Mw. Greet v.d. Ven-Schoormans

Pr.Bernhardstr. 14
Wildzangweg 34
Kastanjestraat 39
Dongepark 6
Rosariopark 68

90 jr
87 jr
81 jr
86 jr
75 jr

Dhr. Jan Jochems
Dhr. Jan Krol
Mw. Toke Simons-Ackermans

Mgr. Ariënsstraat 4
Dongepark 1
Pr. Bernhardstraat 4a,

87 jr
86 jr
75 jr

Cor Vermeulen-Oerlemans
Dhr. Christ van Wanrooij,
Dhr. Jan Verschueren
Mw. C. van Meel-Jansen
Dhr. Ed Mol, Sint Antoniushof 99,

Dr. Mollerstraat 15
Dr. W. Dreeslaan 102
Jan Aardenstraat 12
Bloemaertstraat 21
Oosterhout

88 jr
84 jr
88 jr
84 jr
81 jr

Dhr. Wim v. Gorkum
Dhr. Cor Vereggen
Dhr. M. Pijnenburg

Dr. W. Dreeslaan 6
Bolkensteeg 2c
Laagstraat 56

87 jr
80 jr
87 jr

Dhr. Kees van den Corput

Churchillstraat 25

81 jr

Mw. A. Blijlevens-Vermeulen
Dhr. Cees van Mierlo
Mw. A. Peeters-Verhees
Dhr. F. van Dongen
Dhr. Bart van Strien
Mw. Wies Grootzwagers-van der Ven

Dr. W. Dreeslaan 20
Hortensiastraat 17
Dr. W. Dreeslaan 28
Looiersplein 72
Bolkensteeg 1a
Volckaert
Rijnstraat 25

92 jr
82 jr
95 jr
78 jr
80 jr
97 jr
88 jr

Mw. Jana AkkermansDhr. Jos Kimenai
Dhr. Frie van Es
Mw. Nettie Roosen-Broeders

Volckaert
Mandenmaker 9
Dongepark 45
Wilhelminastraat 30

101 jr
89 jr
89 jr
75 jr

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

Een ontmoeting met Kees Willemse
huizes wanneer ik aanbel op het adres
Klinkerpad 13 dat ik heb doorgekregen en waar
het KBO-lid woont dat ik deze keer mag
ontmoeten.
En zo stap ik via achterom de keuken in waar
Kees Willemse die ik vandaag ga interviewen
aan de keukentafel zit en mij hartelijk
verwelkomt.
, zegt hij meteen als ik mijn notitieblok en pen
ter hand neem en wil beginnen met het opschrijven van zijn naam.
Velen zullen Kees kennen als de hoffotograaf van de KBO, van de
buurtvereniging en van Atledo.
Kees steekt meteen van wal, maar om een beetje lijn in het verhaal te
krijgen, vraag ik om bij zijn jeugd te beginnen.
Jeugd
Kees is in 1943 geboren op het adres Kerkstraat 18c in Dongen als oudste van
een gezin van 4 kinderen. Kees kreeg nog 2 broertjes en 1 zus.
Zijn vader en moeder hadden op dit adres een kleine boerderij die later door
de gemeente werd aangekocht en afgebroken voor de ontwikkeling van het
gebied Crispijnhof.
Toen Kees 4 jaar was ging hij naar de kleuterschool Kindje Jezus die
toentertijd gevestigd was aan de Bolkensteeg. Ik merk op dat dat vanuit de
Kerkstraat een flink eind lopen was voor een klein manneke . Kees weet zich
nog te herinneren dat grotere meisjes uit de buurt hem altijd meenamen
naar school.
De lagere school volgde Kees aan de Laurentiusschool waarna hij naar de
Lagere Landbouwschool ging in Raamsdonksveer. Destijds nog een 3-jarige
opleiding die later werd uitgebreid tot een 4-jarige opleiding. Kees die 2,5 dag
per week naar school ging, deed leerjaar 3 en 4 tegelijkertijd. De overige
dagen werkte hij thuis bij zijn vader of ging hij bij de Boerenbond werken of
ging hij overal aan de slag waar ze iemand nodig hadden.
Toen Kees bijna 20 jaar was werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Kees
werd ingedeeld bij de Luchtmacht en zo kwam hij in Nijmegen terecht bij de
LUMOS (Luchtmacht Opleiding School).

Toen Kees zijn soldatenopleiding daar had afgerond werd hij overgeplaatst
naar de luchtmachtbasis Schaesbergen (vlakbij Arnhem) waar hij een
chauffeursopleiding volgde. Vanuit Schaesbergen werd Kees overgeplaatst
naar Princenbosch. Dat was lekker dicht bij
Dongen, zodat hij ook doordeweeks nog
weleens naar huis kon. Na 20 maanden in
dienst, de diensttijd duurde destijds nog 21
maanden, maar deze was net met 1 maand
ingekort, keerde Kees weer terug in de
burgermaatschappij. Er kwamen maar liefst
7 bedrijven vragen of Kees bij hen wilde
komen werken. Kees koos uiteindelijk voor
het bedrijf van Cees van den Noort waar hij
chauffeur werd.
Verkering en trouwen
Op Koninginnedag 1964 vroeg Kees het meisje dat hij dikwijls tegenkwam
omdat zij op de fiets van de Steenovensebaan naar haar werk in Dongen
fietste, om samen met een vriend die ook een meisje had meegevraagd,
avonds naar het vuurwerk te kijken. En toen sloegen niet alleen de vonken in
de lucht uiteen, maar sloeg ook de vonk over tussen Kees en het meisje: Riet
van Opstal.
Na 4 jaar verkering konden zij het huis kopen waar zij nu nog steeds in
wonen. In de loop der jaren is het huis wel meerdere keren verbouwd, werd
het opgetrokken of werd er aangebouwd.
Destijds lag het huis aan de Gerardus Majellastraat, later werd dat Lombok,
maar omdat de bewoners bezwaar indienden tegen deze naam (Lombok was
de naam die men toen gebruikte om de kleine huisjes waar hele arme
mensen woonden aan te duiden) veranderde de naam in Klinkerpad.
Op 27-7-1967 trouwden Kees en Riet en kregen zij 3 zonen en inmiddels zijn
er ook 4 kleinkinderen.
Veranderen van werk
Na 5 jaar bij Cees van den Noort gewerkt te hebben, las Kees een advertentie
van aannemer Koenen die een opperman vroeg. En zo verruilde Kees zijn
chauffeursbaan voor die van opperman. Maar het chauffeursbloed stroomde
nog steeds door zijn aderen, dus toen hij gevraagd werd om bij de firma
Rutters als chauffeur aan de slag te gaan, was de keuze gauw gemaakt en

keerde Kees weer terug op de vrachtwagen.
Na 8 jaar bij deze firma werkzaam te zijn geweest, werd er door de gemeente
Dongen een chauffeur gevraagd voor de vuilniswagen. En vanaf die tijd tot
aan zijn pensionering op 62-jarige leeftijd is Kees chauffeur op die
vuilniswagen van de gemeente gebleven.

In dienst leerde Kees fotograferen
en zwartontwikkelen. Al
gauw maakte hij dit tot zijn hobby
die hij nog lang uitoefende totdat
ging Kees over op de videocamera
en heeft hij menige bruiloften en
partijen, maar ook wel
begrafenissen, op film vastgelegd.
Corona
De coronatijd is Kees goed doorgefietst , zoals hij zelf memoreert. Jammer
dat alles stil kwam te liggen natuurlijk.
Tenslotte
Zo langzamerhand geef ik aan dat ik tot een afronding van het gesprek wil
komen. Al begrijp ik al gauw dat dit niet mee zal vallen met een man als Kees
die echt lekker op zijn praatstoel zit. Zijn verhalen over wat hij allemaal heeft
meegemaakt en waar hij naar toe moest rijden als vrachtwagenchauffeur
blijven me boeien, maar ik moet nu toch echt gaan stoppen.
Fotograaf als hij in hart en nieren is, geeft hij mij nog een tip
hoe ik het beste de foto van hem kan naken
nadien laat zien, kunnen deze gelukkig zijn goedkeuring
wegdragen.
Dan schiet het Kees nog te binnen dat het interview met
hem in het Ons Eigen Venster van de maand december komt
at Kees en Riet
alle KBO-leden fijne feestdagen wensen en een gezond
2022
bedankt voor het leuke gesprek.

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

Weetjes
Voor diegene die geïnteresseerd zijn in wat er voor ouderen wordt gedaan in
Nederland is er een dagelijkse nieuwsbrief: het seniorenjournaal .
Dit is een dagelijkse nieuwsbrief boordevol nieuws waar het
senioren betreft. Verzameld uit allerlei media in heel Nederland.
Ook KBO-Brabant wordt regelmatig genoemd.

Je moet je een keer aanmelden voor die website.
Dus je gaat op het internet en je meld je aan.
https://www.seniorenjournaal.nl
Onderaan de pagina staat, hoe je je aan kunt melden.
Er zijn meer websites waar je wat aan hebt, als je bijvoorbeeld graag Engels
spreekt of het een beetje bij wil houden, https://www.beterengels.nl
Maar ook is er dat, voor meer talen en voor rekenen en de bijbel.
Je krijgt iedere werkdag een mailtje met opgaven.
Leuk en leerzaam, want je bent nooit te oud om iets te leren.
Maar altijd begint het met https://www. En dan de naam van de website.
Succes, kom je er niet uit en je hebt hulp nodig, ieder dinsdag van 09.30 tot
11.30 uur in de Leest voor digitale hulpvragen voor KBO leden.

*******************************************************************
Sinterklaas
Vol goede moed waren we begonnen aan de voorbereidingen van het
Sinterklaas feest.
De speculaas en ook de prijzen voor de loterij waren al
ingekocht.
Helaas gooide ook dit jaar corona weer alles door de
war.
Maar dankzij de inzet van vrijwilligers konden we toch
nog de speculaas bij de mensen bezorgen die zich voor
de sinterklaasmiddag hadden aangemeld.

Ook voor de prijzen van de loterij werd snel een oplossing bedacht. Op
volgorde van aanmelding werden er nummers in de zak gestopt. Onder het
toeziend oog van onze penningmeester zijn
de nummers getrokken.
En daarna heeft Piet in hoogst eigen persoon
alle prijzen bij de winnaars gebracht.
Waaronder de prachtige sjaals van de dames
van de breiclub van de KBO. Verder een
mooie kerstkrans en een prachtig boek
geschonken door Maria van Riel.
We hopen volgend jaar weer een echte
sinterklaasmiddag te kunnen organiseren.

Op vrijdag 3 december waren
twee bodes van Ons Eigen Venster
Ad en Lenie Leeggangers-Wintermans
50-jarig getrouwd.
Ad en Lenie van harte gefeliciteerd
met dit gouden jubileum.
Van harte wensen wij jullie samen nog vele
liefdevolle en gezonde jaren.

*******************************************************************
Nabestaandenmachtiging
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, het overlijden van een dierbare
naaste. Emoties spelen dan een grote rol. Meteen na de melding van het
overlijden bij de gemeente start een carrousel van activiteiten. Een
belangrijke factor hierin is de Belastingdienst. Toeslagen worden stopgezet of
gaan over op de achterblijvende partner. Aangifte voor inkomstenbelasting
en mogelijk erfbelasting moeten worden gedaan.
Het grote probleem tot nu toe was dat de DIGID van de overledene en eventuele

machtigingen meteen komen te vervallen. Gegevens zijn dan niet meer
bereikbaar op de site van de Belastingdienst.
Hierin is nu verandering gekomen. Het is mogelijk een zgn. Nabestaandenmachtiging aan te vragen zodat de gegevens op Mijn Belastingdienst
en/of Mijn Toeslagen en de Berichtenbox toch bereikbaar blijven.
Een persoon kan de machtiging krijgen. Dat kan zijn de achterblijvende
partner, een van de kinderen of
andere erfgenamen, iemand die
als executeur is aangesteld.
Meer informatie is te vinden op de
site van de Belastingdienst/
nabestaandenmachtiging.
Of u kunt bellen naar de
nabestaandenhelpdesk 0800-2358354.
Uw belastingadviseur kan u hierbij ook van dienst zijn.

Werk zelf aan je woon- zorgtoekomst
We weten het allemaal: een
ongeluk zit soms in een klein
hoekje.
En we kennen allemaal wel
iemand, die dat is
overkomen: misschien was u
zelf wel het slachtoffer! En
toch stellen we preventieve
maatregelen heel vaak uit, tot
het te laat is.
Neem bijvoorbeeld vallen: dat komt heel vaak voor. Meer dan een derde van
de 65-plussers valt minimaal één keer per jaar. En een val kan leiden tot
vervelende gevolgen, zoals een gebroken heup of ander letsel. Na een val
heeft 71% van deze groep medische hulp nodig.
En vallen gebeurt niet alleen met de (elektrische)fiets. Ook in huis, bij een
afstapje, in de douche of door een losliggende mat, vinden vaak ongelukkige
valpartijen plaats.
Omdat de reactiesnelheid en de souplesse met het stijgen van de jaren
afnemen, zodat een uitglijder steeds moeilijker is op te vangen, terwijl het
lichaam steeds brozer wordt, zijn de gevolgen vaak ernstig èn langdurig.
Maar al te vaak onderschatten we het risico en overschatten we ons zelf:
tussen onze oren voelen we ons nog niet zo oud, we denken dat we nog
zijn.
En soms stellen we preventieve maatregelen ook uit omdat ze te duur zijn of
vergeten, dat letsel vaak veel meer gedoe geeft.
En het is niet alleen het letsel zelf dat voor problemen zorgt, maar vooral ook
de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld omdat men opeens niet meer mobiel is,
niet meer zelf kan opstaan of zich zelf kan aankleden enz.

Op dit moment neemt de vraag naar zorg thuis al razendsnel toe, omdat
steeds meer ouderen thuis (blijven) wonen en er niet (meer) voldoende
voorzieningen kunnen worden gewaarborgd door thuiszorgorganisaties e.d.
Daardoor kan nu al, volgens de Landelijke Huisartsenvereniging,
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Actiz, in de huisartsenzorg
en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals we dat
gewend zijn.
De hoogste tijd dus voor alle ouderen, om (weer) zelf het heft in handen te
nemen en aan voorzorgsmaatregelen te werken, zolang het nog kan en
voordat ze zelf slachtoffer worden.
Temeer nu er wellicht over enkele jaren geen garantie meer is op een goede
opvang.
Ook vanuit KBO Brabant wordt hard gewerkt aan de bewustwording, om de
ouderen na te laten denken over hun woon- zorgtoekomst en zich voor te
bereiden op schaarste in de zorg en de noodzaak tot keuzes.
Wie slim is, neemt nu zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om lang
zelfstandig en gezond te blijven.
Om u op weg te helpen, gaan we in de volgende uitgaves van Ons Eigen
Venster enkele tips en voorbeelden opnemen van maatregelen die u zelf kunt
nemen om wellicht veel leed te voorkomen.

*******************************************************************
OMT: advies aan zelfstandig
wonende ouderen
naar aanleiding van
OMT 131
26 november 2021
Het coronavirus heeft flink
toegeslagen, vooral bij oudere
mensen. Als we de statistieken
lezen, dan zien we dat vanaf een
bepaalde leeftijd meer mensen met
ernstige klachten in het ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft
goede bescherming, maar die bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd

minder. Het is dus belangrijk dat u de boostervaccinatie haalt om uw afweer op te
peppen. Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op
besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ernstige ziekte.
Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de veiligheid
van anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Adviezen
Zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder
Houd u aan de richtlijnen die voor iedereen gelden:

Daarnaast gelden een aantal dringende adviezen voor ouderen:
niet kunt controleren of andere bezoekers gezondheidsklachten hebben, zoals
winkels en grotere bijeenkomsten. Zeker als je er niet goed 1,5 meter afstand kunt
houden.
een regiotaxi als dat kan.
rijdt met iemand anders mee, check dan goed of iemand klachten heeft; draag een
mondkapje en ga zo mogelijk rechts achter de bestuurder zitten.
Probeer de contacten met kinderen in de basisschoolleeftijd te beperken,
vanwege de vele infecties in die leeftijdsgroep en houd ook bij kinderen zoveel
mogelijk de 1,5 meter in acht.
Overweeg om bezoekers te vragen voor het bezoek een zelftest te doen.
afspraken mee hebt gemaakt over het houden van afstand.
waarvan u weet dat ze zich goed aan de coronarichtlijnen houden. Overweeg of u
ook anderen kan inschakelen om uw boodschappen te doen, of laat uw
boodschappen bezorgen.
iever niet naar bijeenkomsten. Met uitzondering belangrijke
familieaangelegenheden (bruiloften/begrafenissen), bezoek aan dagbehandeling,
dagopvang, welzijnswerk, e.d.
Maar check wel of de 1,5 meter afstand aangehouden wordt.
Ga regelmatig naar buiten om te wandelen of fietsen. Bewegen is goed en houdt u
gezond. Kies hiervoor wel rustige locaties en rustige tijdstippen.

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!

