Ons Eigen Venster

Februari 2022

Organisatieschema

Oprichtingsdatum 21 april 1950
42e jaargang

KBO Dongen
BESTUUR
Voorzitter:
Rian Driessen
Secretariaat:
Gerard Schattefor
Penningmeester: Johan de Hoon
Commissieleden: Ellie Hamelinck
Helmy Klijn
Henk van Os
Jeannie Segers
Aspirant:
Annie Peeters
Secretariaat:
e-mail secretariaat

Torenstraat 10
Lijsterlaan 11
Stoomberg 27
Beneluxlaan 2
Wezeldonk 13
Rosariopark 91
Stoomberg 19
Constancestraat 3

5104 GG - 0620737833
5104 PE - 316212
5101 AA - 321353
5101 ZD - 316821
5103 EV - 315906
5104 HW - 318275
5101 AA - 0640283430
5101 XR - 0641219897

Lijsterlaan 11 5104 PE DONGEN
kbo.dongen@outlook.com

Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05

Beheerder

: Nieuwstraat 7
Helmy Klijn

Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden:
Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2
e-mail
kbo-leden@ziggo.nl
Webmaster:
Rian Driessen
Website:
Volg ons ook op facebook:

313940
315906

5101 ZD

0162316821

Torenstraat 10 5104 GG
www.kbo-dongen.nl
KBO Dongen

0620737833

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. Bets van Es-van Dongen
Dongepark 45
90 jaar
Dhr. Wim Rollé
Dongepark 77
92 jaar
Onze dierbare overledenen zullen
herdacht worden in de Kerstviering.

Nieuw:

bode:

Dhr. A. Meeren
Mw. Gerry Rullens-Wintermans
Mw. Henriëtte Nooten-Krijnen

Past. Dirvenstraat 54
Bolkensteeg 3-E
Bijvoetstraat 15

A. Koenen
C. Mols
J. Koenen

Dunantstraat 8a
Dongepark 1, kamer 312
Wilhelminastraat 61
kamer M0.69
Jan Aardenstraat 12
Bolkensteeg 1-B

Wout Meijers
M. Stitzinger
C. van Turnhout
P. de Bont
J. Koenen
C. Mols

Verhuisd:
Mw. K. Obee-van der Land
naar:
Mw. M. Siemons-Kimenai
naar: Hoge Ham 25,
Mw. A. Verschueren-de Swart
naar:

De volgende nummers:
Het maartnummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant
ONS worden bij u bezorgd vanaf woensdag 23 februari.

--------------------------------------------------------------------------of heeft u een nieuw egeef dit a.u.b. door aan onze
Ledenadministratie
kbo-leden@ziggo.nl
of bel 0162 316821

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

Tramstraat 87 5104 GJ
Dongen
Tel. 0162-31 24 98
E-mail: info@gertdepee.nl

Kaasland
Dongen
!""#$%&'($#)*+,
Uw delicatessewinkel voor;
versgebrande nootjes, Hollandse en buitenlandse kazen,
Like ons op
Tapas en vleeswaren.
Facebook!

Bolkensteeg 17 Dongen
Tel. 0162-315374

Nieuws van de Activiteitencommissie
We hebben allemaal gemerkt dat het Corona virus nog niet is uitgeraasd.
Derhalve gaan we ervan uit dat de coronamaatregelen op korte termijn nog
niet versoepeld gaan worden. Daarom hebben we moeten besluiten om de
geplande activiteit voor februari niet door te laten gaan.
Mochten er toch op korte termijn versoepelingen komen en kunnen er weer
activiteiten plaats vinden, dan brengen wij u uiteraard daarvan op de hoogte.
Wij hopen op uw begrip.

Nieuwe activiteit op de zondagmiddag
Binnenkort, zodra het mogelijk is, willen we gaan beginnen met iets nieuws.
Veel ouderen geven aan dat ze
niets te doen is.
We hebben het plan opgevat om op zondag voor u iets te gaan organiseren in
de Leest. U bent dan van harte welkom om gezellig koffie te komen drinken
of een spelletje te spelen.
Om dit te kunnen realiseren vragen wij vrijwilligers die mee willen helpen in
de Leest, of als chauffeur om de leden die niet goed ter been te zijn, te halen
en te brengen.
Hebt u nog spellen of een sjoelbak staan waar niets meer mee doet?
Neem dan contact met ons op. Wij komen het graag bij u ophalen
(tel. 06 40283430).
Wij hopen snel van start te kunnen gaan en houden u op de hoogte.

Noteer dit alvast op uw kalender:
Van der Klooster uit Boskoop komt op
woensdag 30 maart 2022
weer naar de Viersprong
met een modepresentatie
*******

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!

CONTRIBUTIE 2022
2022 bij u bezorgd. Veel leden hebben inmiddels al betaald waarvoor
hartelijk dank.
De overige leden wil ik vragen indien mogelijk voor eind januari het
verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekening
NL19 RABO 01119 21 805 op naam van KBO-Dongen.
Bij de omschrijving graag uw lidnummer of straatnaam/huisnummer
vermelden. Dat voorkomt vergissingen in onze administratie.
Betaalt u liever contant dan kan dat door het bedrag samen met uw
adresgegevens in een gesloten enveloppe af te geven/in de brievenbus te
doen bij onze penningmeester adres Stoomberg 27.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer
0162-321353 of 06-33028316.
Uw KBO-contributie retour via VGZ 2022
Als u bij VGZ een aanvullende verzekering
onder het collectief van KBO-Brabant hebt
afgesloten, kunt u uw contributie tot
maximaal 25 euro terugontvangen.
Vul op de website van KBO-Brabant bij
Ledenvoordeel het digitaal formulier in en u ontvangt van KBO-Brabant een
betalings-/lidmaatschapsbewijs via uw e-mail. Dit bewijs kunt u indienen bij
VGZ, zoals u normaliter uw facturen voor uw zorgkosten declareert.
Houd uw e-mailbox dus in de gaten! Download vervolgens het bewijs (en
bewaar het op uw computer) of print het uit. Soms kan het enkele minuten
duren voordat het bewijs in uw e-mailbox terecht komt.
Bent u digitaal niet zo handig, dan kunnen wij u uiteraard helpen. Bel ons dan
op 073 644 40 66. Voor vragen/hulp kunt u ook contact opnemen met onze
penningmeester Johan de Hoon, telefoon 0162-321353.
Let op: Als u én uw partner beiden KBO-lid bent en beiden bij
VGZ aanvullend verzekerd bent, dan dient u het formulier voor ieder van
u apart in te vullen.
Voor de duidelijkheid: als u alleen een basisverzekering hebt afgesloten, dan
geldt dit aanbod niet. U moet aanvullend verzekerd zijn.

Mevrouw Roovers 100 jaar
Door Corona werd het feest
afgezegd, wat bleef waren de
bezoekjes van allerlei mensen.
KBO Dongen doet mee met de
actie een cadeau voor een
honderd jarige van KBO
Brabant. De jarige krijgt dan
een tablet chocolade met
naam en een felicitatie erop.
Ik ben ontvangen bij Mevr. Roovers met haar zoon Renee zijn partner Marga
en natuurlijk ook mevrouw Roovers.
Onder het genot van koffie vertelde ze dat ze iedere dag nog op de
hometrainer zit om oefeningen te doen. Zo word je oud dus.
Ze woont nog zelfstandig en dat is op deze leeftijd toch uitzonderlijk.
Honderd worden is al geweldig maar dan nog veel dingen kunnen, daar zullen
er toch veel jaloers op zijn. Verder vertelde ze dat het jammer is dat de
kaartmiddagen weg zijn. Ze is nog zoekende naar mensen die willen rikken of
bridgen, want dat deed ze voor Corona. En of wij bij de KBO dat kunnen
regelen, was dat maar waar, dat wij dat konden. Het bestuur wil wel, maar
weet in deze tijd ook niet hoe dat moet. Bij veel ontmoetingspunten hebben
ze allerlei ontmoetingen moeten afzeggen, van kaarten tot handwerken.
Maar mevrouw Roovers houdt er de moed toch in. Ze probeert er toch nog
iets van te maken.
Toen ik binnenkwam werd mevrouw geïnterviewd door Lia van Gool van het
Weekblad voor Dongen.
Het gesprek was net klaar en dat verhaal hebt u inmiddels in het Weekblad
kunnen lezen.
Mevrouw vertelde dat ze slecht gezichten kan onthouden en vroeg of ze mij
kende want mijn gezicht had nog iets bekends.
Haar man was vroeger bij de brandweer en ik ook, dus mijn gezicht heeft ze
daar beslist gezien.

Van de brandweer vertelde ze dat er vroeger veel contacten waren tussen de
brandweervrouwen, en dat was ook zo, veel bijeenkomsten en feestjes. Maar
ook dat verdween.
Nu hoopt ze dat er na Corona weer wat meer kan en mag zodat we weer bij
elkaar kunnen komen en verhalen aan elkaar vertellen. En dat geeft dan weer
kleur aan het leven, dus laten wij hopen dat dat weer terugkomt.
Voor dit feest was er een hele reünie georganiseerd.
Ook deze moest ook worden afgezegd.
De familie heeft wel aan alle genodigden gevraagd
of ze in de maand december even langs willen
komen om de jarige te feliciteren.
Laten we hopen dat dat ook allemaal gebeurd is in
december 2021 en dat velen gehoor gegeven
hebben aan die oproep.
Dan heeft mevrouw Roovers in ieder geval weer veel
familieleden, vrienden en kennissen gezien en
gesproken en hebben ze herinneringen kunnen
ophalen.
En als je 100 jaar bent geworden dan heb je veel herinneringen, dus dat is
beslist goed gekomen.
Ik heb haar namens het bestuur onze felicitaties overgebracht en de hoop dat
ze nog enkele jaren te midden van haar familie mag doorbrengen.
Ze kan nu in ieder geval terugkijken op een lang leven.

Een ontmoeting met Marian Zwaans-Schoormans
Na dagen van somber en regenachtig weer schijnt het zonnetje als ik de deur
uitstap op weg naar mijn eerste ontmoeting
van dit nieuwe jaar: Marian Zwaans.
Ik ken haar niet, dus ik ben heel benieuwd
met wie deze keer het genoegen heb.
Nadat ik bij haar heb aangebeld, word ik
allerhartelijkst ontvangen. Ik neem plaats
aan de tafel, krijg koffie en nog voordat ik
mijn eerste slok koffie heb genomen, steekt
Marian al van wal.
Zoals te doen gebruikelijk beginnen we met
haar jeugd.
Jeugd
Marian is geboren in 1958 als jongste van
een gezin met 10 kinderen; 7 jongens en 3
meisjes. Haar ouders waren Goof
Schoormans en Net Boudewijns. Marian is
geboren in de Dr. Kuyperstraat en ging na de kleuterschool naar de St
.Jozefschool.
Na de lagere school moest Marian naar de huishoudschool. Marian had graag
door willen leren en kleuterjuf willen worden, maar in die tijd was het heel
normaal dat meisjes naar de huishoudschool gingen met als doel later een
goede huisvrouw te worden.
Na de huishoudschool ging Marian werken en had zij verschillende
werkhuizen.
Omdat het huis voor haar ouders te groot werd, verhuisden zij toen Marian
17 jaar was naar een flat in plan West 1. Daar heeft Marian nog gewoond tot
zij 20 was, want inmiddels had zij haar grote liefde, Jos Zwaans, uit
Kaatsheuvel ontmoet en toen zij een huis konden kopen in de Israëlsstraat
werd er getrouwd.
Marian en Jos kregen 2 kinderen; zoon Rens en dochter Bregje. Marian werd
actief in de Paulusparochie in de werkgroep voorbereiding H. Communie.

Marian vond het altijd heel leuk om met kinderen te werken. Toen haar eigen
kinderen groter werden ging Marian in de huishoudelijke dienst bij KIDI
(kinderdagverblijf) werken. Daarna stapte zij over naar SOVAK in Terheijden.
SOVAK is een instantie voor jong en oud met een beperking. Toen zij daar een
Jij moest maar eens een opleiding
-jarige MBO-opleiding. Nadat zij
deze opleiding bijna had afgerond stapte Marian over naar Prisma, een
organisatie voor o.a. jongeren met een verstandelijke beperking. Omdat bij
deze baan de opleidingseisen steeds hoger werden op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg, besloot Marian in goed overleg met Prisma in
2017 te stoppen met werken.
Nevenactiviteiten
Naast haar werk met kinderen met een verstandelijke beperking was Marian
25 jaar coördinator van de verkeersregelaars bij de Avondvierdaagse.
Toen haar zoon Rens werd gekozen tot Jeugdprins en zij tijdens het carnaval
4 dagen met de Jeugdraad op pad ging, vroeg de Kindercommissie of Marian
geen lid wilde worden van deze commissie. En inmiddels maakt Marian die
nog steeds graag met kinderen omgaat al 25 jaar deel uit van deze
commissie.
Toen iemand een keer een opmerking maakte dat zij bij het toneel moest,
d
DIO (Door Inspanning Ontspanning) en werd er lid. Later werd de naam DIO
gewijzigd in Toneelclub Dongen.
Menig KBO-lid kent deze toneelclub van een optreden tijdens de kerstviering
en/of na de Algemene Ledenvergadering.
Helaas konden de voorstellingen vanwege corona het afgelopen jaar niet
doorgaan.
Corona
Ter sprake komt hoe Marian de coronatijd heeft
beleefd. Marian vertelt vol enthousiasme dat ze is
gaan schilderen. Ook zaagt zij vogeltjes en figuurtjes
uit hout die zij vervolgens schildert en er leuke
schilderijtjes van maakt.
Vol trots laat zij zien wat zij zoal gemaakt heeft. Een
hobby waar ze zich helemaal in kan uitleven, want
stilzitten is er bij Marian niet bij.

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

Tot slot
Vol trots laat Marian een foto van een houten raket zien die zij samen met
haar man heeft gemaakt voor hun enige kleinzoon.
Ook hieruit blijkt dat Marian heel creatief is en dat zij dit eigenlijk van huis uit
heeft meegekregen. Zo maakte haar vader een prachtige kerststal van hout
die Marian mij laat zien.
Omdat Marian en ik ongeveer van dezelfde leeftijd zijn kijken we samen nog
even terug naar hoe het vroeger was en hoe
het nu is.
Vroeger was het veel gezelliger, aldus Marian
en zij noemt als voorbeeld dat je iedereen die
in jouw straat woonde kende. Je kwam bij
elkaar over de vloer, de kinderen kwamen bij
jou televisie kijken, maar nu in deze tijd weet
je nauwelijks hoe je eigen buren heten.
KBO
Natuurlijk komt ook de KBO nog even ter
sprake. Marian is gevraagd om er eens over na
te denken om iets creatiefs te gaan doen met
leden van de KBO.
Marian heeft het tot nu toe altijd leuk gevonden om met kinderen te werken,
maar het is misschien ook wel leuk om met ouderen iets te doen . Marian
denkt daar nog over na, maar inmiddels heeft zij wel al contact opgenomen
met de voorzitter van de activiteitencommissie van de KBO.
Dus wie weet komt u haar binnenkort tegen bij een crea-bea-activiteit.
Ik weet nu al dat dat heel gezellig gaat worden, want ik heb Marian ervaren
als een kei-gezellige vrouw met wie ik nog uren had kunnen doorpraten.

In de vorige uitgave van dit maandblad, hebben we een artikel gepubliceerd
met een oproep aan u allen om zelf aan u woon- en zorgtoekomst te (gaan)
werken.
Het is immers overduidelijk, dat de zorg zoals we die nu kennen, in de nabije
toekomst niet kan worden gehandhaafd: er zijn simpelweg niet voldoende
mensen om dat werk allemaal te doen.
In alle zorginstellingen (zieken- en verpleeghuizen, wijkzorg, thuiszorg) piept
en kraakt het op dit moment en dat komt niet alleen door de
coronapandemie: ook daarvoor deed dit probleem zich al gelden.
Als samenleving vergrijzen we en de mantelzorgers vergrijzen ook, of ze
werken en/of ze wonen steeds verder weg, zodat daar steeds moeilijker een
beroep op kan worden gedaan.
De mensen met een royaal pensioen, kunnen misschien nog wel wat zorg of
hulp inhuren, maar voor de meeste ouderen is dat niet of niet voldoende
weggelegd.
Een eenvoudige manier om althans een deel van dit probleem aan te pakken
is: voorkomen dat u (straks) zorg nodig hebt!
Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar u kunt wel maatregelen nemen om
kleinere ongelukken te vermijden
lopen.
Hierna staan enkele tips, waarmee u het wonen in uw huis een stukje veiliger
kunt maken.
Let op met matten en vloerkleden
Een losliggende mat of vloerkleed op een gladde vloer is gevaarlijk omdat u
er gemakkelijk over kunt uitglijden of achter kunt blijven haken.
Het beste is om ALLE losliggende matten en vloerkleden uit het huis te
verwijderen.
Gaat deze maatregel u te ver, maak dan gebruik van de volgende tips:
- breng een antislip laag aan, aan de onderkant van uw matten en/of
vloerkleden, zodat ze niet gemakkelijk verschuiven;

-

vervang uw matten en/of vloerkleden door een mat of kleed met een
antislip-laag aan de onderkant.
Maak de randen van de matten en/of vloerkleden aan de onderkant
vast, zodat u er niet meer achter kunt blijven haken.

Let op:
Ook door het plotseling stroevere oppervlak van de mat ten opzichte van de
gladde vloer die er omheen ligt, verliezen mensen soms hun evenwicht.
Om dit te voorkomen, kan het dus (nogmaals) raadzaam zijn om matten en
vloerkleden zoveel mogelijk te verwijderen uit uw huis. Ook kan het
verstandig zijn een gladde vloer te vervangen door stroevere vloerbedekking.
Veilig de deur open doen
Voor uw veiligheid is het prettig als u zonder de deur te openen kunt zien wie
er voor de deur staat als er wordt aangebeld. Is dat bij u nu niet het geval?
Er zijn diverse aanpassingen mogelijk die het veiliger voor u maken om de
deur te openen voor onbekenden. U kunt ook meer opties tegelijk toepassen,
voor extra veiligheid in de woning:
een spionnetje of raampje in de deur zorgt ervoor dat u kunt zien wie
er voor de deur staat;
met een deurhaak of deurketting kunt u de deur op een kier op slot
zetten. Zo kunt u eerst door de kier zien wie er voor de deur staat,
voordat u de deur helemaal open doet. De deurhaak of ketting
voorkomt dat de onbekende de deur open kan duwen;
met cameratoezicht bij de deur, kunt u zien wie er voor de deur staat,
zonder de deur te openen. Bijvoorbeeld op uw tablet.
Goede buitenverlichting helpt uiteraard om ook in het donker te kunnen zien
wie er voor uw deur staat.
Het openen van bovenraampjes
Met name in oudere woningen hebben de bovenraampjes een belangrijke
ventilatiefunctie. Het is alleen niet erg veilig om deze te openen terwijl u op
een trappetje op opstapje staat.
Er zijn verschillende aanpassingen mogelijk waarmee u gemakkelijker uw
bovenraampjes kunt openen, zonder dat u gebruik hoeft te maken van een
opstapje:
verlengde raamopeners: een soort stokken die u aan de raamsluiting

-

-

bevestigt. Met behulp van het verlengstuk kunt u de raamsluiting
handmatig bedienen zonder dat u gebruik hoeft te maken van een
opstapje.
elektrische raamopeners zijn eenvoudig aan te brengen. Hiermee
kunt u de bovenraampjes met behulp van een afstandsbediening
automatisch open en dicht doen of
vervang de bovenraampjes door ventilatieroosters. Dit verkleint de
kans op inbraken.

Losliggende kabels en snoeren
Het komt vaak voor dat volwassenen en kinderen struikelen over een
losliggend (elektriciteits)snoer. U brengt meer veiligheid in de woning door
snoeren en kabels zoveel mogelijk weg te werken achter plinten of met
kunt u kabels en snoeren vastzetten met behulp van kabelclips (ook bij de
bouwmarkt te koop). Zo heeft u minder kans op struikelen en het geeft een
opgeruimd gezicht in uw woning. Vergeet niet dat losliggende snoeren ook
nog eens grote stofverzamelaars zijn.
In de volgende uitgave van Ons Eigen Venster, zullen we een vervolg
opnemen, met tips om andere zaken in uw huis aan te pakken.

Let Op!
Op de site van Seniorweb zagen wij onderstaande
informatie.
Nepmail verificatie Mijn DigiD
woensdag 29 december 2021

Een valse e-mail over een
verouderde sleutel voor toegang tot DigiD is in omloop. Ga niet
op de mail in.
In de nepmail staat dat de digitale sleutel van DigiD verouderd is.
De ontvanger van de mail moet de sleutel activeren om gebruik te
kunnen blijven maken van DigiD. Anders moet een volledig nieuwe
DigiD aangevraagd worden.
Verificatie
Internetcriminelen zeggen in de e-mail dat het DigiD-account door
middel van IDIN (Identificeren en inloggen) geverifieerd moet
worden. Daarvoor staat een link in de mail. Klik niet op deze link en
vul geen gegevens in. De link leidt naar een nepwebsite van de
oplichters. Zij achterhalen op deze manier inloggegevens van
slachtoffers.
Laat mails controleren
Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail? Leden van SeniorWeb
kunnen mails sturen naar de phishingchecker. Ze horen uiterlijk de
volgende werkdag of het een nepmail is.

Senioren Biljartvereniging SBV De Leest
Jan Timmermans Libre kampioen in de Hoofdklas
De competitie was net uit gespeeld en toen kwam er weer een
persconferentie. We zouden beginnen met het koppeltoernooi driebanden.
Iedereen had er veel zin, maar helaas we moesten weer sluiten voorlopig tot
14 januari.
We hebben in ieder geval een mooie libre Competitie gehad.
Er werd gespeeld in 5 klasse.
In de derde klas is de kampioen nog niet bekend.
Daar moet een barrage partij uit maken wie er kampioen gaat worden: Paul
Sprokholt of Piet van Zon. Wie mag zich kronen tot kampioen?
Hoofdklas 1e plaats Jan Timmermans met 28 punten
H.serie van 21 Beste partij 3.875.En een algeheel
gemiddelde van 110.5%,
2e Ton van Gool met 25 punten H.serie van 22 Beste
partij van 3.526 En een algeheel gemiddelde van
104.6%.
3e Hans van Dongen met 24 punten H.serie 16 En een
Algeheel Gemiddelde van 112.7%
De beste partij werd gespeeld door Antoon van
Spaandonk met het mooie moyenne van 3.889.
Voor het tweede jaar op rij was Frans den Boer
ongenaakbaar. In de Eerste klas en werd weer
verdiend Kampioen.
1e Frans den Boer met 26 punten H.serie 11.
Beste partij 2..438
En een algeheel gemiddelde van 100.2%.
2E Martin Peeters met 18 punten H.serie 10
Beste partij 1.329
En een algeheel gemiddelde van 104.9%.
3e Jos Hamers 18 punten H.serie 10
Beste partij 2.045

En een algeheel gemiddelde van 101.8%.
Hoogste Serie was voor Henk v.d. Sanden met 17 caramboles.
De beste partij speelde Mari Loonen met een moyenne van 2.867.
In de tweede klas was op de laatste wedstrijd dag de spanning te snijden, er
waren nog vier kanshebbers voor de titel. Maar Sjaak Horsten die de hele
competitie derde stond pakte in de laatste wedstrijd op
schitterende wijze het kampioenschap.
1e Sjaak Horsten met 24 punten H.serie 10
Beste partij 2.50
En een algeheel gemiddelde van 104.5%.
2e John Kreeft met 23 punten H.serie van 11
Beste partij 2.267
En een algeheel gemiddelde van 112.0%.
3e Wim van Dongen met 22 punten H.serie van 12
Beste partij 2.118
En een algeheel gemiddelde van 101.8%.
De hoogste Serie was voor Wim Lips met 14 caramboles. Het verslag van de
derde en de vierde klas komt nog zodra de barrage partij is gespeeld.
We hopen op 17 januari weer te starten met de driebanden competitie en
het Bandstoten.

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

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!

