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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 

Helmy Klijn               Wezeldonk 13         5103 EV -  315906 
Henk van Os     Rosariopark 91         5104 HW -  318275 
Jeannie Segers         Stoomberg 19                5101 AA -  0640283430 

Aspirant: Anny Peeters     Constancestraat 3 5101 XR -  0641219897 
   
Secretariaat:  Lijsterlaan  11 5104 PE DONGEN 
e-mail secretariaat kbo.dongen@outlook.com 
 
Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05 
 
KƵĚĞƌĞŶƐŽŽƐ�͚ĚĞ�>ĞĞƐƚ͛: 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. Jos van Giersbergen  
Gasthuisstraat 94   
86 jaar 
 
 
Onze dierbare overledene zal herdacht 
worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      Bode: 
Mw. Nelly Biemans-Horsten Bradleystraat 19  J. Koenen 
Mw. M. van Delft-van Dongen Dahliastraat 1  F. den Boer 
Mw. Wil Meijeren  Hoge Ham 67-A  C. Mols 
Fam. J. Wanrooij-Emons  Gasthuisstraat 106 J. v.d. Breekel 
 
Verhuisd: 
Mw. H. Stulen-van Bokhorst Lucebertstraat 8  J. Koenen 
naar:    Min. Goselinglaan 4-18 L. Leeggangers 
Mw. Nel van Strien-Verschure Europaplein 103  W. Meijers 
naar:    Europaplein 62  W. Meijers 
 
De volgende nummers:  
Het maartnummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van KBO-Brabant ONS worden 
bij u bezorgd vanaf woensdag 30 maart. 
 
 

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

*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 



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!



Nieuwe Activiteit KBO Dongen 
op zondagmiddag 

 
Regelmatig bereiken ons signalen dat de ouderen op zondag veelal alleen 
thuis zitten. Verenigingen en clubs ŚŽƵĚĞŶ�͛Ɛ�ǌŽŶĚĂŐƐ�ŚƵŶ�ĚĞƵƌĞŶ�ŐĞƐůŽƚĞŶ͘�
Veel ouderen geven aan, een invulling op de zondag te missen. 
 
Daar willen wij als KBO Dongen verandering in gaan brengen. 
Op elke laatste zondag van de maand willen wij van start gaan met  
 

een VRIJE INLOOP in de Leest van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Wat is de bedoeling van deze middag zult u zich afvragen. 
Wij nodigen u uit om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken en 
als u dat wil kan er een spelletje worden gespeeld. 
 
Bent u slecht ter been en heeft u geen 
vervoer dan kunt u bellen naar  
Jeannie Segers 06 402 834030 (voor 
zaterdag 12.00 uur) en zij gaat vervoer 
voor u regelen. 
 
De eerste vrije inloop is op  
zondag 27 februari. 
U bent van harte welkom! 
 
We moeten nog wel rekening houden met de huidig corona-regels. 
Aanmelden is niet nodig. 
Neem uw QR code mee en draag een mondkapje bij binnenkomst.  
(als u zit dan mag het af). 

 
 



 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



Ontspanningsmiddag in De Cammeleur 
DINSDAG 15 MAART 

 
 

We zijn blij dat de Cammeleur weer open is voor publiek en dat wij u kunnen 
uitnodigingen voor een gezellige ontspanningsmiddag op  

dinsdag 15 maart. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We beginnen met een opening door de voorzitter. 
 

Daarna geven wij het woord aan een 
medeweker van de wensambulance. 
Wat zij doen voor mensen die nog een 
allerlaatste wens hebben voor hun 
overlijden. En hoe u zelf een wens kan         
aanvragen. 

 
 
Daarna geven wij ruim baan aan de 
mensen van de LINGE REVUE.     
Zij hebben een gezellig programma 
met muziek en komische typetjes. 
De muziek bestaat uit oud 
Nederlandstalige nummers.  
Er zijn verschillende 
sketches/typetjes waaronder: 
Henkie, de postbode. 
 
We moeten nog wel rekening houden met de huidig corona-regels. 
Daarom is het noodzakelijk dat u zich voor deze activiteit aanmeldt.  
h�ŬƵŶƚ�Ěŝƚ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ�Φ�Ϯ͕ϬϬ�ƚĞ�ďĞƚĂůĞŶ�ŽƉ�ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌ� 
NL 19 Rabo 0111921805 KBO Dongen.  
Uw betaling is uw inschrijfbewijs. 
Want vol is vol in de Cammeleur. 



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



M O D E S H O W  bij  KBO 

Van der Klooster uit Boskoop komt op 
woensdag 30 maart  2022 
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 30 maart 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 
ǀĂŶ�Φ�ϲ͕ϬϬ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ͘ 
Wilt u deelnemen aan deze modeshow. Vul onderstaand strookje in. 
Wilt u gebruik maken van de lunch ƐƚŽƉ�Φ�ϲ͕ϬϬ�ĞƵƌŽ samen met het strookje 
in een envelop en lever dit voor 15 maart a.s. in bij Jeannie Segers, 
Stoomberg 19. Tel. 06-40283430. Graag gepast geld in de envelop.  
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 30 maart 2022 en wil  wel/geen*  
gebruik maken van de lunch.  (*doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
EĂĂŵ͗���͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
 
�ĚƌĞƐ͗���͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 
Emailadres: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
 



Een ontmoeting met  

Ad en Lenie Leeggangers 

Deze keer mag ik weer een echtpaar 

interviewen. Beiden zijn actief als bode 

bij de KBO en daarnaast maakt zij, Lenie 

dus, elke week ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ�͞De Leest͟ 

schoon. 

Op het afgesproken tijdstip word ik 

hartelijk ontvangen door de vrouw des 

huizes en als ik de woonkamer 

binnenstap tref ik de heer des huizes 

zittend in een gemakkelijke fauteuil aan met de benen gestrekt. Ad blijkt op 

22 december van het afgelopen jaar geopereerd te zijn aan een knie en is nu 

daarvan aan het herstellen. 

Daarom blijft Ad lekker in zijn luie stoel zitten en neemt Lenie zodanig 

tegenover mij plaats aan de eettafel dat ik beiden kan zien. 

Omdat het nog steeds een goede gewoonte is om dames voor te laten gaan, 

begin ik met Lenie. 

 

Lenie 
Lenie is op 1 mei 1948 geboren in Hank. Zij 

ging daar ook naar de kleuter- en lagere 

school en volgde daarna de U.L.O. in 

Dussen. 

Op mijn vraag of zij daar op de fiets naar 

ƚŽĞŐŝŶŐ͕�ĂŶƚǁŽŽƌĚƚ�>ĞŶŝĞ͗�͞EĞĞ͕�ǁŝũ�ŐŝŶŐĞŶ�
ŵĞƚ�ĚĞ�ďƵƐ͘͟��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�had geregeld 

dat leerlingen uit Hank naar school in 

Dussen konden met de bus. Dat was wel 

fijn, vervolgt Lenie, want anders versleet de 

fiets. We waren altijd erg zuinig op de fiets 

die we kregen voor onze plechtige 

communie.  

Omdat Lenie zakte voor een tussenexamen, hield Lenie de school voor gezien 

en werd er van thuŝƐ�Ƶŝƚ�ŐĞǌĞŐĚ͗�͞�ĂŶ�ŐĂ�ũĞ�ŵĂĂƌ�ǁĞƌŬĞŶ͘͟��ƵƐ�ŐŝŶŐ�>ĞŶŝĞ�
naar het arbeidsbureau dat toen gevestigd was in Almkerk om daar te vragen 



om werk. En zo kwam zij terecht in een kruidenierswinkel in 
Raamsdonksveer. Later verruilde ze deze winkel voor een baan in een atelier 
in Waalwijk waar werkhandschoenen werden gemaakt. Via nichtjes kwam ze 
uiteindelijk op kantoor van VerzekeringsmaatschapƉŝũ�͞EŽŽƌĚ-�ƌĂďĂŶƚ͟�ŝŶ�
Waalwijk waar zij 5 jaar werkte totdat zij met Ad trouwde. 
Want intussen had zij Ad Leeggangers leren kennen tijdens een dansavond bij 
Boelaars in Raamsdonksveer. Samen gingen zij naar de kermis in Hank en 
ǀĂŶĂĨ�ĚŝĞ�ƚŝũĚ�ǁĂƐ�ŚĞƚ�͞ĂĂŶ͟�ƚƵƐƐĞŶ�ĚŝĞ�ƚǁĞĞ͘ 
 
Ad 
De wieg van Ad stond 
eveneens in Hank waar hij op 
24 april 1944 werd geboren 
op het schip van het Rode 
Kruis. Toen Ad 2 jaar was 
overleed zijn moeder en 
bleef zijn vader achter met 5 
kleine kinderen waarvan Ad 
de jongste was. En zoals dat 
vaak ging in die tijd werden 
de kinderen ondergebracht bij familieleden. Ad kwam uiteindelijk terecht in 
een kleuterinternaat in Udenhout. Vandaaruit ging hij naar Nijmegen naar 
het internaat ͞Jonckerbosch͟ in Nijmegen. Ad vertelt dat hij daar een hele 
fijne tijd heeft gehad. 
Intussen was zijn vader getrouwd met een vrouw met 5 kinderen uit Dongen 
die er eveneens alleen  voorstond en zodoende kwam hij in Dongen terecht. 
Deze tweede vrouw wilde dat Ad weer thuis kwam wonen en na 3 jaar op 
school in Nijmegen gezeten te hebben, kwam Ad naar Dongen. Vanuit 
Dongen ging hij met de bus naar de lagere school in Breda in de Sint 
Janstraat; toentertijd de B.L.O. (Buitengewoon Lager Onderwijs) genaamd; 
tegenwoordig spreekt men van een School voor Speciaal Onderwijs. 
Het was duidelijk dat doorleren voor Ad niet was weggelegd, dus ging Ad 
werken bij de Melkfabriek in Dongen. Omdat Ad bij de schoenfabriek van Van 
Boxtel meer kon verdienen stapte hij over naar de schoenindustrie. Dat werk 
beviel Ad niet echt dus nam hij zijn ontslag om vervolgens aan het werk te 
gaan bij de Coca Cola als bottelier. Op dit bedrijf waar Ad van alles heeft 
gedaan zoals hij zelf zegt, heeft hij 40 jaar met heel veel plezier gewerkt. Hij 
mocht ook vaak mee met de vrachtwagen wat hij altijd geweldig vond.  



 
Huwelijk 

Ad en Lenie trouwden in 1971. Omdat 

hun flat nog niet was opgeleverd 

woonden ze eerst 14 dagen bij de 

ouders van Ad in. Daarna konden zij de 

flat betrekken op het Europaplein waar 

hun enige zoon werd geboren.  

Drie jaar later verhuisde zij naar een 

eengezinswoning in de Roelof van 

Dalemstraat waar zij nu nog steeds 

wonen. 

Snelle rekenaars hebben intussen kunnen vaststellen dat Ad en Lenie 

afgelopen jaar 50 jaar getrouwd waren. 

Vanwege corona kon dit helaas niet uitgebreid met familie en vrienden 

worden gevierd, maar kon dat alleen met hun zoon en schoondochter. De 

schoondochter maakte een mooi kunstwerk naar een voorbeeld van een 

felicitatiekaart die het gouden paar kreeg van een zus van Lenie. 

 

Corona 
Net als voor zovelen in ons land zorgde corona ervoor dat ook voor Ad en 

Lenie alles stil kwam te liggen. En zoals Ad en Lenie het zelf zeggen: ͞tĞ�
konden helemaal niets meer.͟�Voor corona namen ze deel aan alle 

activiteiten van de KBO en maakten zij  al 27 jaar lang, elk jaar een buisreis 

ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ůĂŶĚ�ŝŶ��ƵƌŽƉĂ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŬǁĂŵĞŶ�ŽŽŬ�ĂůůĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀĂŶ�͞<ĞŶ�ĞŶ�
'ĞŶŝĞƚ͟�Ɛƚŝů�ƚĞ�ůŝŐŐĞŶ͘�EĂĂƐƚ�ůŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�<�K zijn Ad en Lenie ook al jaren lid 

van deze vereniging waarbij zij elke 14 dagen meededen aan de wandelingen 

op zondag, aan de fietstochten, de kerstviering en de jaarlijkse busreis. 

Ook bij deze vereniging zijn beide actief. Ad brengt het clubblad rond en elke 

maandagochtend is hij te vinden in ĚĞ�ƚƵŝŶ�͟De <ĂŶĚŽĞů͟�niet alleen voor het 

verrichten van onderhoud aan deze prachtige tuin maar natuurlijk ook om 

tijdens de koffie de laatste nieuwtjes uit Dongen met de mannen te 

bespreken. 

 

Tot slot 
Zo langzamerhand komen we aan het einde van ons gesprek en passeren nog 

een paar dingen de revue, zoals het feit dat Ad en Lenie graag willen 

verhuizen naar een kleinere woning. Ze staan al een paar jaar ingeschreven 



bij de woningbouwvereniging, maar tot op heden heeft dat nog niet tot het 
gewenste resultaat geleid.  
Ook komt de passie van Ad voor vrachtwagens aan de orde. Een passie die 
zijn zoon kennelijk heeft meegekregen, want als klein manneke zat deze al, 
als ze op de camping waren in Baarlo, elke dag langs de kant van de weg om 
ǀƌĂĐŚƚĂƵƚŽ͛Ɛ�ƚĞ�ďĞŬŝũŬĞŶ͘�hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�ďŝũ�ŬŝũŬĞŶ�ŐĞďůĞǀĞŶ͕�ǁĂŶƚ�ĚĞ�
zoon heeft van deze passie ook zijn beroep gemaakt door 
vrachtwagenchauffeur te worden. 
En Ad vindt het nog steeds  geweldig om een dagje met zijn zoon mee te 
rijden en slaat hij geen enkel televisieprogramma over waarin vrachtwagens 
centraal staan. 
Om in conditie te blijven gymt Lenie elke week en Ad is iedere 
donderdagmiddag te vinden in het zwembad bij het Bewegen voor Ouderen. 
Ad hoopt dat hij dat weer op kan pakken zodra zijn knie dat toelaat, maar 
eerst nog een paar weken revalideren. 
Nadat ik beiden heb bedankt voor het leuke gesprek en Ad een voorspoedig 
herstel heb toegewenst, neem ik afscheid van deze twee fijne mensen. Twee 
ŵĞŶƐĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�͞ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐŚĂƌƚ�ǀĂŶ�ŐŽƵĚ͕͟�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�<�K͕�ŵĂĂƌ�
ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�͞<ĞŶ�ĞŶ�'ĞŶŝĞƚ͘͟� 
En Žŵ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ƚĞ�ƐƉƌĞŬĞŶ͗�͞dǁĞĞ�ŵĞŶƐĞŶ�Žŵ�
te koesteren!͟ 
 
--------------------------------------------------------------------------- 

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 19                5101 AA   0640283430 
Werkgroep Reizen: 
Contactpersoon:  
Henk van Os     Rosariopark 91         5104 HW  318275 
 
--------------------------------------------------------------------------- 



Belastingaangifte 2021 

Het is al weer bijna zover. De bekende blauwe enveloppen vallen binnenkort 
weer in de brievenbus of u wordt via een bericht in Mijn Overheid op de 
hoogte gebracht van de aangifte Inkomstenbelasting 2021.  
Vanaf 1 maart kan dit weer worden geregeld. 
  
Ook als u geen of nauwelijks inkomstenbelasting hebt betaald kan aangifte 
toch zinvol zijn als u in 2021 te maken hebt gekregen met (hoge) ziektekosten 
die u (deels) zelf hebt moeten betalen.  
Denk hierbij ook aan reiskosten naar ziekenhuizen, artsen, medische 
behandelaars zoals fysio. Mogelijk dat dit toch kan leiden tot een teruggave 
op basis van de Regeling Tegemoetkoming Bijzondere Zorgkosten. 
 
Gelijk met het doen van de belastingaangifte kan ook worden gekeken naar 
uw recht op zorgtoeslag en/of huurtoeslag. De grenzen van deze 
voorzieningen worden jaarlijks aangepast. Het zou zonde zijn deze aanvulling 
op uw inkomen te missen. 
 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken met een belastinginvuller van 
KBO/SWOD dan kunt u kontakt opnemen met Stichting Welzijn Ouderen 
Dongen telefoon 0162-375296 of onze penningmeester Johan de Hoon 
telefoon 06-33028316 of 0162-321353. 



sĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ŝŶ�ŚƵŝƐ 
 
In de vorige uitgaves van dit maandblad, hebben we telkens een artikel 
gepubliceerd met een oproep aan u allen om zelf aan u woon- en 
zorgtoekomst te (gaan) werken. 
  
We hebben toen speciaal aandacht besteed aan maatregelen die u kunt 
nemen om uw woning veiliger te maken en daarmee de kans op een 
mogelijke toekomstige zorgvraag, onder andere door een klein ongeluk,  
zoals een valpartij, te verkleinen. 
 
In het huidige artikel staan de maatregelen die u kunt nemen om uw woning 
veiliger te maken, als u van plan bent om uw toilet of badkamer aan te 
passen. In de volgende editie van Ons Eigen Venster, zullen de maatregelen 
opnemen die u kunt nemen als u de keuken wilt gaan verbouwen. 

Toilet verbouwen met 
oog op de toekomst 
 
Wilt u uw toilet verbouwen of 
aanpassen met het oog op de 
toekomst? Dan zijn de 
volgende aandachtspunten 
van belang. 
  
Een hogere toiletpot 
Veel mensen kunnen  
(vooral wanneer ze ouder worden) gemakkelijker gaan zitten en weer 
opstaan van een hoger toilet.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om dit te realiseren. 
- een verhoogde toiletzitting biedt uitkomst wanneer u moeite hebt 
met gaan zitten en het daarna weer overeind komen. De verhoogde 
toiletzitting is in verschillende diktes verkrijgbaar en maakt daardoor voor 
iedereen een toilet op de ideale hoogte mogelijk. Als u een hangende 
toiletpot heeft, is het soms ook mogelijk de toiletpot zelf hoger aan de muur 
te bevestigen. Uw hele toilet verbouwen is dan niet nodig.  



-  steunbeugels aan de zijkant van het toilet bieden houvast bij het gaan 
zitten en het overeind komen. Er bestaan verschillende soorten steunbeugels 
voor toiletten. Sommige beugels zijn in combinatie met een verhoogde 
toiletzitting verkrijgbaar en worden aan de toiletpot zelf bevestigd.  
Daarnaast bestaan er vaste en opklapbare steunbeugels die aan de muur 
naast de toiletpot bevestigd worden. Er zijn zelfs beugels verkrijgbaar die niet 
aan de muur bevestigd hoeven te worden maar die door middel van een 
stellage naast uw toilet gezet kunnen worden.  
Dan is het toilet verbouwen dus niet nodig. 
 
Een lichtspoor naar het toilet 
Waar u misschien niet meteen aan denkt bij het toilet verbouwen, is de weg 
Ğƌ�ŶĂĂƌƚŽĞ͘�sĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌŝĐŚ�͛Ɛ�ŶĂĐŚts minder goed oriënteren, en 
dan is een (verlicht) spoor naar het toilet altijd handig.  
Er zijn verschillende oplossingen: 
- Als de afstand tussen het toilet en uw slaapkamer niet al te groot is, 
kan een klein nachtlampje in het stopcontact, op weg naar de wc, uitkomst 
bieden. 
- Als een nachtlampje niet voldoende is, zijn er ook mooie oplossingen 
in de bouwmarkt te vinden, zoals een subtiel lichtspoor van kleine ledlampjes 
aan de muur of in de vloer. Ook voor eventuele logees en/of kleinkinderen 
een ideale oplossing. 

Badkamer verbouwen 
 
Gaat u uw badkamer verbouwen of 
aanpassen?  
Overweeg dan eens om er gelijk voor te 
zorgen dat u zo lang mogelijk 
comfortabel gebruik kunt maken van uw 
badkamer. Overigens hoeft u uw 
badkamer niet helemaal te verbouwen 
om hem toekomstbestendig te maken. 
Uw badkamer aanpassen is soms al 
genoeg. 
 
Let bij een verbouwing van uw badkamer vooral op de volgende zaken: 
 



 
 
Geen gladde badkamervloer 
Veel badkamervloeren zijn glad als ze nat worden. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om (delen van) uw badkamervloer of douchecabine stroef te 
maken, zodat u minder risico loopt om uit te glijden, zoals: 
- (rubberen) anti-slipmatten of stickers in de douche of het bad bieden 
een stroeve ondergrond tijdens het douchen of baden. 
- u kunt uw badkamervloer van een anti-slipcoating laten voorzien.  
Dit is een stroeve laag die over de vloertegels aangebracht wordt.  
-  u vervangt uw badkamervloer door een vloer van anti-sliptegels. 

 
 

De douche of het bad in- en uitstappen 
Uw badkamer verbouwen of aanpassen begint met goed nadenken over bad 

en/of douchecabine. In een 
toekomstbestendige badkamer is het 
belangrijk dat u niet over een verhoging 
hoeft te stappen om uw douche en/of bad 
in- en uit te komen. Zeker als de 
badkamervloer nat is, brengt dat risico´s 
met zich mee. Maar ook als u niet gaat 
verbouwen, zijn er aanpassingen in uw 
badkamer mogelijk om voor meer comfort 
te zorgen: 
- u kunt uw douchecabine, douchebak 
of badkuip (laten) verwijderen uit uw 
badkamer en in plaats daarvan een 
drempelloze douchecel realiseren.  
De vloer en muur rondom de douchekop 
worden dan net als de rest van de  
badkamer betegeld. De douchecel wordt 
gescheiden van de rest van de 
badkamer door middel van een 

douchegordijn of (glazen) scherm. 
- u kunt steunbeugels aanbrengen waaraan u zich kunt vasthouden als 
u in- of uitstapt. Steunbeugels in de douche bieden ook houvast bij het 
wassen. 



- er zijn ook baden met een deurtje. Dit deurtje gaat naar binnen open 
en heeft een speciale rubberen rand die het bad waterdicht afsluit. zo kunt u 
veilig en comfortabel in bad stappen.  

 
Houvast tijdens het douchen 
Als u snel uw evenwicht verliest, is het handig als u zich tijdens het douchen 
ergens aan vast kunt houden. Maar ook met het oog op een comfortabele 
toekomst is het goed hier rekening mee te houden.  
Er zijn verschillende aanpassingen van uw badkamer mogelijk om hiervoor te 
zorgen: 
- Een douchestoel in uw badkamer kan een uitkomst zijn. Ook voor 
(klein) kinderen biedt dit voordelen.  
Er bestaan twee varianten van de douchestoel. 
Een losse stoel kunt u in de douche zetten wanneer u er gebruik van maakt 
en ergens anders opslaan als u hem niet gebruikt (zorg wel voor een 
͚ĂŶƚŝƐůŝƉ͛-zitting en -pootjes). Daarnaast zijn er opklapbare douchestoelen die 
aan de muur bevestigd worden. Wanneer u gebruik wilt maken van de stoel 
klapt u de zitting naar beneden. 
- U kunt ook steunbeugels laten aanbrengen in uw badkamer, die 
houvast bieden bij het douchen. Overigens bestaan er ook glijstangen 
(waaraan de douchekop omhoog en omlaag geschoven kan worden) met 
handgrepen die extra houvast bieden tijdens het douchen. 
 
Let op:  
Een normale glijstang is niet stevig genoeg om u aan vast te houden. 
 
Verstelbare hoogte douchekop 
Een douchekop die in hoogte versteld kan 
worden biedt veel comfort voor jong en 
oud. U kunt de douchestraal op de hoogte 
stellen die u het prettigst vindt. Vooral 
wanneer u zittend doucht, is het fijn 
wanneer u uw douchekop lager kunt 
instellen. Door de aanschaf van een douche 
glijstang kunt u uw douchekop op 
verschillende hoogten zetten. In de meeste gevallen is het noodzakelijk om 
bij de aanschaf van een douche glijstang ook een nieuwe douchekop te 
kopen die op de glijstang past.  



Er bestaan ook douche glijstangen waar handgrepen in verwerkt zijn. Deze 
handgrepen bieden extra houvast tijdens het douchen. 
 
 
Thermostaatkraan douche 
Een thermostaatkraan biedt veel comfort bij het douchen. Met deze kraan 
kunt het water dat uit de douchekop komt op een temperatuur zetten die 
voor u prettig aanvoelt. U hoeft dus niet meer zelf heet met koud water te 
mengen om de juiste temperatuur te krijgen. De thermostaatkraan in uw 
badkamer zorgt ervoor dat het water dat uit de kraan komt in één keer 
precies de juiste temperatuur heeft. 
Voor mensen die minder goed hitte en kou op hun huid voelen, biedt de 
thermostaatkraan naast comfort ook veiligheid. Het water wordt bij een 
thermostaatkraan namelijk nooit heter dan de temperatuur die u instelt. 
 
Bediening van kranen 
Veel mensen hebben moeite met de bediening van kranen. Bij sommige 
kranen moet veel kracht gezet worden om ze te bedienen. Dat is voor 
niemand prettig en voor mensen met bijvoorbeeld reumatische klachten, is 
het ronduit pijnlijk. Voor meer comfort en gemak in de badkamer, maar ook 
bijvoorbeeld in de keuken, kunt u uw kranen laten vervangen door kranen die 
eenvoudiger te bedienen zijn. Eengreepsmengkranen hebben één hendel die 
u naar links of rechts verschuift voor warm of koud water en omhoog schuift 
om de kraan open te zetten. De hendel is vaak heel licht te bedienen. 
Bovendien kunt u er gemakkelijk de temperatuur van het water mee regelen. 
 
Voor veel van deze aanpassingen in uw badkamer is de hele badkamer 
verbouwen of aanpassen niet echt nodig. Sommige ingrepen zijn eenvoudig 
aan te brengen. Uw 
badkamer aanpassen kan u 
al veel al veel comfort 
geven, zowel nu als later. 
 
 



Snelkoppelingen 
Gevonden in Seniorweb 
 
Snel gebruiken 
+HW�LV�ORJLVFK�RP�SURJUDPPD¶V��PDSSHQ��EHVWDQGHQ�HQ�
websites die u regelmatig gebruikt op het Bureaublad te 
zetten. Met een dubbelklik op het pictogram gaat u direct 
naar de juiste plek toe. De snelkoppeling is natuurlijk ook 
zo weer te verwijderen. Dit werkt zo: 

 Windows 10: klik met de rechtermuisknop op de 
snelkoppeling > Verwijderen. 

 Windows 11: klik met de rechtermuisknop op de 
snelkoppeling. Klik daarna bovenaan op het 
pictogram Verwijderen (de prullenbak). 

Alleen de snelkoppeling verdwijnt dan, niet het 
daadwerkelijke bestand. 
 

 
Snelkoppeling maken 
van mappen, bestanden 
HQ�SURJUDPPD¶V 
 
 
Een map, bestand of programma 
op het Bureaublad zetten gaat zo: 
 
 

 Klik met de 
rechtermuisknop op een 
lege plek op het 
Bureaublad. 

Dan ziet u popscherm zoals hiernaast. 



 Klik op Nieuw > Snelkoppeling. 
 Klik op Bladeren. 
 Blader naar de map, het programma of 

document waarvan u een snelkoppeling wilt 
maken en klik erop. 

 Klik op OK. 
 Klik op Volgende. 
 Pas eventueel de naam van de snelkoppeling 

aan en klik op Voltooien. 
 
Snelkoppeling maken van een website 
Een snelkoppeling van een website maken, gaat 
grotendeels hetzelfde. Het is wel handig om eerst de 
website te bezoeken om het webadres (de url) te 
kopiëren. 

 Ga in de browser naar de website die u als 
snelkoppeling wilt. 

 Klik op de adresbalk, selecteer heel het adres 
en druk op het toetsenbord op de sneltoets 
Ctrl+C (de sneltoets voor kopiëren). 

 Ga naar het Bureaublad en klik met de 
rechtermuisknop op een lege plek. 

 Klik op Nieuw > Snelkoppeling. 
 .OLN�RS�GH�OHJH�UXLPWH�ELM�µ*HHI�GH�ORFDWLH�YDQ�
KHW�LWHP�RS¶�HQ�GUXN�RS�KHW�WRHWVHQERUG�RS�
Ctrl+V (de sneltoets voor plakken). 

 Klik op Volgende. 
 Pas de naam aan en klik op Voltooien. 

 
 
Op het Bureaublad verschijnt een snelkoppeling van de 
website, met het logo van de standaardbrowser als 
afbeelding. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

75 KBO-helpers in Brabant voor kwetsbare ouderen 

 

De oproep van KBO-Brabant in december aan een groot deel van onze 

vrijwilligers leverde maar liefst 75 vrijwilligers op die in samenwerking 

met het Rode Kruis kwetsbare ouderen kunnen helpen! 

 

Wie hulp nodig heeft kan bellen met de Rode Kruis Hulplijn,  

bereikbaar via (070) 44 55 888  

van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

 

Vrijwilligers kunnen zich ook nog steeds aanmelden.  

Bel met Chantal Bijnen bij KBO-Brabant: (073) 644 40 66.  

 
 

 

 



Aad v.d. Kaaij  

Libre kampioen  

in de Vierde Klas Libre  

Het was zeer spannend tot de laatste 
wedstrijd week stond het nog niet vast wie 
er Kampioen zou worden. Op dat moment 
waren er nog 5 kanshebbers voor de titel, 
Aad bleek de minste zenuwen te hebben en 
pakte het Kampioenschap. 

1e plaats Aad v.d.Kaaij 18 wedstrijden gespeeld 24 punten. H.serie 7. 
 Beste partij 1.266. En een algeheel gemiddelde van 114.2%.  
2e plaats Piet van Ham met 22 punten. H.serie van 7.  
Beste partij 1.143. En een algeheel gemiddelde van 106.9%.  
3e plaats  Gerard Beerens met 20 punten. H.serie van 12.  
Beste partij 1.889. En een algeheel gemiddelde van 120.55.  
4e plaats Ad Ernest met 20 punten. H.serie van 5.  
Beste partij 1.50. En een algeheel gemiddelde van 111.5%.  
5e plaats Cees van Turnhout met 20 punten. H.serie van 7.  
Beste partij 0.947. En een algeheel gemiddelde van 101.3%.  
6e plaats André de Wijs met 17 punten. H.serie van 7.  
Beste partij 0.913. En een algeheel gemiddelde van 101.95.  
7e plaats Piet Schoormans met 16 punten. H.serie van 5.  
Beste partij 1.000. Algeheel gemiddelde van 109.9%.  
8e plaats Bep Rommen met 16 punten. H.serie van 6.  
Beste partij 1.125. En een algeheel gemiddelde van 92.3%.  
9e plaats Ben de Wit met 14 punten. H.serie van 7.  
Beste partij 0.950. En een algeheel gemiddelde van 88.8%.  
10e plaats Cees Jolie met 11 punten. H.serie van 5.  
Beste partij 0.950. En een algeheel gemiddelde van 104.4%.  
 
Alle biljarters zijn weer in hun nopjes, dat we 17 januari weer hebben hervat 
met de competities. Op maandag de Hoofdklas Eerste klas op woensdag, de 
tweede klas op donderdag en de derde klas op dinsdag. En iedereen heeft er 
weer zin om mooie ballen te maken bij het Driebanden 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!

klopt Bij ons ’t   als   een bus

KBO

De Slof 33
5107 RH Dongen
t. 0162 313535
e. tours@vanderwougroep.nl


