
NIEUWSBRIEF 

11 april 2022 

Secr.: 5104 PE  Dongen, Lijsterlaan 11    
email: kbo-dongen@outlook.com   Ledenadministratie: kbo-leden@ziggo.nl 
 
Deze nieuwsbrief is een onregelmatig verschijnend bulletin dat wordt toegestuurd aan leden met 
een email-adres. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 
eventuele wijzigingen in ons programma of andere actuele gebeurtenissen. 

_________________________________________________________________ 
 

De gemeente Dongen nodigt u uit voor de bijeenkomst ‘gezond 
ouder worden’op 21 april a.s. om 14.00 uur in de Cammeleur. 
 
Gemeente Dongen en KBO Dongen ondersteunen de uitgangspunten van het Lokaal 
Preventieakkoord, dat een gezonde leefstijl stimuleert. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een goede 
gezondheid en het welbevinden. Door een gezonde leefstijl kunnen ziekten worden voorkomen, 
blijven mensen langer zelfredzaam en kunnen ze mee blijven doen.  
 
Uit de cijfers blijkt dat het alcoholgebruik onder senioren in Dongen aandacht vraagt. Daarom wordt 
er via de IkPas campagne ingezet om het alcoholgebruik tijdelijk op pauze te zetten. Als aftrap van 
deze campagne wordt er op dinsdag 21 april een bijeenkomst georganiseerd voor senioren in de 
Cammeleur.  
 
Uitnodiging bijeenkomst ‘Gezond ouder worden’ 
Gemeente Dongen en KBO Dongen nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Tijdens deze humoristische en informatieve bijeenkomst wordt aandacht besteed aan gezonde 
leefstijl en hoe u gelukkig en gezond ouder kunt worden. Er is tevens ruimte voor een gezellige nazit. 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen.  
 
Wanneer:  Dinsdag 21 april 2022 
Locatie:   De Cammeleur, Hoge Ham 126, Dongen 
 
Programma:  14.00 uur Inloop met koffie/thee 
    14.30 uur Op humoristische wijze zal Helder Theater door middel van   
      korte voorstellingen het thema ‘gezond ouder worden’  
      bespreekbaar maken. Tussen de sketches door zullen  
      verschillende sprekers van GGD, Novadic Kentron en  
       FysioAttent hier nader op in gaan. Het gaat dan o.a. over  
      positief ouder worden, valpreventie en de effecten van  
      alcohol op het ouder wordende lichaam.   
    16.45 uur Eind programma, gelegenheid tot napraten.   
 

Zet uw alcoholgebruik op pauze  
Wat gebeurt er met het lichaam als u een maand geen alcohol drinkt? Er zijn verschillende effecten. 
Ten eerste wordt u zich bewuster van de keuze die u kunt maken om wel of niet te drinken. 
Daarnaast doorbreekt u vaste patronen en is alcohol niet meer vanzelfsprekend. Veel deelnemers 
ervaren ook lichamelijke voordelen van meedoen aan de IkPas campagne. Zo voelt 62 procent zich 
bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55 procent beter en verliest 32 procent van de deelnemers gewicht.  
Als u meer wilt weten kunt u deze maand ook een filmpje bekijken over de campagne op 
LangstraatTV.  
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Doe mee aan IkPas van gemeente Dongen  
We nodigen u van harte uit om ook mee te doen met de IkPas campagne van gemeente Dongen.  
IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. U drinkt een maand geen alcohol om te kijken wat het met 
u doet. De IkPas campagne start op 1 mei 2022. U kunt meedoen door u te registreren via 
www.ikpas.nl/gemeente-dongen. Klik daarna op ‘doe mee’. U ontvangt gedurende deze maand tips 
in uw mailbox en u kunt zien hoeveel Dongenaren met u mee doen.  
 
Tijdens de bijeenkomst in de Cammeleur is er ter plaatse de mogelijkheid om u aan te melden.  
De eerste 100 inschrijvers op 21 april ontvangen een leuke attentie.  
 
Vervoer naar de Cammeleur 
Mocht vervoer naar de Cammeleur een probleem zijn, dan kunt u wellicht gebruik maken van het 
Automaatje. U kunt hiervoor minimaal twee dagen van tevoren contact opnemen met de 
coördinator van de lokale ANWB AutoMaatje bij SWOD via: automaatje@swodongen.nl of 
telefoonnummer  
0162-375333.  
 
Wij hopen u te verwelkomen in de Cammeleur op 21 april en wensen u veel succes bij deelname aan 
de IkPas campagne.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Namens KBO Dongen   en  Team Maatschappelijk Beleid  
        Gemeente Dongen  
 

                                                    
 
 

 

Vrije inloop in de Leest verplaatst: 
In ons maandblad ‘Ons Eigen Venster’ van april 2022, staat dat wij u graag uitnodigen om gezellig een 
kopje koffie of theee te komen drinken in de Leest op zondag 24 april van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Die middag hebben we moeten verplaatsen naar 1 mei a.s. omdat de voorbereidingen voor de 
Oranjefeesten al op zondag 24 april beginnen en daarvoor is de Leest nodig. 
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Ontspanningsmiddag in De Cammeleur 

DINSDAG 10 MEI 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op DINSDAG 10 MEI. 

De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

 

We beginnen met een opening door de voorzitter. 
 
Daarna wordt er uitleg gegeven over het nut van goede 
brandbeveiliging. 
 
Voor de nodige ontspanning  wordt het tijd voor een optreden van het 
mannenkoor Chapeau. Dit koor bestaat uit een 18-tal zangers.  
Ze zingen liederen die overal vandaan komen. 
Onder leiding van de  heer John Kok brengen ze prachtige songs, 
ballads en folkmusic.  
 
Omdat we ons moeten houden aan het aantal beschikbare plaatsen in de Cammeleur dient u zich 
vooraf aan te melden. 
U kunt dit doen door € 2,00 te betalen op rekeningnummer  
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen.  
Uw betaling is uw inschrijfbewijs. 
 
We hopen weer velen  van u te ontmoeten.  
De activiteitencommissie. 

_________________________________________________________________ 
 
 

We gaan weer op reis: 
Op dinsdag 19 april gaan we met een touringcar naar de Kempen in ons eigen mooie Brabant. 

In ons maandblad “Ons Eigen Venster” van april 2022 vindt u de informatie over deze eerste reis na 

een lange periode zonder activiteiten. 

Wilt u mee?  

Geef u dan op door € 68,00 over te maken op rekening nr. NL RABO 0111921805 ten name Van KBO 

Dongen. 

Sluitingsdatum is al op 12 april!! 

 
___________________________________________________________ 
 

 



Geen Nieuwsbrief van KBO Dongen ontvangen? 
Zijn er mensen in uw kennissenkring, die wel lid zijn van KBO Dongen, maar deze Nieuwsbrief (nog) 

niet ontvangen? 

Dan is het zeer waarschijnlijk, dat wij geen (correct) emailadres van die mensen hebben. 

U kunt (na lezing) deze Nieuwsbrief (of de inhoud daarvan) delen met die mensen èn aan hen   

vragen om hun emailadres aan ons door te geven. 

______________________________________________________________ 

 


