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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 
                        43e jaargang 
 

           KBO Dongen 
 
BESTUUR 
Voorzitter: Rian Driessen     Torenstraat 10  5104 GG -  0620737833 
Secretariaat: Gerard Schattefor   Lijsterlaan 11      5104 PE -  316212        
Penningmeester:       vacant 
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 

   
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:  
Mevr. Ans Maijers-van der Zee, 
Mgr Schaepmanlaan 41   
95 jaar 
Dhr. Jan van Nispen, Hoge Ham 44    
83 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen 
herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      Bode: 
Dhr. A.J. de Jong   Schubertstraat 1  M. Kemmeren 
Dhr. Leo van Tilborg  Patrijzenweg 4  H. Meijer 
Mevr. Diny Smulders-Weterings Rosariopark 12-E  R. vd. Reijen 
Mevr. Nellie Leemans  Hoogstraat 102-A J. vd. Breekel 
Fam P. van Riel-Delien  Distelweide 4  A. Leeggangers  
 
Verhuisd: 
Dhr. B. v.d. Oudenhoven  Salviastraat 14  Fr. Den Boer 
naar:    Gasthuisstraat 134 J. v.d. Breekel 
Dǁ͘�/ŶĞ�͛ƚ�,ŽĞŶ-Rooijakkers Lijsterlaan 4  J. Koenen 
naar:    Modestusstraat 26 H. Claveaux 
fam. Langerak-van Dongen Schoolstraat 28  M. Stitzinger 
naar:    Mariaoord  P. de Bont 
 
 

De volgende nummers:  
 
Het juni-nummer van Ons Eigen Venster en  
het magazine van KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf woensdag 25 mei. 



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!



LET OP: 
 
i.v.m. de voorbereidingen van Koningsdag is de 
 
VRIJE INLOOP van zondag 24 april in de Leest 
 
verplaatst naar ZONDAG 1 MEI van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Wij nodigen u uit 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 daarop volgende vrije inloop is op  
zondag 22 mei 
 

U bent van harte 
welkom! 
 
Aanmelden is niet 
nodig. 
 
 
 
 

 
 



 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 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. 
 
h�ŬƵŶƚ�Ěŝƚ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ�Φ�Ϯ͕ϬϬ�ƚĞ�ďĞƚĂůĞŶ�ŽƉ�ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌ� 
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen.  
Uw betaling is uw inschrijfbewijs. 
 
We hopen weer velen  van u te ontmoeten.  
De activiteitencommissie. 
 



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



Ontspanningsmiddag in De Cammeleur 
DINSDAG 14 JUNI 

 
 

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op  
DINSDAG 14 juni 

 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 
We beginnen deze middag met een presentatie van 
Colinda Blous.  
Colinda is werkzaam bij Stichting Welzijn Ouderen 
Dongen (SWOD). Zij geeft u deze middag uitleg over 
de activiteiten van het SWOD. 
 
Dan wordt het tijd voor een stukje ontspanning en geven wij ruim baan aan 

het trio Zand Zeep & Soda. 
Dit trio bestaat al 30 jaar en 
maakt gezellige muziek. 
Het nieuwste programma 
hebben ze ingestudeerd in 
coronatijd. Liedjes uit de jaren 
60,70.80 en 90. 
O.a. Liedjes van Frans Bauer, 
Andre Hazes sr. en Guus 
Meeuwis. 
  

 
Voor deze middag dient zich wel aan te melden.  
h�ŬƵŶƚ�Ěŝƚ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ�Φ�Ϯ͕ϬϬ�ŽǀĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŽƉ�ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌ� 
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen. Uw betaling is uw inschrijfbewijs. 
U krijgt daarvoor in de pauze een kopje koffie extra. 
Want vol is vol. 
 
Wij wensen u een gezellige middag, 
de Activiteitencommissie 
 



Vrijdag 10 juni 
Busreis naar Dagboek van een herdershond 
 
Al twee maal eerder 
zijn we met de bus 
naar een musical 
geweest. 
Soldaat van Oranje en 
Andre Rieu. 
 
De afgelopen twee 
jaar hebben we 
noodgedwongen veel thuis moeten zitten. Reden voor de reiscommissie om 
buiten de geplandĞ�ďƵƐƌĞŝǌĞŶ�Ƶ�ŝĞƚƐ�ĞǆƚƌĂ͛Ɛ�ĂĂŶ�ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ: 
 
Het bijwonen van een voorstelling van de musical  
Dagboek van een Herdershond in het Mecc in Maastricht. 
 
De legendarische televisieserie komt weer tot leven. 
In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 
1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein landbouwdorp 
in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. 
Door de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse 
leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik probeert 
zich staande te houden in het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede 
bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas. 
 
In overleg met Touringcarbedrijf Van Mook  hebben we een optie voor 120 
kaarten genomen, allemaal eerste rang. Deze optie loopt tot 10 mei 2022. Op 
die datum moeten we de kaarten afnemen of laten vervallen. 
 
De prijs voor deze reis is nog niet exact te bepalen, deze hangt af van het 
aantal deelnemers. De prijs zal ,bij voldoende deelname, rond de 115 euro 
per persoon liggen. 
 
Om voor deze reis in te schrijven verzoeken wij u een bedrag van 50,00 euro 
als voorschot over te maken voor 8 mei 2022. 



 
In deze prijs is inbegrepen: 
Op de heenweg een 3-gangen diner met consumptie,  
ticket 1ste rang met reservering in het MECC in Maastricht. 
 
 
Programma: 

14.00 uur vertrek vanaf onze opstapplaatsen: De salamander 
                Bushalte bij De Jumbo. 
                Café De Viersprong. 
 15.30 ʹ 17.30 uur  3-ganger diner in Thorn 
 19.00- 21.30 uur  musical, Dagboek van een Herdershond 
 22.00 uur             ca. vertrek retour Dongen  
  
Het maximum aantal personen bedraagt 120. 
De datum en tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde van aanmelding. 
 
h�ŬƵŶƚ�ǌŝĐŚ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƌĞŝƐ�ŽƉŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�Φ�50,00 over te maken op rekening 
van de KBO Dongen. Mocht de reis wegens te weinig deelname niet 
doorgaan krijgt u het inschrijfgeld terug.   Gaarne voor 8 mei. 
 
Rekening nummer:   NL19 RABO 0111921805 van de KBO-Dongen 
 
Bij de betaling gelieve uw opstapplaats te vermelden. Ook als u een bepaald 
dieet volgt b.v. zoutloos of gluten/lactose vrij geeft u dit dan duidelijk aan. 
 
Inlichtingen voor dit evenement bij:  
J. van Erven, tel.  06 13089998 of 0162-315003. 
    
 
 
 



Energietoeslag lage inkomens 
 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige 
energietoeslag krijgen.  
Op 11 maart maakte de regering bekend dat de energietoeslag omhoog gaat 
naar ongeveer 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de 
energiekosten betalen.  
�Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ��ŽŶŐĞŶ�ŐĂĂƚ�Φ�ϭϬϬ͕- per maand uitbetalen aan inwoners die 
een bijstandsuitkering hebben. Met terugwerkende kracht. Het gaat in de 
gemeente Dongen om ruim 300 huishoudens.  
 
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente. U hoeft niets te doen u 
ontvangt de toeslag automatisch. 
 
Geen uitkering, wel een laag inkomen? 
 
Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een inkomen onder of net boven het 
sociaal minimum? Dan kunt u de toeslag bij de gemeente aanvragen. Dit kan 
via een formulier op www.dongen.nl 
 
Let op: de regering maakte bekend dat huishoudens met een laag inkomen 
(tot 120% van het minimum) de eenmalige energietoeslag krijgen. 
Heeft u hier vragen over ? Neem contact op met de gemeente Dongen via 
hulpbijfinancien@dongen.nl of tel.nr. 140162. 
 

 



Een ontmoeting met Stina van Strien-Boudewijns 
 
Deze keer heb ik van het bestuur voor het 
interview de naam Stina van Strien-
Boudewijns doorgekregen. Omdat ik Stina 
weleens heb ontmoet op verjaardagen van 
een wederzijdse kennis van ons beiden, is 
zij voor mij geen onbekende. Ik vind het 
erg leuk om haar via het interview beter te 
leren kennen.  
Op het afgesproken tijdstip heet Stina mij 
welkom in haar prachtige appartement 
aan het Rosariopark. Wij nemen plaats aan 
de tafel, ik pak mijn notitieblok en pen uit 
mijn tas en we gaan van start. 
 
Jeugd 
Stina is in 1938 geboren als 2e kind in het gezin Boudewijns dat destijds 
woonde op het adres Molenstraat 16. De naam van deze straat werd later 
gewijzigd in Sluisweg.  
Na Stina werden er nog 8 kinderen geboren. Een groot gezin dus. Grote 
gezinnen waren in die tijd niet ongebruikelijk. Naast de woning van de familie 
Boudewijns stonden nog 2 andere woningen en deze 3 gezinnen hadden 
samen maar liefst 34 kinderen! 
Na de kleuterschool ͚Kindje Jezus͛�ging Stina naar de Heilig Hartschool. In de 
oorlogstijd hadden de Duitsers de school in gebruik genomen en werd er 
door de zusters les gegeven in de looierijen van Van Bavel en Van Boxtel. 
Na de lagere school volgde Stina de huishoudschool. Omdat ze thuis wel een 
paar extra handen konden gebruiken kon Stina daarna thuis aan de slag en 
volgde zij op enkele middagen in de week naailes. Naast het werk in het 
eigen gezin, ging Stina ook helpen schoonmaken bij de destijds beter 
gesitueerden in Dongen. Met dit werk verdiende Stina 1 gulden per uur! 
Tijdens de danslessen bij Jantje Timmers leerde Stina haar grote liefde Bart 
van Strien kennen. 
Bart was eveneens het tweede kind in het gezin Van Strien dat uiteindelijk 
ook zou uitgroeien tot een gezin met 10 kinderen: 9 jongens en 1 meisje. 
 
 



Huwelijk 
Stina en Bart trouwden in 1962 en gingen wonen aan de Lage Ham. Daar 
werden hun eerste 2 kinderen geboren, zoon Jan en dochter Dimphie. Later 
werd het gezin nog verrijkt met dochter Anita. 
Bart werkte bij molenaar Van Riel, maar toen daar geen werk meer voor hem 
was, werd Bart chauffeur bij de firma Bald. Bij dit bedrijf werkte overigens 
ook de vader van Bart. De firma Bald ging het vervoer echter uitbesteden 
waardoor Bart dreigde op straat te komen staan. Bart besloot de 
vrachtwagen te kopen en begon daarmee zijn eigen bedrijf. Een bedrijf dat 
overigens nog steeds bestaat omdat het, na het overlijden van Bart op 61-
jarige leeftijd, werd overgenomen door dochter Dimphie. 
Toen de moeder van Bart op 62-jarige leeftijd overleed en de schoonvader 
van Stina achterbleef met nog 7 vrijgezelle zonen, was het Stina die werd 
gevraagd om het huishouden daar te runnen. 
Dus ͚vloog͛�Stina heen en weer vanuit haar eigen huis aan de Lage Ham naar 
de woning van haar schoonvader op Oosteind. Omdat dit een heel gedoe 
was, vroeg haar schoonvader͗�͞ Waarom kom je niet met je gezin bij ons 
inwonen?͟ En zo geschiedde en kreeg Stina naast haar eigen gezin er ineens 
een heel groot gezin met 8 mannen bij. Dat was natuurlijk hard werken voor 
Stina. Spijt heeft ze nooit gehad van deze beslissing en met behulp van 
familieleden lukte het haar om alles draaiende te houden. Jong en oud werd 
geacht de handjes uit de mouwen te steken. 
De jongste dochter werd geboren in Oosteind en toen de kraamverpleegster 
ŬǁĂŵ�ǌĞŝ�ĚĞǌĞ͗�͞�Ž͛Ŷ�ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶ�ŚĞď�ŝŬ�ŶŽŐ�ŶŽŽŝƚ�ŐĞǌŝĞŶ͘͟ 
 
Paarden 
Paarden hebben altijd een 
hele belangrijke rol 
gespeeld in het leven van 
Stina. Zij was als enige 
vrouw lid van de 
Paardrijclub in Dongen en 
zij was de eerste 
commandant van de 
Ponyclub Dongen. Stina 
bewaard nog steeds mooie 
herinneringen aan die tijd waarin ze met de kinderen van de ponyclub op 
kamp gingen en meededen aan wedstrijden. 



 

Hechte familieband 
Stina vertelt dat er nog steeds een hechte familieband is. Zo drinken de 

zussen Boudewijns elke maandagochtend samen koffie en ook met al haar 

schoonzussen en zwagers is er goed contact. 

De laatste broer van Bart ging pas op 72-jarige leeftijd het huis uit en ging 

zelfstandig wonen. Maar ook dat is met behulp van de vele familieleden 

allemaal goed gekomen. 

 

Rosariopark 
In 2011 verhuisde Stina naar het Rosariopark. Een hele stap omdat zij altijd 

͚buiten͛ heeft gewoond. Ze heeft er echter geen moment spijt van gehad. 

Inmiddels zijn er 4 kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen en is het derde 

achterkleinkind op komst. 

 

Coronaperiode 
Stina heeft van deze periode weinig hinder ondervonden. Zij bleef haar 

kinderen en kleinkinderen zien. Ze hebben inmiddels bijna allemaal corona 

gehad, maar Stina bleef dit bespaard. 

 

,ŽďďǇ͛Ɛ 
^ƚŝŶĂ�ŚĞĞĨƚ�ǀĞĞů�ŚŽďďǇ͛Ɛ͘��Ğ�ŵĂĂŬƚ�ŬĂĂƌƚĞŶ͕�Ĩietst graag en verricht nog veel 

naaiwerk. 

Ook is ze vrijwilliger in De Volckaert waar zij elke vrijdagmiddag is te vinden 

voor de viering.  

Dit vrijwilligerswerk geeft haar heel veel voldoening. Ook schenkt zij altijd 

koffie in bij de KBO-bijeenkomsten. 

Kortom Stina verveelt zich geen moment en is nog steeds een ͚bezige bij͛.  
Door het levensverhaal van Stina  

komt bij mij een uitspraak van 

mijn moeder naar boven. Mijn 

ŵŽĞĚĞƌ�ǌĞŝ�ĂůƚŝũĚ͗�͞�ĞŶ�
vrouwenhand en een 

ƉĂĂƌĚĞŶƚĂŶĚ�ƐƚĂĂŶ�ŶŽŽŝƚ�Ɛƚŝů͘͟�Als 

dit gezegde op iemand betrekking 

heeft dan is dat wel op Stina van 

Strien-Boudewijns! 

Dank Stina voor het vertellen van jouw bijzondere levensverhaal! 



Veiligheid in huis 
 
In de vorige drie uitgaves 
van Ons Eigen Venster, 
hebben we steeds een 
artikel gepubliceerd met tips 
over preventiemaatregelen 
die u in uw eigen huis kunt 
treffen. 
Preventiemaatregelen die helpen te voorkomen, dat u iets overkomt zoals 
bijvoorbeeld een ongelukkige valpartij, maar die uw leven soms ook wat 
gemakkelijker maken. 
In het huidige en laatste artikel van deze reeks, vermelden we enkele 
voorbeelden van preventiemaatregelen, die u kunt gebruiken als u de keuken 
of uw slaapkamer wilt aanpassen. 

Keuken verbouwen 
Wilt u uw keuken verbouwen of aanpassen? Denk dan ook aan de toekomst 
en aan de mogelijkheid om er nu al voor te zorgen dat u zo lang mogelijk 
lekker comfortabel gebruik kunt maken van uw keuken. Maar ook als u niet 
van plan bent uitgebreid te verbouwen, kunt u uw keuken aanpassen door 
hem comfortabeler en veiliger te maken.  
 
Let daarbij op de volgende onderwerpen: 
 
Goede verlichting 

Voldoende verlichting 
boven het keukenblad 
en/of de kookplaat is van 
groot belang. 
Gaat u uw keuken 
verbouwen of aanpassen, 
dan is het slim daar 
rekening mee te houden. 
Maar ook zonder 
verbouwing kunt u iets aan 
de verlichting doen. 



Goede verlichting voorkomt bijvoorbeeld dat u zich snijdt tijdens het koken. 
Een goede verlichting is al te bereiken door het (laten) installeren van fellere 
spots of meer lichtpunten. 
 
Wel of geen bovenkastjes 
Veel mensen kunnen niet of niet gemakkelijk bij hun bovenkastjes. Het komt 
relatief vaak voor dat mensen hun evenwicht verliezen terwijl ze op een 
stoel, kruk of keukentrapje staan. Daarom is het raadzaam het gebruik van 
een opstapje zoveel mogelijk te vermijden.  

Uw keuken verbouwen of aanpassen is een optie, maar u kunt ook 
het volgende doen: 

- verplaats alle spullen die u regelmatig gebruikt naar plekken waar u 
wel gemakkelijk bij kunt. Spullen die u minder vaak gebruikt kunt u in 
de bovenkastjes opslaan. Op die manier hoeft u minder vaak gebruik 
te maken van een opstapje.  

- verplaats spullen niet zó laag dat u moet bukken om erbij te kunnen. 
- als u grote diepe lades in uw onderkastjes laat bouwen, hoeft u niet 

het kastje in te duiken om er iets uit te halen. 
- laat uw bovenkastjes, als dat kan, opnieuw bevestigen aan de muur 

maar dan op een hoogte waar u beter bij kunt. 
- verwijder de bovenkastjes en creëer, 

als dat kan, meer opslagruimte op een 
hoogte waar u beter bij kunt 
(bijvoorbeeld meer onderkastjes of 
een losse lage kast). 

Moet u toch iets pakken waar u niet bij kunt? 
Gebruik dan een goede keukentrap en geen 
krukje of stoel. 
 
Voorkom bukken 
Hoewel bukken voor u op dit moment misschien geen enkel probleem is, is 
het een stuk comfortabeler als u niet steeds hoeft te bukken als u iets moet 
pakken. U kunt verschillende dingen doen om ervoor te zorgen dat u minder 
vaak hoeft te bukken om bij spullen in uw keuken te kunnen: 
- verplaats spullen die u vaak gebruikt naar een hoogte waar u niet 

voor hoeft te bukken. Let op: verplaats spullen niet naar een té hoge 
plek, zodat u er alleen bij kunt met behulp van een opstapje.  



Wanneer u ouder wordt verliest u gemakkelijker uw evenwicht. Als u 
van een opstapje zoals een stoel, kruk of keukentrapje valt, kan dat 
vervelende gevolgen hebben. 

- vervang uw onderkastjes door keukenlades. U kunt keukenlades 
helemaal uitschuiven, waardoor u gemakkelijker bij de spullen komt 
die achterin staan. 

- u kunt ook de vaatwasser op hoogte laten plaatsen, zodat u niet of 
nauwelijks hoeft te bukken bij het in- en uitruimen. 

 
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 
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. 
Helemaal uw keuken verbouwen of aanpassen is dus wellicht niet nodig. Uw 
keuken aanpassen voor de toekomst kan echter wel zeer praktisch zijn. 

Slaapkamer verbouwen? 
Meteen naar de begane grond! 
Wilt u uw slaapkamer verbouwen of aanpassen? Als u de ruimte heeft en 
bijvoorbeeld beschikt over een garage of ruime schuur, dan is het een goed 
idee om een extra slaapkamer (en badkamer) te bouwen op de begane 
grond. 
Een slaapkamer met badkamer op de begane grond biedt veel extra comfort, 
ook als u nog prima kunt traplopen. 



TERUGBLIK 
Modeshow  

Met een uitgebreide collectie voor het voorjaar en de zomer kwam  
Van der Klooster uit Boskoop op woensdag 30 maart  2022 weer naar 
Dongen met een wervelende modepresentatie. 
 
In de Viersprong werden we ontvangen met koffie en een heerlijke koek. 
Reikhalzend werd uitgekeken naar de mode van dit seizoen. 
Tijdens het showen kwamen er veel positieve reacties uit de zaal. 
 
In de pauze was er een loterij met verschillende 
mooie prijzen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Na de pauze volgde het tweede deel van de show. 
Nadat de dames een welverdiend applaus hadden gekregen voor hun 
presentatie werd het stilletjes aan tijd voor de lunch die we ons goed lieten 
smaken. 
 
Na de lunch was er volop tijd  
en gelegenheid  
om te kijken, 
om te passen  
en te overwegen, 
;͚ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ŚĞď�ŝŬ�ŶŝĞƚƐ�ŶŽĚŝŐ͛Ϳ 
om toch iets aan te schaffen �সহ 
 
Het was gezellig om er weer eens 
even uit te zijn.    
Met Van der Klooster is er al een afspraak 
gemaakt voor een presentatie 
in het najaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PaasbloemetjeƐ�͙ 
 
Volgens traditie krijgen alle 
lustrumjarige leden van de KBO, 
dus degenen die: 
 
55 -60 - 65-70-75-80-85-90-95  
of 100 jaar  worden in 2022 
 
in de week vóór Pasen een 
bloemetje thuis bezorgd! 
 
 

Terugblik ͙ 
 
Het bezorgen van de Paasbloemetjes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
͙ een sticker erop ͙ 
 
 
 

  Van harte ͙ 
                                           
                       aangeboden door 
                       KBO DONGEN 
                                             
                        
 
 



 
 
 
«�afgegeven bij de bodes « 
 
 
 
 
 
en bezorgd bij onze lustrumjarigen« 
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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


