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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 

   
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: 
Zuster Bernadetta,  
Hoge Ham 25  103 jaar 
Dhr. Piet van Zon,   
Kalmoestuin 6  84 jaar 
Mevr. Jo Pijnenburg-de Bont, 
Dr. Mollerstraat 39 88 jaar 
Dhr. Leo Hessels,  
Gardiaan  83 jaar 
Dhr. Cees de Waard, 
Rijnstraat 149  73 jaar  
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      Bode: 
Mw. Ria den Boer-Pijnenburg Breedstraat 4  C. Willemse 
Fam. Gijsman   Merkelbachstraat 24 J. Koenen 
Dhr. Henk Doremalen  Gasthuisstraat 66 J. v.d. Breekel 
 
De volgende nummers:  
Het maartnummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van KBO-Brabant ONS worden 
bij u bezorgd vanaf woensdag 27 april. 
 

------------------------- 
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   06 40283430 
Werkgroep Reizen: 
Contactpersoon:  
Henk van Os     Rosariopark 91        5104 HW  318275 



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!



NIEUWS van de werkgroep Ontspanning en Reizen  
 
De afgelopen twee jaar is Corona helaas nogal eens spelbreker geweest.  
Maar dat heeft ons niet van weerhouden om met veel enthousiasme voor u 
aan de slag te gaan. 
De leden van de werkgroep Ontspanning en de werkgroep Reizen zijn de 
afgelopen weken druk in de weer geweest om u een gezellig dagje aan te 
kunnen bieden in de vorm van een ontspanningsmiddag, een reis of een 
zondagmiddag vrije inloop in de Leest. 
 
Ontspanningsmiddagen 
zijn op dinsdag 
12 april ALV 
10 mei, 14 juni, 12 juli 
13 september 11 oktober, 
15 november en 20 december 2022. 

 
Busreizen 
19 - 21 april 
21 ʹ 23 juni 
19 - 21 juli 
6 - 8 september 2022 
 
 
 

De inloopmiddagen  
worden gehouden op elke laatste zondag van 
de maand. 
24 april, 22 mei, 26 juni, 31 juli,   
28 augustus, 25 september, 30 oktober,      
27 november 2022. 
 

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



Eerste KBO reis 2022  
dinsdag 19 april 
 
Na een lange periode zonder activiteiten kunnen we nu eindelijk de draad 
weer oppakken. 
 
We beginnen in 2022 met een eerste reis op dinsdag 19 april naar De 
Kempen in ons eigen mooie Noord-Brabant. 

 
De reis gaat eerst naar Eersel waar 
we het Kempisch museum 
bezoeken. 
 
We vertrekken om 9.00 uur en we 
zijn rond 10.15 uur bij het museum 
de Acht Zaligheden. 
In dit museum worden we 
ontvangen met koffie en vlaai. 

Daarna ontdekt u hier het leven van de contente kempische boer aan de 
vooravond van alle grote technische 
ontwikkelingen in de landbouw en 
industrie. Ook kunt u hier de museumtuin 
bewonderen. 

De lunch met een kopje soep wordt ook 
door het museum verzorgd. 
 
Na de lunch gaan we de smokkelroute 
rijden. Deze tocht voert ons door 
grenspark De Kempen. 
Een gids vertelt over de smokkelverhalen met de nodige anekdotes. 
 
Deze tocht eindigt omstreeks 15.30 uur op de historische markt in Eersel. 
Hier heeft u vrije tijd om dit plein te bewonderen of op één van de vele 
terrasjes van een drankje te genieten. 
 
 



Om 16.30 uur rijden we naar Casteren voor een heerlijk 3 gangen diner. 
 
Ons programma. 
 
 9.00 uur vertrek vanaf onze opstapplaatsen: De salamander 
                Bushalte bij De Jumbo. 
                Café De Viersprong. 
 10.15-12.00 uur bezoek museum Acht Zaligheden  incl. koffie en vlaai 
 12.00-13.00 uur Lunch met kopje soep. 
 13.00-14.30 uur smokkelroute. 
 14.30-16.30 uur Vrije tijd op de markt in Eersel. 

17.00- 19.00 uur 3 gangendiner in Casteren incl. consumptie. 
 
De prijs voor deze reis bedraagt Φ�68,00. 

 
Het maximum aantal personen bedraagt 60. 
De datum en tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde van aanmelding.  
 
Mochten er zich meer mensen inschrijven hebben wij eventueel een tweede 
datum gepland op donderdag 21 april met hetzelfde programma. 
Na de inschrijving berichten wij u zo spoedig mogelijk. 
 
h�ŬƵŶƚ�ǌŝĐŚ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƌĞŝƐ�ŽƉŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�Φ�ϲϴ͕ϬϬ�ŽǀĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŽƉ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�
van de KBO.Dongen.        Gaarne voor 12 april. 
 
  Rekening nummer;   NL19 RABO 0111921805 
 
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. 
 
De reiscommissie  
wenst u een aangename dag. 
 
 



 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. 
 



Algemene Leden Vergadering 2021 
dinsdag 12 april 2022 
aanvang 13.30 uur in de Cammeleur 
 

 
Agenda voor deze vergadering: 
 

1. Welkom en opening door de voorzitter. 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
12.10.2021 
 

3. Jaarverslag door de secretaris over  2021: 
- Overzicht van activiteiten voor leden in 2021 
- Vooruitblik naar activiteiten in 2022 

 
4. Financieel verslag jaarrekening 2021 door de penningmeester:  

- Jaarrekening over 2021 
- Verslag van de Kascontrole over 2021 
- Benoeming Kascommissie  2022 
- Vaststelling contributie 2022 

 
5. Verslag van de Reiscommissie. 

 
6. Verslag van de Activiteitencommissie 

 
7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn: Jeannie Segers en Gerard Schattefor; zij zijn beiden 
herkiesbaar. 
Verder treedt af vanwege gezondheidsredenen en is niet herkiesbaar: 
Johan de Hoon. 
 
Het bestuur roept leden op, om zich verkiesbaar te stellen als 
bestuurslid of om zich als vrijwilliger aan te melden om het bestuur te 
ondersteunen. 

 
8. Rondvraag. 

 
9. Sluiting 

 



Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO.  
In verband met de beperkte zaalruimte, moet u zich wel tevoren aanmelden! 
Dit kunt u doen via e-mail naar: kbo.dongen@outlook.com of telefonisch naar 
telefoon-nummer 0162-316212. 
 
Het programma voor deze middag is als volgt: 

 
Van 13.30 uur tot ca.14.15 uur:  Algemene Ledenvergadering 
 
Van 14.15 uur tot ca. 14.30 uur: Korte pauze 
 
Na afloop van de jaarvergadering volgt een optreden van Senioren-toneelvereniging 
DIO met: 

�ĂĨĠ��͚,Ğƚ�ŽƵĚĞ�<ƌƵŝŬũĞ͛ (van Anja Meijer) 
 
In het dorpscafé komen elke dag de vaste gasten.  
Als een vaste gast een verscheurde folder vindt, is dat reden voor verwarring. 
Opeens duikt er een vreemd persoon op, die zich raar gedraagt, dus iedereen wil 
daar het fijne van weten. En dan de blind date van Petra, dat vinden ze allemaal 
spannend. 
 
Rolverdeling: 
Jacqueline, café eigenaresse Marian Zwaans. 
Jan, dronkaard    Piet van Ham. 
Leon, kleine crimineel  Kees van Loon. 
Isa, een beetje dom  Maria van Riel. 
Inspecteur de Kok (Shirley) Toos de Bont. 
Marja, moeder van Leon  Mary Rutten. 
Petra, vrolijke jonge meid  Annie Peeters. 
Spion (Henry)   Dre Brouwers. 
 
Achter de schermen:  Leontine van Erven. 
Decorbouw:   Jan van Erven, Bert van Engelen. 
Grime en souffleur:  Ine van Beijsterveld. 
Regisseur:   Dré Brouwers. 
 
Van 15.30 uur tot ca. 16.00 uur:   Pauze met koffie en worstenbroodje 
 
Van 15.30 uur tot ca. 16.30 uur: Vervolg van de toneelvoorstelling  

͚Café het Oude Kruikje͛ 
 
Om ca. 16.30 uur:   Sluiting 



 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12.10.2021 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. Het is fijn om elkaar na zoveel 
tijd weer te mogen ontmoeten. 
De vorige Algemene Ledenvergadering van 2020 is 
schriftelijk afgehandeld via Ons Eigen Venster, 
omdat er toen door de coronapandemie, geen 
fysieke bijeenkomsten mochten plaatsvinden. 
De laatste fysieke Algemene Ledenvergadering was 
daardoor op 09.04.2019. 
De notulen van die vergadering zijn gepubliceerd in 
Ons Eigen Venster. Er zijn daarover geen vragen of opmerkingen ontvangen. 
De kascommissie heeft de jaarstukken over 2019 en over 2020 onderzocht en 
goedgekeurd. Ook hiervan is verslag gedaan in Ons Eigen Venster. De aftredende 
Mevr. Broeders wordt door de voorzitter bedankt voor haar waardevolle inzet en 
activiteiten in de kascommissie. 
 

2. Jaarverslag van de secretaris.  
Door de corona-beperkingen heeft de vereniging in het afgelopen jaar praktisch geen 
leden-activiteiten kunnen organiseren. Pas in september van dit jaar, is er weer een 

ontspanningsmiddag geweest. Wel heeft het bestuur 
nog de volgende leden-acties uitgevoerd: 
- In september 2020 ontvingen alle leden een      
vouw-tasje van KBO; 
- In november 2020 ontvingen alle leden een 
chocoladeletter; 
- In december 2020 werd op alle adressen van 
leden, een kerststol bezorgd; 
- In maart 2021 werd op alle adressen een Paas-
traktatie afgegeven. 
Daarnaast ontvingen de leden die een 60e, 65e, 70e, 

75e, enz. verjaardag vierden, een bloemetje. 
 
Verder structureerde het bestuur in het afgelopen jaar, de interne organisatie.           
Er werden commissies ingesteld voor de Ontspanningsmiddagen, voor de 
Uitstapjes/reizen, voor Financiën en voor Communicatie. De woordvoerders van deze 
commissies staan vermeld in Ons Eigen Venster.  



 
Leden van het bestuur zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad in Dongen en het 
bestuur hield overleg met de Stichting Welzijn Ouderen Dongen, met de Gemeente 
en natuurlijk met KBO Brabant. 
 
Overige activiteiten die het bestuur uitvoerde waren: hulp bij de verlenging van het 
rijbewijs en het mede-organiseren van een Rabo-spreekuur in de Leest. In het kader 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, werd door alle vrijwilligers die 
ons maandblad bezorgen en door alle bestuursleden, een geheimhoudingsverklaring 
ondertekend. 
 
Voor het komend jaar is een wijziging van de statuten voorzien. Die is nodig om 
digitaal stemmen mogelijk te maken en om te voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. 
 
Het aantal leden bedroeg eind 2019 in totaal 816 en bedraagt op dit moment  789. 
Als rekening wordt gehouden met de soms rampzalige gevolgen van de 
coronapandemie, is dit geen slechte ontwikkeling. 
 

3. Verslag van de penningmeester. 
De penningmeester brengt verslag uit van de 
financiële situatie van de vereniging.  
 
De voor 2020 opgestelde begroting was al vlug 
achterhaald, door alle corona-beperkingen. De 
voorziene uitgaven voor Ontspanningsmiddagen en 
Reizen, gingen niet door en het verenigingsgebouw 
de Leest moest een tijdlang worden gesloten, 
waardoor de energiekosten weer meevielen. De 
gemeente vorderde gelukkig het uitgekeerde bedrag 
ǀĂŶ�Φ�3.500, -  over 2020 niet terug. Over het jaar 
2021 is geen subsidie aangevraagd en voor 2022 moet rekening worden gehouden 
met een verrekening van dat bedrag.  
 
Al met al is er sprake van een positief financieel resultaat, waardoor ook een extra 
bedrag kon worden toegevoegd aan de reservering voor het 75-jarig jubileum van de 
vereniging.  
Tevens kan daardoor de contributie voor de leden, ook voor het komend jaar, weer 
worden gehandhaafd op hetzelfde bedrag als dit jaar.  
 
Er is intussen een eerste opzet voor een begroting voor 2022 opgesteld, maar 
hiervan zijn veel factoren nog onzeker. 



De kascommissie heeft de financiële cijfers onderzocht, goedgekeurd en geadviseerd 
om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
 
De aftredende Mevr. Broeders complimenteert de penningmeester met diens 
keurige, overzichtelijke en correcte financiële administratie. 
Inmiddels is Mevr. Meijer bereid gevonden om de plaats van Mevr. Broeders in de 
kascommissie, te gaan vervullen.  
 

4. Verslag van de Reiscommissie. 
In de afgelopen periode hebben we helaas helemaal 
geen reizen kunnen organiseren, zo meldt  
H. van Os, die woordvoerder is van deze commissie. 
Ook de meerdaagse reis naar Winterberg, moest na 
twee pogingen alsnog worden geannuleerd, omdat er 
aan het einde te weinig deelnemers over bleven. Omdat 
er maar relatief weinig belangstelling voor meerdaagse 
reizen blijkt te zijn, heeft de commissie besloten om 
dergelijke reizen vooralsnog niet meer te organiseren. 
Voor komend jaar richt de Reiscommissie zich op 
dagreizen, waarbij er ook zal worden gekeken naar 
reizen met maar één maaltijd (in plaats van twee), 
zodat de kosten voor deelname wat beperkt worden. 
  
 

5. Verslag van de Activiteitencommissie.  
Door J. Segers, die woordvoerder is van deze 
commissie, wordt meegedeeld dat ook hier geldt, dat 
er in de afgelopen periode geen activiteiten konden 
worden georganiseerd door de corona-beperkingen. 
Pas enkele weken geleden, is weer voor het eerst een 
Ontspanningsmiddag georganiseerd in de vorm van 
een muziekbingo. Die middag was erg geslaagd en 
leverde veel positieve reacties op. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6. Bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster van aftreden, zijn de volgende 
bestuursleden aftredend: R. Driessen, H. Klijn en  
H. van Os. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Door 
middel van hand opsteken, stemt de vergadering in 
met de herbenoeming van deze bestuursleden. De 
voorzitter dankt de vergadering voor het 
vertrouwen dat hiermee is uitgesproken en maakt 
van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen 
voor kandidaat-bestuursleden, om zich bij het 
bestuur te melden. 
Hij vervolgt met de mededeling, dat we definitief 
afscheid moeten nemen van de bestuursleden 
Peter van Hoppe (wegens ziekte) en van Tonny Verharen, die na 18 jaar (!) aftreedt.  

Door Mevr. Teunen van het hoofdbestuur 
van KBO Brabant wordt Tonny Verharen 
geprezen om haar jarenlange inzet voor 
KBO Dongen, reden waarom zij de zilveren 
herinneringsspeld tezamen met de 
bijbehorende oorkonde ontvangt van KBO 
Brabant.  
 
De voorzitter dankt de beide aftredende 
bestuursleden voor hun inzet voor de 
vereniging en overhandigt hun een prachtig 
boeket bloemen. 

 
7. Rondvraag. 

De heer B. Kimenai verwijst naar een enquête die enkele jaren geleden door KBO 
Dongen is doorgevoerd en vraagt of ook andere activiteiten worden opgepakt, dan 
de ontspanningsmiddagen en de dagreizen.  
De voorzitter geeft aan, dat het beleid van de vereniging er op is gericht om geen 
activiteiten te organiseren, die al door een andere vereniging in Dongen worden 
georganiseerd. Daarnaast ondersteunt de vereniging wel initiatieven waar dat kan, 
zoals bijvoorbeeld het Repair Café en instructies over veiliger gebruik van internet. 
Het probleem daarbij is, dat er steeds ondersteuning nodig is van vrijwilligers en dat 
het in de praktijk niet mee blijkt te vallen om die te vinden. Hij doet daarom ook 
nogmaals een oproep aan kandidaat-bestuursleden en kandidaat-vrijwilligers om zich 
aan te melden. 
 
 



Door Mevr. M. Allard wordt gevraagd, of er nog een dagreis naar de Senioren Expo in 
Veldhoven zal worden georganiseerd. Daarop wordt bevestigende geantwoord door 
H. van Os.  De heer J. van Erven bereid is gevonden om de organisatie van die reis 
weer op zich te nemen. 
 
Mevr. R. van Dongen-Kuppers merkt op, dat zij veel positieve reacties heeft 
ontvangen naar aanleiding van haar interview door Mevr. Tabeling, zoals dat in Ons 
Eigen Venster is gepubliceerd.  Zij complimenteert de schrijfster en hoopt dat er  nog 
veel interviews van andere mensen zullen volgen. 
 
Mede namens de leden, spreekt de heer G. Koppers zijn waardering uit voor het 
bestuur en dankt hij de bestuursleden voor hun inzet voor de 
vereniging. 
 

8.  Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
De Gemeente Dongen nodigt u uit  
ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŵŝĚĚĂŐ�ŽǀĞƌ�͚ŐĞǌŽŶĚ�ŽƵĚĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ͛�  
op donderdagmiddag 21 april in De Cammeleur.  
 
De middag bestaat uit een theatervoorstelling over alcoholgebruik, en laat op 
een ludieke, humoristische wijze zien, hoe je gelukkig en gezond oud kan 
worden. 
Daarnaast zijn er sprekers van de GGD en Fysioattent over alcohol en het 
ouder wordende lichaam en hoe alcoholgebruik kan worden gezien in relatie 
tot valpreventie.  
 
Er is voldoende gelegenheid voor een gezellige nazit om met elkaar door te 

praten over het onderwerp. De inloop is 
vanaf 14.00 uur, het programma duurt 
van 14.30 ʹ 16.30 uur.  
 
Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon 
binnen lopen bij de Cammeleur.  
 



Een ontmoeting met Johan de Hoon 
 
Velen van u zullen Johan wel kennen als 
penningmeester van de KBO en wellicht ook als 
de man die u kunt inschakelen om uw 
belastingformulieren in te vullen. 
Tijd om eens nader kennis te maken met deze 
man. 
 
Jeugd en werk 
Johan is op 4 februari 1952 geboren in Rijsbergen 
als oudste in het gezin. Na hem kwamen er nog 10 kinderen. Zijn vader had 
een zgn. gemengd bedrijf met varkens en akkerbouw. Later werd er 
overgeschakeld op tuinbouw. 
Zijn lagere schoolperiode bracht Johan door op de St. Bavoschool in 
Rijsbergen. Daarna ging hij naar het gymnasium in Wernhout. Omdat deze 
school werd gesloten ging Johan naar de MULO in Zundert. Na de MULO 
volgde hij de HAVO bij de zusters in Etten-Leur, waar hij op de fiets naar toe 
ging. In de wintermaanden ging hij met de bus. 
Na de HAVO wilde Johan leraar worden, maar omdat hij niet zo goed was in 
wiskunde, ging dit niet door. Tijdens een les maatschappijleer kwamen 
directeuren van bedrijven in de omgeving vertellen over hun bedrijf met als 
doel natuurlijk dat leerlingen bij hun bedrijf kwamen werken. Onder deze 
directeuren bevonden zich ook de directeuren van de ABN-bank en van de 
RABO-bank. Johan solliciteerde bij de ABN-bank in Etten-Leur en werd 
aangenomen. Zijn voorkeur ging uit naar deze bank omdat hij daar nadat hij 
geslaagd was voor de HAVO 3 maanden vakantie had en bij de RABO-bank 
maar 2 maanden. In augustus 1971 begon de carrière van Johan bij de bank. 
Een carrière die meer dan 40 jaar zou duren. 
In 1972 moest Johan in militaire dienst bij de landmacht waar hij een 
administratieve functie kreeg met als standplaats eerst Kampen, daarna 
Middelburg en tot slot De Harskamp. 
Na zijn diensttijd keerde Johan weer terug naar de ABN-bank in Etten-Leur 
waar hij bleef tot 1976 waarna hij werd overgeplaatst naar het ABN-kantoor 
in Breda. Na 3 jaar Breda werd hij overgeplaatst naar Rijen, om vervolgens 
weer terug te keren naar Breda (kantoor Moerwijk). In 1981 verhuisde Johan 
naar de ABN-bank in Dongen; het kantoor van de ABN was destijds gevestigd 
naast De Cammeleur. 



In 1994 fuseerde de ABN-bank met de AMRO-bank en verhuisde de bank 
naar de locatie naast bakker Kastelijns.  
In 1996 werd Johan kantoordirecteur in Waspik. In maart 1998 solliciteerde 
Johan bij de RABO-bank in Dongen en hij bleef daar werken tot 2013 toen de 
RABO-bank Dongen fuseerde met die in Rijen.   Dankzij een bijzondere 
regeling kon Johan toen op zijn 61ste stoppen met werken. 
Eenmaal gestopt met werken wist Colinda Blous van SWOD (Stichting Welzijn 
Ouderen Dongen) Johan al snel te vinden met de vraag of Johan 
ouderenadviseur wilde worden en ouderen wilde helpen bij het invullen van 
hun belastingformulieren. En Johan zei: Ja. En sindsdien heeft hij menige 
oudere in Dongen niet alleen geholpen bij het invullen van formulieren, maar 
de laatste jaren ook geholpen bij het doen van aanvragen bij de gemeente in 
het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Gezien zijn 
administratieve achtergrond was dit werk Johan op het lijf geschreven en na 
al die jaren zegt hij nog steeds veel voldoening van dit werk te hebben en er 
veel energie van te krijgen. 
In 2015 werd hij gevraagd om penningmeester te worden van de KBO. Vanaf 
1 januari 2016 heeft hij die taak op zich genomen. 
 
Huwelijk 
Tijdens zijn HAVO-periode in Etten-Leur leerde Johan Ella kennen. Ella volgde 
de huishoudschool die naast de HAVO was gelegen. Johan zag wel iets in dit 
meisje en zij gelukkig ook in hem. Ze kregen verkering, maar dat ging uit. Een 
paar jaar later belde Johan Ella om haar te feliciteren met haar verjaardag en 
vanaf die datum was het weer aan en werd er in 1976 getrouwd. Het paar 
kocht een huis in Prinsenbeek. Dit huis werd verkocht en in Dongen werd in 
1983 aan de Stoomberg 25 een nieuw huis gekocht. 
In dit huis werden hun 3 zonen geboren. Naast deze woning lag een 
braakliggend terrein dat Johan en Ella kochten. Omdat op dit perceel ooit een 
huis had gestaan, had dit stuk grond een woonbestemming. Joan en zijn 
vrouw besloten in 2007 hierop een nieuw huis te bouwen en zo verhuisden 
zij van Stoomberg nr. 25 naar Stoomberg nr. 27. 

 
KBO 
Inmiddels is Johan dus alweer ruim 6 jaar penningmeester 
bij de KBO, maar onlangs heeft hij te kennen gegeven dat 
hij met het penningmeesterschap gaat stoppen. Gelukkig 
blijft Johan wel als vrijwilliger bij de KBO betrokken zodat 



men nog steeds op hem een beroep zal kunnen blijven doen voor het 
invullen van formulieren en het doen van aanvragen bij de gemeente. 
 
,ŽďďǇ͛Ɛ 
Johan houdt van wandelen. Elke 
donderdagochtend trekt hij zijn 
wandelschoenen aan om met enkele 
wandelmaatjes een flinke wandeling te maken 
en elke zondagochtend loopt hij met andere 
wandelmaatjes in De Duiventoren. Ook 
houden Johan en zijn vrouw van fietsen en vinden ze het leuk om te winkelen 

en dan met name in kringloopwinkels om te kijken of zij 
voor hun verzamelingen eierdopjes, tafelbellen en peper- 
en zoutstelletjes exemplaren kunnen scoren. 
Daarnaast vindt Johan het erg leuk om schilderijen en 
kaarten te maken met diamond painting. Enkele van zijn 
kunstwerken hangen in de woonkamer. 
Kortom Johan verveelt zich nooit en samen met zijn vrouw 

kijkt hij uit naar de geboorte van hun 
eerste kleinkind dat in april wordt 
verwacht. Daarmee breekt een nieuwe 
fase aan in het leven van Johan en zijn 
vrouw nl. die van opa en oma.  
En met dit leuke vooruitzicht rond ik het 
gesprek af en dank ik Johan dat wij hem 
daardoor nader hebben leren kennen. 

--------------------------------------------------------- 
*DDW�8�YHUKXL]HQ�« 

of heeft u een nieuw e-PDLODGUHV�« 
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geef dit a.u.b. door aan onze 

Ledenadministratie 

kbo-leden@ziggo.nl 

of bel 0162 316821 



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



 

  

                                                                  Dank   Dank   Dank  

                                                             Lieve mensen, 
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de  
vele spellen en sjoelbakken die wij bij 
jullie, onze leden, mochten ophalen. 
Daardoor was de eerste inloopzondag  

                                  een groot succes.  
 
 
 
Zondag 24 april 

VRIJE INLOOP in de Leest van 13.30 tot 16.30 uur 

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 40 28 34 30 (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. 

 



 
Geniet op  
zondagmiddag  
 
van de leukste  
voorstelling  
 
in De Cammeleur 
 
 
 
 
Zondag 10 april 2022 om 14.30 uur     VERA MANN  GOESTING 

Vera Mann neemt u mee op een 
ontroerende en muzikale reis met 
verhalen over een vrouwenleven en 
het leven voor het theater Een 
persoonlijk, kwetsbaar en af en toe 
hilarisch verhaal over toevallige 
ontmoetingen, familiegeheimen en 
liefdesperikelen. 
Met KBO-ŬŽƌƚŝŶŐ�Φ�ϭϴ͕ϱϬ� 
incl. consumptie 

 
 

Zondag 22 mei 2022 om 15.00 uur    JORIS LINSSEN 7 CARAMBA  DICHTERBIJ 
 

De zesde voorstelling Dichterbij van 
de Nederlandstalige band rond 
zanger/tv-presentator Joris Linssen  
is een theaterconcert vol mooie 
muziek, ontroerende teksten  
en heel veel energie en lol. 
Met KBO-ŬŽƌƚŝŶŐ�Φ�ϭϳ͕ϱϬ  
incl. consumptie 
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Nieuwe activiteit  
Vrije inloop op de  
zondagmiddag succesvol 
 
Op zondagmiddag 27 februari zijn we 
voor het eerst van start gegaan met een vrije inloop in de Leest. 
 
Vanaf half twee kwamen eerste de bezoekers binnen druppelen en al snel was de 
zaal goed gevuld en werden de gasten voorzien van een kop koffie of thee met iets 
lekkers. 
Omdat dit de eerste keer was hadden wij als organisatie geen idee hoeveel mensen 
we konden verwachten. 
We waren dan ook blij verrast dat we ǌŽ͛Ŷ�ŐƌŽƚĞ�ŐƌŽĞƉ�ůeden mochten ontvangen 
voor een gezellige middag of zomaar voor een gezellig praatje. 
 
De inloopmiddagen worden gehouden op de laatste zondag van de maand.  
 
Ontspanningsmiddag  
 
De Cammeleur is weer open voor publiek en op 
dinsdag 15 maart hebben we kunnen genieten 
van een gezellige middag. 
 
Er kwamen twee enthousiaste medewerkers 
van de WensAmbulance Brabant aan het 
woord. Willem van Oosterbosch uit Dongen en 
zijn collega uit Den Bosch. Zij gaven uitleg over 
hun vrijwilligerswerk met de WensAmbulance 
en vertelde hoe je een wens kan aanvragen. 
 
Na een korte pauze kwam de Linge Revue met 
een gezellig programma.  
We zongen gezellig mee en onze lachspieren  
werden ook aan het werk gezet. 
 
---------------------------------------------------- 



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








