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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:
Dhr. Ad Goos,
Gasthuisstraat 118 85 jaar
Dhr. Aad van Holst,
Oude Baan 56 89 jaar
Mw. Zus Leijten-Vermeulen,
Looiersplein 59 96 jaar
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Nieuw:
Mw. Anny Meijeren-v.d. Oort
Dhr. Ad Damen
Mw. Oneida Torres-Penzo
Mw. Elly Snoeren-vd. Heijkant
Mw. Els ter Haar-Janssen
Mw. T. Oerlemans
Mw. Elly Krol-van Beek
Mw. Gerda Brands
Mw. Tonny van Gestel

Bode:
Frans Halsstraat 58
Oude Baan 42
Trappistenstraat 123
St. Josephstraat 106
Dr. Mollerstraat 14
Wilhelminaplein 58
Helfrichstraat 3
Rosariopark 74
Dongepark 12

Fr. den Boer
C. Willemse
J. v.d. Breekel
J. Weterings
L. Leeggangers
R. vd. Reijen
R. Kemmeren
R. vd. Reijen
M. Stitzinger

Offenbachstraat 14
Schoolstraat 39
M. vd. Rohestraat 50
Dr. W. Dreeslaan 50
M. Goselinglaan 4-12
Volckaert, kamer 5
Kl. Dongenseweg 75
Gasthuisstraat 134
Bradleystraat 14
Schoolstraat 28
St. Josephstraat 60
Dr. W. Dreeslaan 94

Fr. Den Boer
M. Stitzinger
J. Koenen
E. Hamelinck
L. Leeggangers
M. Stitzinger
H. Meijer
J. vd. Breekel
J. Koenen
M. Stitzinger
J. Weterings
E. Hamelinck

Verhuisd:
Mw. N. van Ham-Akkermans
naar:
Mw. Riet Biemans-van Helvert
naar:
dhr. Kees Timmermans
naar:
Mw. Mieke v. Dongen-vd. Steen
naar:
Fam. Schoenmakers
naar:
Mw. P. Rooijakkers-vd. Elsen
naar:

De volgende nummers:
Het augustus nummer van Ons Eigen Venster en het magazine van KBO-Brabant ONS
worden bij u bezorgd vanaf woensdag 27 juli.

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, Hollandse en buitenlandse kazen,
Like ons op
Tapas en vleeswaren.
Facebook!

NIEUWS VAN DE WERKGROEP REIZEN
De eerste KBO-reis van dit jaar is weer
achter de rug. Van de deelnemers
hebben we veel enthousiaste reacties
ontvangen.
De tweede reis stond gepland voor
dinsdag 17 mei. Jammer genoeg kon de
geplande reis niet doorgaan.
Waarom zult u denken?
Dit willen we graag aan u uitleggen.
Covid is hier de grote boosdoener.
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat het organiseren van reizen
heel moeizaam verliep. Het probleem ligt niet zozeer bij de
busondernemingen maar bij de locaties waar we ons oog op hebben laten
vallen en bij de horeca.
In het verleden was er een groot aanbod van horeca gelegenheden waar we
met meerdere bussen terecht konden. De meesten hebben hun deuren
moeten sluiten. Veel locaties/musea waar we u mee naar toe willen nemen
zijn tegenwoordig berekend op veel kleinere groepen.
Een uitzondering hierop is de Floriade.
We zijn blij dat wij u nu vier reizen kunnen aanbieden:
Reis 2 dinsdag 21 juni
Dagtocht Rotterdam/2de Maasvlakte
Reis 3 dinsdag 19 juli
Dagtocht Gouda
Reis 4 donderdag 28 juli
Korte Dagreis Edah Museum
Reis 5 dinsdag 6 september Floriade
Op de middelste bladzijde van dit boekje staan aan de voor- en aan de
achterkant vier reizen beschreven waar u zich voor op kunt geven.
U kunt het middenblad er uit halen en op het prikbord bevestigen.
Wij, de werkgroep Reizen, hebben er zin in, U ook?
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com

Eenzaamheid
Door de gemeente is aan de Stichting Welzijn Ouderen Dongen subsidie
verstrekt voor de aanpak van eenzaamheid onder de ouderen in Dongen.
SWOD heeft hiervoor een projectvoorstel geschreven, met de volgende
uitgangspunten voor de visie op eenzaamheid:
Eenzaamheid is normaal, last van eenzaamheid niet. Daar kun je
dikwijls wat aan doen.
Eigen regie. Waar mogelijk zelf aanpakken; waar nodig met hulp. Dit
Het gesprek over eenzaamheid aangaan vanuit verbondenheid en
mogelijkheden van de ander. Dit vergt vaardigheden en kennis.
Op 14 april j.l. heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden voor het SWODproject Samen zicht op eenzaamheid . Daaraan werd deelgenomen door een
gevarieerde groep medewerkers en vrijwilligers van lokale organisaties die
een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in de gemeente Dongen.

De bijeenkomst werd ingeleid door Josja Biessen, specialist eenzaamheid.
Allereerst is het belangrijk om het verschil tussen eenzaamheid en sociaal
isolement te kennen en te maken. Ze worden dikwijls door elkaar gebruikt,
maar het een vergt een wezenlijk andere aanpak dan het ander. Vandaag
gaat het over eenzaamheid.
Eenzaamheid is een persoonlijk gevoel, een signaal vanuit je brein. Het geeft
aan dat jou behoefte aan contact niet juist is ingevuld. Zoals honger een
signaal is dat je moet eten, zo is eenzaamheid een signaal dat je jouw
behoefte aan contact beter moet invullen. Ieder mens voelt zich wel eens
eenzaam. Dat is heel normaal.
Het wordt pas een probleem wanneer het langer dan ongeveer een jaar
duurt. Dan moet je in actie komen.
Door eenzaamheid verandert de structuur en werking van je brein.
Na ongeveer een jaar spreken we van chronische eenzaamheid. Iemand
wordt minder besluitvaardig, onzekerder, angstiger, wantrouwender en trekt
zichzelf terug. Op den duur ervaar je het gezelschap van anderen niet meer
als prettig. Zo bekeken kun je waarschijnlijk wel begrijpen waarom mensen
dikwijls niet naar de activiteiten komen.
Tevens vormt langdurige eenzaamheid een ernstige bedreiging voor je
fysieke gezondheid.
Bij chronische eenzaamheid lukt het iemand niet meer om de eenzaamheid
zelf aan te pakken. Bij hulp is het zaak eerst te zorgen dat iemand weer lekker
in zijn vel zit. Daarna kunnen veel mensen zelf weer hun eigen contacten
aangaan, die bij hen passen.
En natuurlijk is er een groep mensen die niet meer zelf kan of wil veranderen.
Voor deze mensen is blijvende liefdevolle steun belangrijk. Weet dat je dan
de gevoelens van eenzaamheid (meestal) niet oplost.
Eenzaamheid aanpakken is een veranderingsproces, van last van
eenzaamheid naar weten hoe je zelf om kunt gaan met eenzaamheid en dat
ook doen. Belangrijk is dat iedereen leert wat eenzaamheid is en wat hij er
zelf aan kan doen.

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

Ook de boodschap over eenzaamheid zou anders mogen. Nu is deze vaak
gericht op contact aanbieden en het voor de ander doen. Wanneer je richt op
zelfsturing waar mogelijk en blijvende steun waar nodig, geef je mensen een
kans om zelf te beschikken. Dat willen we immers allemaal.

Vervolg
Er komen trainingen en opleidingen voor betrokkenen.
Maar je kunt met de informatie van nu, ook al dingen gaan doen:
Zorg dat je weet wat je voor jezelf kunt doen.
Blijf begripvol nu je weet dat eenzaamheid bepaald gedrag
veroorzaakt.
Wees een ambassadeur van deze visie.
Ben bedacht op eenzaamheid, ook in situaties waar je het minder
verwacht.
Zorg voor goede kennis en vaardigheden passend bij je rol .
En voor de betrokken organisaties geldt:
Werk met alle ketenpartners samen.
Zorg voor een goede afstemming en makkelijke verwijzing.
Uiteraard mag iedereen die is geïnteresseerd en zelf ideeën heeft in het
kader van dit project ook zelf contact opnemen met de SWOD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster:
Contactpersoon: Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2, 5101 ZD
0162 316821 kbo-leden@ziggo.nl
Werkgroep Financiën:
Contactpersoon: Henk van Os
Rosariopark 91, 5104 HW
0162 318275 - henkvanos91@gmail.com
Werkgroep Ontspanning:
Contactpersoon: Jeannie Segers
Stoomberg 19, 5101 AA
06 40283430 jeanniesegers@hotmail.com
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os
Rosariopark 91, 5104 HW
0162 318275 henkvanos91@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen KBO Nieuwsbrief ontvangen ???
In de afgelopen maanden hebben we ervaren, dat we regelmatig snel en
flexibel moeten communiceren met onze leden.
Het maandblad dat we daarvoor al jaren gebruiken, Ons Eigen Venster,
is echter minder geschikt voor snelle berichtgeving, omdat de doorlooptijd
tussen het aanleveren van de teksten en het uitbrengen van het blad, ruim
6 weken is.
Als dan bijvoorbeeld een geplande activiteit niet door gaat, is het vrijwel
onmogelijk om iedereen daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Ook
activiteiten die kort na het bekend worden al plaatsvinden, kunnen we niet
op tijd via ons maandblad onder de aandacht brengen van onze leden.
Daarom zijn we vorig jaar november van start gegaan met een digitale
Nieuwsbrief, die we via emensen vrijwel onmiddellijk.
een flink deel van
onze mensen, géén e-mailadres. Deze mensen krijgen dus ook geen
Nieuwsbrieven van ons.
Daarom vragen wij u nu, als u nog geen Nieuwsbrief van ons hebt ontvangen
(we hebben er intussen al 5 uitgebracht): geef uw e-mailadres aan ons door!
Stuur een mailtje naar: kbo-leden@ziggo.nl en het is geregeld.
U helpt ons en U helpt u zelf hier mee!
Hebt u zelf geen e-mailadres, dan is er misschien iemand in uw directe
omgeving (één van uw kinderen?) die u bijv. helpt met internetbankieren en
u hiermee dan ook kan helpen?

REIS 2: Dagtocht Rotterdam in de hoogte
en de wereldhaven dinsdag 21 juni
Tijdens deze dagtocht brengen we een
bezoek aan de stad Rotterdam ook wel
het Manhattan aan de Maas genoemd.
Eerst genieten we onderweg van koffie
met gebak.
We naderen de binnenstad via de wijk
Feijenoord. Vervolgens rijden we een
rondje over de Wilhelmina pier. Op dit
smalle schiereiland, op de zuidelijke Maasoever aan de voet van de Erasmusbrug,
verrijst de ene na de andere moderne wolkenkrabber. Na deze moderne hoogbouw
rijden we via de Erasmusbrug de binnenstad in en kijken we naar wat de stad ons nog
meer aan moois te bieden heeft. Hierna verlaten we de drukte van de stad en gaan
richting de grootste haven van Europa met als Eindbestemming: de 2e Maasvlakte.
We stoppen voor een uitgebreide koffietafel bij een echte Truckstop Routiers
Maasvlakte.
Aansluitend maken we nog een stop bij het informatiecentrum FutureLand.
Vervolgens krijgen we een film te zien over het ontstaan van deze laatste
havenuitbreiding met een deskundige toelichting van een lokale gids. Deze gids gaat
vervolgens mee aan boord van de touringcar voor een rondrit over de 2e Maasvlakte.
Hier liggen de grootste containerschepen ter wereld aangemeerd. Op de terugweg
gaan we genieten van een 3-gangen diner incl. 1 consumptie.
Vertrek omstreeks 09.00 uur, terugkomst omstreeks 20.30 uur.
9.00 uur vertrek vanaf onze opstapplaatsen:
De salamander - Bushalte bij De Jumbo - Café De Viersprong.
De prijs voor deze reis bedraagt 70,00.
Het maximum aantal personen bedraagt 60.
De datum en tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde van aanmelding.
70,00 over te maken op rekening
NL19 RABO 0111921805 van KBO Dongen, met vermelding van: Reis 2 en de
opstapplaats. Aanmelden kan tot en met 12 juni.
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com

REIS 3: Dagtocht Gouda dinsdag 19 juli
Ga mee terug in de tijd van de Goudse
ambachten. Ontdek waarom er zoveel
bierbrouwerijen waren in deze stad, hoe de
kleipijp in Gouda terecht kwam, hoe de
Goudse kaarsen werden gemaakt, hoe de
stroopwafel is ontstaan, waarom de Goudse
kaas zo bekend is en waarom er zoveel
aardewerk fabrieken waren. In zes oude
trapgevelhuisjes van rond 1800 krijgt u een
idee van deze typisch oud Goudse ambacht.
Naast het zien en beleven van de ambachten kunt u ook de Goudse kaas,
stroopwafels en Kuyt bier proeven.
Na het vertrek vanuit uw opstapplaats rijden we naar Gouda.
We worden ontvangen met koffie en gebak. Hierna volgt de demonstratie en
proeverijen. Tegen het middaguur nuttigen we hier ook de lunch met kroket.
Na de lunch brengen we een bezoek aan Kamphuisen Siroopwafels.
In de winkel vliegen de wafels al sinds 1810 als warme broodjes over de toonbank.
Niet zo gek, want een Kamphuisen siroopwafel is niet zo maar een stroopwafel.
Tijdens een bezoek komt u meer te weten over het ontstaan van deze Goudse
delicatesse. U proeft en bekijkt hoe de wafels worden gebakken.
Hierna heeft u vrije tijd tot 16.00 uur om Gouda op eigen gelegenheid te ontdekken.
Breng een bezoek aan de welbekende St. Jan, de langste kerk van Nederland, bekijk
het schitterende stadhuis of maak gebruik van een van de vele gezellige terrasjes.
We besluiten de dag in Vleuten met een prima driegangen diner incl. 1 consumptie.
Vertrek omstreeks 08.00 uur, terugkomst omstreeks 20.00 uur.
8.00 uur vertrek vanaf onze opstapplaatsen:
De salamander - Bushalte bij De Jumbo - Café De Viersprong.
De prijs voor deze reis bedraagt 81,50
Het maximum aantal personen bedraagt 100.
De datum en tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde van aanmelding.
81,50 over te maken op rekening
NL19 RABO 0111921805 van KBO Dongen, met vermelding: Reis 3 en van de
opstapplaats. Aanmelden kan tot en met 12 juli.
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com

REIS 4: Korte Dagreis KBO
Edah Museum op donderdag 28 juli
Bij het bezoek aan het EDAH
Museum nemen wij u terug in de
tijd van de kleine kruidenier naar
de moderne supermarkt.
Een feest van herkenning.

dagelijkse boodschappen bij
grootgrutters als EDAH en talloze
kleine winkeltjes en speciaalzaken. Dat was sinds het begin van de vorige eeuw
overal in Nederland niet anders. Aan de hand van de historie van het oer-Helmondse
kruideniersbedrijf EDAH ga je in het museum terug naar het boodschappen doen in
de vorige eeuw. Terug in de historie van supermarkten, bakkers, slagers en
groenteboeren en tal van andere levensmiddelenwinkeltjes die stad en platteland
voorzagen van hun dagelijkse eten, drinken en onderhoudsmiddelen. Het museum
leidt u niet alleen rond door de winkeltjes van toen maar laat u ook de operatie
-lands grootste

Rond 11.00 uur vertrekken we vanaf de opstapplaats (Salamander, Jumbo of
Viersprong) naar de lunchlocatie waar we omstreeks 12.00 uur arriveren.
Daar gaan we genieten van een uitgebreide koffietafel.
Na de lunch, rond 13.15 uur vertrekken we naar Helmond, waar we omstreeks
14.00 uur bij het museum aankomen.
In het museum krijgen we een rondleiding van 2 x 45 min. In de pauze wordt u een
consumptie aangeboden.
Om 16.00 uur staat de bus weer voor ons klaar om ons weer terug naar Dongen te
brengen.
De prijs voor deze reis bedraagt 40,00
Het maximum aantal personen bedraagt 60.
De datum en tijdstip van inschrijven bepaalt de volgorde van aanmelding.
40,00 over te maken op rekening
NL19 RABO 0111921805 van KBO Dongen, met vermelding: Reis 4 en van de
opstapplaats. Aanmelden kan tot en met 21 juli.
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com

REIS 5:
Dagreis KBO
Floriade Expo
op dinsdag
6 september
Vanaf 14 april t/m 9 oktober is Almere een half jaar lang het podium voor de
In het 60 hectare grote Floriade-park ontdekt u groene oplossingen van innovators
uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooie en duurzamer maken op het
gebied van groen, voeding, gezondheid en energie.
De Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!
Vanaf onze opstapplaatsen (Salamander, Jumbo, Viersprong) vertrekken we rond
09.00 uur naar onze koffiestop, waar u kunt genieten van een lekker kopje koffie of
thee met iets lekkers. Na de koffie rijden wij naar Almere waar u de Floriade gaat
bezoeken. Aan het eind van de middag vertrekken we naar ons dineradres voor een
heerlijk 3-gangen diner. Na het diner worden we weer teruggebracht naar onze
opstapplaats waar we rond 21.00 weer aankomen.
De entree Floriade is incl. een enkele reis met de kabelbaan.
Gezien de grootte van het park is er bij deze reis geen lunch inbegrepen.
In het park is volop gelegenheid om iets te eten of te drinken of u neemt zelf iets te
eten en te drinken mee.
De prijs voor deze reis bedraagt 75,00. Geen maximale groepsgrootte.
De datum en tijdstip van inschrijven
bepaalt de volgorde van aanmelding.
U kunt zich voor deze reis opgeven door
75,00 over te maken op rekening
NL19 RABO 0111921805 van KBO
Dongen, met vermelding: Reis 5 en van
de opstapplaats.
Aanmelden kan tot en met 30 augustus.
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com

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.
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen met vermelding: activiteit juni.
Uw betaling is uw inschrijfbewijs.
U krijgt daarvoor in de pauze een kopje koffie extra.
Werkgroep Ontspanning
Contactpersoon: Jeannie Segers - 06 4028 3430 - jeanniesegers@hotmail.com

Ontspanningsmiddag in De Cammeleur
DINSDAG 12 juli
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op

DINSDAG 12 juli.
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Deze middag is er een optreden van de meidenkist: Kunst of kliko.
Cees en Anneke nemen u mee naar de wereld van de Kunst of spul dat in de
kliko mag. Zij brengen spullen mee en vertellen daar stap voor stap over.
Ze vertellen over goud, zilver porselein, bakeliet en nog veel meer spullen.
Voor de een zal het herkenning zijn en voor de ander helemaal nieuw.
U kunt zelf ook spullen meebrengen en het verhaal achter dit voorwerp
vertellen.
Het is prettig als u
spullen mee brengt.
Cees is specialist in
historie en volksleven
en ervaren taxateur.
Anneke is columnist
en zorgt met haar
sappige verhalen voor
de vrolijke noot.
U kunt zich opgeven
door
over te
maken op rekeningnummer
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen met vermelding: activiteit juli.

U krijgt daarvoor in de pauze een kopje koffie extra.
Uw betaling is uw inschrijfbewijs.
Werkgroep Ontspanning
Contactpersoon: Jeannie Segers - 06 4028 3430 - jeanniesegers@hotmail.com

Een ontmoeting met Aad en Loek Zoutendijk
Deze keer mag ik het Dongense Peeënrijk
verlaten om een echtpaar te interviewen
dat in
en als ik aanbel zit het echtpaar lekker van
Hoewel het erg verleidelijk is om ook
lekker buiten te gaan zitten, vraag ik of we
toch binnen kunnen blijven omdat het
voor mij aan de eettafel makkelijker is om
te schrijven.
Bij de kennismaking valt het me meteen
op dat Aad en Loek vanwege hun accent
niet van beneden de rivieren komen. Al
snel blijkt dat ik het bij het rechte eind heb.
Aad
Aad is in 1942 geboren in Amsterdam. (Vandaar dus dat Amsterdamse accent dat zij
nog steeds heeft). Bij haar geboorte woog ze 3 pond; een couveusekindje dus. Aad
was het enige meisje in het gezin van 3 kinderen; zij had een broer boven haar en
een broer onder haar.
Omdat ze een frêle kindje was, ging ze maar voor halve dagen naar de kleuterschool.
Na de lagere school bij de nonnen ging Aad naar de VGLO (Voortgezet Lager
Onderwijs) waar ze o.a. naailes kreeg. Na school kwam ze dan ook terecht op een
naaiatelier waar zij o.a. naaide voor de couturier Dick Holthaus. Naast het naaiwerk
op het atelier bracht Aad ook naaiwerk naar naaisters die thuis werkten. Zo bracht zij
werk naar een naaister die ook een pension had. Op één van de zolderkamertjes
- Gravenhage en u raadt het al, het was liefde op het
eerste gezicht tussen Aad en de huurder van de zolderkamer.
Loek
-Gravenhage. Als ik
-

zeg:
G
Loek was de jongste in een gezin met 4 kinderen: 2 jongens en 2 meisjes. Toen Loek 2
jaar was overleed zijn vader en bleef zijn moeder achter met 4 kleine kinderen en
leefden zij van de steun .
Toen Loek 4 jaar was mocht hij naar de bewaarschool, maar samen met zijn zus op
weg naar school op zijn eerste schooldag, werd zijn zus geraakt door een
granaatscherf. Dus dat betekende terug naar huis en het begin van de oorlog.

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

Tijdens de oorlogsjaren werd Loek en ook zijn broer, net als heel veel andere
kinderen, naar het platteland gebracht. Daar werden zij bij gezinnen ondergebracht
omdat daar meer voedsel was. Loek herinnerde zich nog dat hij met veel kinderen in
een boot naar het noorden werd vervoerd. Of het Groningen was of Drenthe weet hij
niet meer. In ieder geval was er voldoende te eten.
heeft hij maar 1 jaar opgezeten, want hij vergat te leren , zoals hij zelf zegt. Dus
werd het Ambachtsschool waar hij voor timmerman leerde. Na de Ambachtsschool
volgde de L.T.S. waar Loek een opleiding bouwkunde volgde. Na school ging Loek
werken bij Rijkswaterstaat als toezichthouder bij de wegenbouw.
Intussen moest hij ook nog in dienst. Loek kwam terecht bij de genie in Vught en na
een opleiding in Amsterdam werd hij foerier. Een baantje dat hem overigens goed
beviel.
Na zijn diensttijd kwam Loek terecht bij de gemeente Amsterdam; afdeling
bestratingen.
Huwelijk
Aad en Loek trouwden in 1964. En ook toen was het heel moeilijk om aan een
woning te komen. Dus trok Aad in bij Loek op het zolderkamertje. Daar werd hun
eerste kind, zoon Rob, geboren.
Aad geeft een uitvoerige omschrijving hoe zij als jong gezinnetje op dit kleine
zolderkamertje bivakkeerde. Luiers wassen in een wastafel en om te kunnen gaan
slapen eerst alles aan de kant zetten om het bed uit te kunnen schuiven.
een woning met baan. En dat lukte! En zo kwamen zij vanuit de grote stad in het
k
Donge en kreeg ook een woning.
Loek heeft tot aan zijn
pensionering bij het
Waterschap gewerkt en ze
wonen nog steeds in het
huis dat bij de baan hoorde.
Spijt hebben ze nooit gehad
van het verwisselen van de
grote stad voor een dorp.
nog een zoon en een
dochter. Inmiddels zijn er
ook 5 kleinkinderen en ook
zijn er al 3
achterkleinkinderen. Vol
trots laten zij de foto zien
waar het hele gezin met aanhang , maar nog zonder de achterkleinkinderen, op
staat.

Vrijwilligerswerk
Ter sprake komt het vele vrijwilligerswerk dat beiden hebben gedaan.
Loek en Aad hebben jarenlang de kantine gerund van Voetbalvereniging ONI. Toen
de kinderen nog op de basisschool zaten gingen ze mee op schoolkamp. Ook waren
ze jaren vrijwilliger bij de Zonnebloem en Loek heeft ook nog warme maaltijden
rondgebracht en als chauffeur op de buurtbus gereden.
Ook was Loek regelmatig te vinden bij festiviteiten als de EHBO-man
de gemiddelden bijhoudt.
Kortom, ze hebben heel veel gedaan en ze kunnen dan ook eindeloos vertellen over
voorvallen die zij als vrijwilliger hebben meegemaakt. Vol aandacht luister ik naar
enkele verhalen over die tijd. Ik vermoed dat zij met hun verhalen een heel Ons
Eigen Venster kunnen vullen!
van ze in de tuin.
Dan neem ik afscheid van
-Gravenhage.
Wat een heerlijk stel. Vol humeur. Een feestje om met ze in gesprek te gaan. Dus als
u Aad en Loek een keer tegen komt bij een KBO-activiteit maak een praatje met ze.
Daar zul je beslist geen spijt van krijgen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRIJE INLOOP
zondag 26 juni
in de Leest
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 4028 3430 (voor zaterdag 12.00 uur) en
zij gaat vervoer voor u regelen.

De daarop volgende vrije inloop is op zondag 31 juli
U bent van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig.

Eerste KBO-reis 2022
We begonnen de dag met een stralende zon. Die hadden we ook wel
verdiend na de coronacrisis. We waren met 43 personen dus dat viel een
beetje tegen. Maar de mensen die er waren hadden er zin in.
We reden met de firma van Mook en voor de meesten met de bekende
chauffeur Hans naar Eersel.
In Eersel aangekomen stond de koffie met vlaai al op ons te wachten.
Op eigen
gelegenheid mocht
iedereen het
museum en de tuin
bekijken.
In het museum
kwamen veel
herinneringen over
de schooltijd en het
leven van vroeger,
weer tot leven.
Daarna volgde een goed verzorgde lunch.
Vervolgens reden we met de bus de smokkelroute.
Onder begeleiding van een gids reden we door de Brabantse en Belgische
Kempen. Via de abdij van Postel reden we naar Eersel.
Daar hadden we tijd voor onszelf. Maar gezien het prachtige weer kozen de
meeste voor een versnapering op een van de vele terrassen in Eersel.
Stilletjes aan werd het tijd om naar Casteren te vertrekken waar ons het
diner wachtte. De schnitzels waren net zo groot als het bord waarop ze lagen.
Maar het was een heerlijk diner. Het ontbrak ons aan niets.
Daarna keerden we, misschien een beetje moe maar wel voldaan, terug naar
Dongen.
De eerste reis na corona was een succes mede door het heerlijke weer.

Toneelclub Dongen
verzorgde op dinsdag 12 april na de Algemene Ledenvergadering een
toneelvoorstelling.

goed in de smaak.
In het café ontmoeten vaste
klanten elkaar, maar ook
onbekende gasten schuiven aan.
Dat er ontwikkelingen en
misverstanden ontstaan, laat zich
wel raden.
Een humoristisch toneelspel van
anderhalf uur. De leden van
Toneelclub Dongen allen boven
de zeventig en sommigen zelfs
boven de
tachtig, hebben met veel inzet
en enthousiasme aan deze
uitvoering gewerkt.
Het publiek kon de inzet
van de spelers en de
medewerkers achter de
schermen enorm waarderen.
Zij werden bedankt met een
warm en hartelijk applaus.
De toneelclub is inmiddels al druk
in de weer met de repetities

om in december
een eigentijds kerstspel
op te kunnen voeren.
**************

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!

