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KBO Dongen
BESTUUR
Voorzitter:
Rian Driessen
Secretariaat:
Gerard Schattefor
Penningmeester:
Commissieleden: Ellie Hamelinck
Helmy Klijn
Henk van Os
Jeannie Segers
Secretariaat:
e-mail secretariaat

Torenstraat 10
Lijsterlaan 11
vacant
Beneluxlaan 2
Wezeldonk 13
Rosariopark 91
Stoomberg 19

5104 GG - 0620737833
5104 PE - 316212
5101 ZD - 316821
5103 EV - 315906
5104 HW - 318275
5101 AA - 0640283430

Lijsterlaan 11 5104 PE DONGEN
kbo.dongen@outlook.com

Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05
Ouderensoos ‘de Leest’: Nieuwstraat 7
Beheerder
Helmy Klijn

313940
315906

Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden:
Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2
e-mail
kbo-leden@ziggo.nl

5101 ZD

0162316821

Torenstraat 10 5104 GG
www.kbo-dongen.nl
KBO Dongen

0620737833

Webmaster:
Rian Driessen
Website:
Volg ons ook op facebook:

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:
Mw. M. Siemons-Kimenai,
Mw. Riet Rams-Scheerders,
Zuster Marie Bernard
Mw. Toos Langerak-van Dongen
Mw. M. Meijer-de Jong

Hoge Ham 25 Sluisweg 18
Hoge Ham 25
Hoge Ham 25
Mgr. Nolenslaan 18a

93 jaar
87 jaar
94 jaar
91 jaar
87 jaar

Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering.

Nieuw:
Dhr. Hans Trommelen
Mw. Bep Faro-v.d. Ent
Dhr. Martin van Bilsen
Mw. Corry van Leijsen-van Gils
Fam. Aarden-Brouwers
Mw. J. Boelaars-Papen
Dhr. Willem Wouters
Mw. Lian de Jong
Mw. Diny Blom-vd. Kieboom
Fam. Van Opstal-van Tilburg
Mw. Jeanne Roovers-van Hoppe
Mw. Mieke Koenen

Bode:
Wilhelminaplein 14
Lange Veertel 34
Bolkensteeg 5-k
Dr. W. Dreeslaan 80
Stuyvesantstraat 10
Helfrichstraat 31
Bolkensteeg 3-j
Dr. W. Dreeslaan 6
Le Corbusierstraat 5
Dr. W. Dreeslaan 76
Min. Loeffstraat 6
Begoniastraat 12

R. vd. Reijen
H. Meijer
C. Mols
E. Hamelinck
R. Kemmeren
R. Kemmeren
C. Mols
E. Hamelinck
J. Koenen
E. Hamelinck
L. Leeggangers
F. den Boer

Wilhelminastraat 57
Volckaert, kamer 9

C. van Turnhout
M. Stitzinger

Verhuisd:
Mw. P. Loef-Bouw
naar:

De volgende nummers:
Het september nummer van
Ons Eigen Venster
en het magazine van
KBO-Brabant ONS
worden bij u bezorgd vanaf
woensdag 24 augustus.

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!

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
wereldtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema: ‘Growing Green Cities’.
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

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 13 september
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op

DINSDAG 13 september
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Voor u treedt op Gerard van Kol.
Deze troubadour uit Liessel zingt liedjes in het dialect.
Op het repertoire staan liedjes uit de jaren 70 & 80, maar ook Duitse,
Limburgse en Engelstalige liedjes.
Afgewisseld met de nodige humor en grappen.
Voor deze middag dient u zich wel aan te melden.
U kunt zich opgeven door € 2,00 over te maken op rekeningnummer
NL 19 Rabo 0111 9218 05 KBO Dongen met vermelding: activiteit september.
Uw betaling is uw inschrijfbewijs.
Betaalt u liever contant dan kan dit door het bedrag van € 2,00 samen met
een briefje met daarop uw naam, adres en met de vermelding: activiteit
september, af te geven/in de bus te doen bij een van onze bestuursleden.
Voor uw inschrijving/betaling krijgt u daarvoor in de pauze een kopje koffie
extra.
Werkgroep Ontspanning
Contactpersoon: Jeannie Segers, 06 4028 3430 - jeanniesegers@hotmail.com

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

Een ontmoeting met Jos Krol
onze nieuwe
kandidaat penningmeester
“Zou jij de nieuwe penningmeester willen
interviewen?”, zo luidde de vraag van de redactie van
dit blad. “Het is een ontzettend aardige man”, werd er
nog aan toegevoegd.
En ja, als iemand “een ontzettend aardige man” wordt
genoemd, dan zul je begrijpen dat ik heel nieuwsgierig
ben naar zo’n man. Nadat ik zijn naam, adres en telefoonnummer had doorgekregen
heb ik direct een afspraak gemaakt. En inderdaad na ontvangen te zijn en kennis te
hebben gemaakt met deze man, met de naam Jos Krol, komt mijn eerste indruk van
deze man overeen met het door de redactie geschetste beeld.
Jeugd
Zoals te doen gebruikelijk neem ik, tegenover Jos plaats aan de grote tafel en begin ik
met de vraag: “wanneer en waar ben je geboren?”.
Omdat zijn moeder tijdens de zwangerschap leed aan een blindedarmontsteking
werd Jos in 1945 geboren in Breda in ‘Moederheil’.
Zijn ouders waren echte Dongensen en woonden in de St. Josephstraat.
De vader van Jos was, net als zoveel anderen in Dongen, werkzaam in de schoenindustrie. Jos was de jongste in een gezin van 5 kinderen; 2 meisjes en 3 jongens. Zijn
vader was actief in de vakbeweging. Als er medewerkers waren die problemen
hadden met hun werkgever klopten zij aan bij de vader van Jos. Jos’ vader stelde dan
een brief voor hen op voor de werkgever. Deze brief werd alvorens deze werd
verzonden, door de toen nog kleine Jos, naar Jan Mertens gebracht (inderdaad de
man die later staatssecretaris werd) om de brief nog even door hem te laten lezen.
School en opleidingen
Jos bracht zijn lagere school periode door op de Aloysiusschool en ging daarna naar
de MULO bij de broeders in de Ger. Majellastraat. Jos wilde graag naar de
kweekschool, maar het hoofd van de school vond Jos te ‘impulsief’. Dus ging Jos
werken bij Handelsonderneming en leerlooierij Van den Assum. In de avonduren
volgde Jos allerlei opleidingen op het financiële/administratieve vlak.
Net als alle andere jongemannen in die tijd moest ook Jos in dienst. Omdat Jos iets
van de wereld wilde zien, koos hij voor de Koninklijke Marine. Jos tekende een
contract voor 6 jaar en volgde de eerste opleiding in Hilversum. Daarna ging Jos naar
Amsterdam waar hij in 1,5 jaar tijd werd opgeleid tot radio-/telegrafist. Jos was in z’n
jeugd al gefascineerd door radiootjes.

En toen kon hij eindelijk gaan varen en kwam hij op een onderzeeboot terecht.
Tijdens een gezamenlijk oefening met Amerikaanse, Belgische en Engelse schepen
ergens in de buurt van de Maagdeneilanden, werd Jos als telegrafist aan boord
gebracht van een Amerikaans schip. Dit schip kreeg echter het bevel zo snel mogelijk
te vertrekken naar de wateren rond Vietnam. Jos kon gelukkig nog net op tijd met
een helikopter van boord gehaald worden anders was hij ongewild verzeild geraakt in
de oorlog tussen Amerika en Vietnam.
Verliefd
En ook Jos kreeg oog voor het vrouwelijke geslacht en werd verliefd op een meisje uit
Oosterhout met de naam Henriëtte. Toen was de lust om ver van huis te zijn als
sneeuw voor de zon verdwenen. Dus nadat de 6 jaar bij de Marine voorbij waren,
koos Jos voor een baan aan de wal en ging hij bij een verzekeringsmaatschappij in
Middelburg werken waar zij ook gingen wonen. In 1968 trouwden Jos en Henriëtte
en zij kregen 3 zonen. Inmiddels zijn er 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Jos verruilde zijn baan bij de verzekeringsmaatschappij voor een baan bij de Stichting
voor Maatschappelijk werk in Goes als administrateur en om die reden verhuisde het
gezin naar een woning in ’s Heer
Hendrikskinderen, een klein dorp bij Goes.
Omdat Jos wel van een uitdaging hield
werd deze baan ingeruild voor een baan
bij de gemeente Haarlem, bij het
slachthuis en werd er een woning
betrokken in Heemstede. Na nog een tijd
bij het Marine hospitaal in Overveen
gewerkt te hebben, kwam Jos bij de
accountantsdienst terecht van het
Ministerie van Sociale Zaken en werd hij
belast met controle van de 65
arbeidsbureaus die onder dit ministerie
vielen. En het was in deze functie dat hij in contact kwam met diezelfde Jan Mertens
uit Dongen die inmiddels staatssecretaris was geworden.
Het gezin Krol was inmiddels naar Rijen verhuisd. Daarna werd er nog verhuisd naar
Gilze en hebben zij tussendoor ook nog 7 maanden in Oosterhout gewoond. Al met al
zijn Jos en zijn vrouw maar liefst 11x verhuisd!
Terug in Dongen
Sinds een jaar wonen zij naar volle tevredenheid in een prachtig appartement in het
Dongepark in Dongen.
Als je maar liefst 11x verhuisd bent moet je wel iets doen om ‘ingeburgerd’ te raken
in je nieuwe woonplaats. Jos heeft zich in elke plaats waar hij woonde altijd

verdienstelijk gemaakt in het verenigingsleven of door het maken van het
parochieblaadje.
Dus nu wordt het tijd om zich in te burgeren in het Dongense. En toen Jos werd
gevraagd om het penningmeesterschap van de KBO op zich te nemen en opvolger te
worden van Johan de Hoon heeft Jos hierop “ja” gezegd.
Dus had ik het genoegen om kennis te maken met de nieuwe penningmeester en
deze bij u te introduceren. Met al zijn werkervaring denk ik dat het KBO Dongen een
‘echte kei in financiën’ in huis heeft gehaald.
Ik wens Jos veel succes en dank voor het fijne gesprek. En met die ‘inburgering’ zal
het vast wel goedkomen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRIJE INLOOP
zondag 31 juli
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 28 augustus.
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster:
Contactpersoon: Ellie Hamelinck
Beneluxlaan 2, 5101 ZD
0162 316821
Werkgroep Financiën:
Contactpersoon: Henk van Os
Rosariopark 91, 5104 HW
0162 318275 Werkgroep Ontspanning:
Contactpersoon: Jeannie Segers
Stoomberg 19, 5101 AA
06 40283430
Werkgroep Reizen:
Contactpersoon: Henk van Os
Rosariopark 91, 5104 HW
0162 318275

kbo-leden@ziggo.nl

henkvanos91@gmail.com

jeanniesegers@hotmail.com

henkvanos91@gmail.com

Bijeenkomst voor de nieuwe leden
zaterdag 7 mei in de Leest
Even voor tienen mochten wij de eerste nieuwe leden in de Leest begroeten.
Onder het genot van een kopje koffie of thee heette de voorzitter, Rian Driessen
iedereen van harte welkom.
Nadat de aanwezige bestuursleden waren voorgesteld begon de presentatie.
Onderstaand enkele
kernpunten:
KBO Dongen bestaat uit:
Kring Dongen
Afdeling Dongen
Kring Dongen is
overkoepelend en behartigt
de belangen van leden naar
buiten toe.
KBO leden zijn lid bij de afdeling Dongen.
Het KBO heeft een eigen gebouw: De Leest.
Wat gebeurt er iedere week in de Leest?
Van maandag t/m vrijdag: biljarten van 12.15 tot 17.00 uur
Maandagochtend toneelrepetitie.
Dinsdagochtend uitleg over de digitale wereld.
Donderdagochtend breiclub
Vrijdagochtend vergadering van KBO, Seniorenraad, enz.
Op de laatste zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur vrije inloop.
Het KBO Dongen heeft een toneelvereniging die 2x per jaar voor ons optreedt:
bij de jaarvergadering en bij de kerstviering.

Wat staat er jaarlijks op het programma?
Jaarvergadering in april
Organiseren van 4 of meer ontspanningsmiddagen
4x per jaar een dagreis en een 1 korte dagreis
Sinterklaas middag
Kerstviering.
Deze activiteiten worden aangekondigd via Ons Eigen Venster.
Wij werken samen met de SWOD voor het organiseren van zomer- en
winteractiviteiten.
Wij zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad Dongen
Wij helpen mensen thuis door middel van clientondersteuners, belastinginvullers en
ouderenadviseurs.
Wat doen deze hulpverleners zoal;
Keukentafelgesprekken met de gemeente.
Aanvragen van voorzieningen, zorgaanvragen enz.
Invullen belastingaangiftes. Begeleiden bij bezwaren tegen uitspraken.
Helpen bij thuisadministratie.
Wat gebeurt er nog meer?
Informatie verstrekken aan onze leden over ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.
Dit doen we via:
Ons Eigen Venster, een boekje dat elke maand bij u wordt thuis bezorgd,
ONS, maandblad van KBO Brabant en website: kbo-dongen.nl
Ook het thema eenzaamheidsbestrijding en activiteiten voor jonge ouderen
hebben onze aandacht.
De presentatie werd afgesloten met de rondvraag.
Voor de liefhebbers was er nog een kopje koffie of thee en werd er nog gezellig
nagepraat.

TERUGBLIK …
Ontspanningsmiddag in De Cammeleur 10 mei
Even na enen mochten wij de eerste bezoekers ontvangen en al snel was de
zaal vol gestroomd.
De middag begon met de opening door de voorzitter Rian
Driessen.
Daarna gaf hij uitleg gegeven over het nut van goede
brandbeveiliging.
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning
in Nederland.
Op iedere woonlaag een rookmelder, is de nieuwe regel.
Dit geldt ook voor alle ruimtes met een vluchtroute.
Tijd voor de nodige ontspanning.
De enthousiaste heren van het mannenkoor Chapeau zorgde voor een
gezellige middag.
Kort samengevat: Chapeau voor de heren van
Chapeau!
Op speciaal verzoek, zorgden zij voor een
muzikale verrassing voor de jarige Fon
Martens met het lied: ‘You are my sunshine’.

TERUGBLIK:
Ontspanningsmiddag dinsdag 14 juni
Al ver voor enen kwamen de eerste KBO leden binnen
druppelen.
Om half twee was er een volle zaal en opende onze
voorzitter Rian Driessen de ontspanningsmiddag.
We begonnen deze middag met een
presentatie van Colinda Blous.
Zij geeft gaf uitleg over de
activiteiten van het SWOD en
beantwoordde enkele persoonlijke
vragen.
Dan de hoogste tijd voor een stukje
ontspanning. Het trio Zand Zeep &
Soda. Drie enthousiaste mensen vermaakte ons met gezellige muziek.
Heerlijke rock & roll
met o.a. Elvis.
Ook kwam Guus
Meeuwis voorbij,
Adamo, de Blue
Diamonds, André
Hazes sr.,
Corry Konings en nog
veel meer.
De tijd vliegt als het
gezellig is
en voor je het weet is het al half vijf
en kunnen we terugkijken op een
geslaagde middag.
De voorzitter bedankte de artiesten
en gaf het woord aan Henk van Os die
nog een huishoudelijke mededeling
had over de KBO-reizen.

TERUGBLIK:
Dagtocht Rotterdam 21 juni
Wat hebben we vandaag dinsdag 21 juni
geluk. We worden wakker met aan de
hemel een stralend zonnetje. Het kan niet
anders, deze dag kan niet meer stuk.
Vandaag is Hein onze chauffeur/reisleider.
Hein is niet alleen een goede chauffeur,
maar ook een goede en gezellige reisleider.
Door Hein zijn we uitgebreid en
aangenaam geïnformeerd over wat er ons
vandaag te wachten staat.
Na een korte rit werden we in Wagenberg door gastvrouw Erica, de Ruif,
verrast met koffie en gebak. Daarna de bus weer richting Rotterdam. We
hebben kunnen zien dat Rotterdam met recht een wereldstad genoemd mag

worden. We kijken onze ogen uit. Wat is Rotterdam in de loop van de jaren
veranderd.
Na even de benen gestrekt te hebben gaan we nu richting 2de Maasvlakte.
Vanaf het centrum Rotterdam nog zo’n 50 km.
We leggen aan bij een heuse Truckstop, Maasvlakte Plaza, voor een goed
verzorgde lunch.
Na de lunch gaan we naar het FutureLand
Informatiecentrum aan de rand van de 2de
Maasvlakte.
In FutureLand worden we verwelkomd
door Hans, voorlichter van het
Havenbedrijf Rotterdam.
Op deskundige wijze vertelde Hans alles
over de haven van Rotterdam nu en in de
toekomst. De 2de Maasvlakte is een nieuw
stuk havengebied, wat onttrokken is aan de
zee.
Over de modernste haven van Europa is nog veel meer te vertellen.
Maar wat ook wel opmerkelijk is dat aan de rand van de 2de Maasvlakte een
mooi groot strand is met duinen.
Na nog even, veel tekort
natuurlijk
, op het
terras te hebben genoten
van een drankje, gaan we
weer de bus in. Richting
Wagenberg waar we weer
gastvrij ontvangen
worden voor ons diner.
Moe maar voldaan komen
we weer terug in Dongen.
We kijken terug op een interessante reis. We hebben veel geleerd, maar het
was daarbij ook heel gezellig!

TERUGBLIK:
Musical Dagboek van een herdershond
Op vrijdag 24 juni
vertrokken we om
14.00 uur met
twee bussen
richting
Maastricht.
Een paar files
zorgden ervoor
dat we een half
uurtje later dan
gepland in Thorn
aan tafel konden
aanschuiven.
Na een smakelijk en goed verzorgd 3-ganger diner stapten we de bus weer in
en konden we even later voor de ingang van het MECC uitstappen.
Wie kent niet de
televisie-serie
Dagboek van een
Herdershond dat
van 1978 – 1980 te
zien was op de KRO
met de Vlaamse
acteur Jo de
Meyere als de jonge
kapelaan Erik
Odekerke.
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 de
televisieserie
kregen we de
zoetgevooisde
stem van Kees Brusse te horen als engel- bewaarder. Maar in de musical was
er een engelbewaarder in levende lijve met 20 cm. hoge plateauzolen. Een
glansrol voor Angela Schijf.
Van begin tot het eind hebben we genoten van een schitterende voorstelling.
Compleet met fanfare, paard en wagen, een auto en niet te vergeten fietsen!
De lovende woorden over de musical op de televisie en in de krant kunnen
we volmondig beamen.

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!

