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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 
 
Ouderensoos ‘de Leest’: 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 – 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. Jan Wagemans   
Groenstraat 6   
74 jaar 
 
Onze dierbare overledene zal herdacht worden 
in de Kerstviering. 

 
Nieuw:      Bode:  
Mw. Marian de Hoogh-Sauvé Wihelminaplein 52 Riet van Gils 
 
De volgende nummers:   
 
Het oktober nummer van  Ons Eigen Venster en het magazine van  
KBO-Brabant ONS  worden bij u bezorgd vanaf woensdag 28 september.  
 
 

**************************************************** 
 
VRIJE INLOOP  
zondag 28 Augustus 
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 25 September 
U bent van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig. 



  

Ontspanningsmiddag in de Cammeleur 
Dinsdag13 september 2022 

Aanvang 13.30 
 
 
Eerst beginnen we met uitleg over het 
Project “Samen zicht op  
eenzaamheid” in gemeente Dongen 
 
Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) is eind 2021 gevraagd aan 
de slag te gaan met het thema eenzaamheid onder ouderen. Die 
handschoen hebben we graag opgepakt, we hebben een projectplan 
geschreven voor de gemeente Dongen en zijn inmiddels volop gestart 
met de uitvoering. De opdracht heeft als doel te komen tot een 
vernieuwende aanpak gericht op een structureel resultaat.  
 
Samen zicht op eenzaamheid 
We zien allemaal dat eenzaamheid veel leed kan veroorzaken. Wanneer 
ieder mens zou weten wat eenzaamheid is en hoe je daar zelf iets aan 
kunt doen, zal dit zeker zorgen voor meer preventie en sneller ingrijpen. 
En dus minder mentaal en fysiek lijden. Onderdeel van het project is het 
verbreden van kennis en (nieuwe) inzichten over (de aanpak van) 
eenzaamheid. Zowel voor de doelgroep zelf als voor vrijwilligers en 
zorg- en welzijnsprofessionals die met ouderen in contact staan. Op 
deze manier kunnen meer mensen nog beter geholpen worden.   
 
Een nieuwe kijk op eenzaamheid 
 
Na een geslaagde Startbijeenkomst voor een gevarieerde groep 
medewerkers en vrijwilligers van lokale organisaties in april 2022, heeft 
in juni en juli 2022 een vervolgtraining plaatsgevonden in het kader van  



  

het project. 
Voor de vervolgtraining waren vrijwilligers uitgenodigd van  
 de diverse organisaties binnen onze gemeente die tijdens hun 
werkzaamheden in contact staan met ouderen.  
 
Onder leiding van een specialist op het gebied van eenzaamheid zijn 
nieuwe inzichten gedeeld over eenzaamheid en de gevolgen daarvan. 
Ook is er gesproken over de uitgangspunten voor een goede aanpak en 
hebben vrijwilligers handvatten gekregen gericht op het naar boven 
halen van signalen en bespreekbaar maken van eenzaamheid tijdens 
hun werkzaamheden. Dit om de ouderen waarmee ze in contact 
komen nog beter te kunnen helpen. 

 
 
 
Eenzaamheid is een 
gevoel 
We hebben geleerd dat 
eenzaamheid een 
gevoel is en geen 
feitelijke situatie. 
Iemand met voldoende 
contacten kan zich 
eenzaam voelen. En 

iemand zonder contacten kan dit prima vinden en geen gevoelens van 
eenzaamheid hebben.  
 
Onze uitgangspunten bij de visie op eenzaamheid: 

• Gevoelens van eenzaamheid zijn normaal, last van 
eenzaamheid niet. (Alleen) contact aanbieden is dan niet  



  

• voldoende. Het brein heeft een draai nodig. Daar kun je dikwijls 
zelf wat aan doen,  
 

• Eigen regie. Waar mogelijk zelf aanpakken; waar nodig met 
hulp. Dit sluit uitstekend aan bij ‘positief gezond’ en 
burgerparticipatie. 

• Het gesprek over eenzaamheid aangaan vanuit verbondenheid 
en mogelijkheden van de ander. Dit vergt vaardigheden en 
kennis. 

• Het huidige aanbod voor ouderen is mooi. Op basis van de 
huidige kennis over eenzaamheid is het goed aanvullingen te 
doen hierop.  

•  
Samen aan de slag! 
In het project gaan we samen met partner organisaties hiermee aan de 
slag. Met als doel een hulpaanbod te bieden dat aansluit bij deze 
uitgangspunten. Dit aanvullend op het mooie aanbod van diensten en 
activiteiten dat er in Dongen al is voor ouderen.  

 
Verbindende bijeenkomst 
tijdens Zomeractiviteiten 
Als onderdeel van de 
zomeractiviteiten van SWOD 
werd op 12 augustus een 
verbindende georganiseerd 
voor ouderen waarbij een 
specialist op het gebied van 
eenzaamheid de deelnemers 
op een interactieve heeft  



  

meegenomen in kennis over eenzaamheid en de waarden die 
bijeenkomt voor henzelf belangrijk zijn in het leven.  
 
Als onderdeel van de zomeractiviteiten van SWOD werd op 12 
augustus een verbindende georganiseerd voor ouderen waarbij een 
specialist op het gebied van eenzaamheid de deelnemers op een  
interactieve heeft meegenomen in kennis over eenzaamheid en de 
waarden die bijeenkomt voor henzelf belangrijk zijn in het leven.  
Interesse gewekt?  
Tijdens de ontspanningsmiddag van KBO Dongen op 13 september 
2022 zal SWOD een nadere toelichting geven op het project. Zorg dat u 
erbij bent om te horen over de ervaringen tot nu toe en wat dit voor u 
kan betekenen!  
 
Heeft u op dit moment vragen over het project, kampt u met gevoelens 
van eenzaamheid of wenst u zelf een bijdrage te leveren aan dit 
thema? Stuur dan een mail naar info@swodongen.nl. 
 
 
Na de uitleg van Bianca Haarbosch gaat de middag verder met een 
optreden van Gerard van Kol. In het vorige boekje hebben wij al wat 
van hem verteld. Wij eindigen weer rond16.30 uur. 
U moet zich nog wel aanmelden door € 2,00 over te maken op  
Rekeningnummer NL RABO 0111921805  naam KBO Dongen met 
vermelding activiteit september. 
Contant kan ook een enveloppe met € 2,00 en een briefje met naam en 
adres en vermelding september af te geven of in de brievenbus te doen 
bij een van onze bestuursleden.  



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!



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



Senioren Biljartvereniging “SBV DE LEEST” vierde 
haar 40 jarig jubileum feest. 
In 2020 was het jaar dat we 40 jaar bestonden, maar door COVID-19 konden 
we toen niet feesten. Maar wat in het vat zit verzuurd niet, dus het feest 
werd in elkaar gezet en met medewerking van Coert van Os werd zondag 17 
juli een prachtig feest gevierd op het terras van Café de Salamander.  

De biljarters met aanhang, totaal 85 man sterk, hadden zich opgegeven en 
kwamen allemaal met opperbeste stemming naar het feestadres.  

Om 14.30 uur heette Wim van Dongen iedereen welkom, en vertelde dat 
om 15.00 uur bij ieder tafeltje de goochelaar Stan Broeders langs zou 
komen, om zijn trukendoos open te gooien.  

Zodra iedereen zijn koffie met gebak op had, kon het feest losbarsten met 
DJ Ron. Iedereen kon zijn nummers indienen bij Ron die hij of zij graag 
wilde horen.  

Om 15.00 uur kwam Stan de zaak op geweldige wijze de biljarters zijn trucs 
tonen, wat door iedereen in de smaak viel.  

 

 

De stemming kwam er steeds beter in met het prachtige weer natuurlijk 
konden we allemaal buiten op het terras zitten.  



Om klokslag 17.00 uur stak Coert de BBQ aan , en even later kon iedereen 
zijn buikje vullen.  

 

 

Het feest werd om 18.00 uur opgeluisterd met het optreden van zanger 
Jeroen van Zelst die de stemming op een hoogte punt bracht.  

Op het einde pakte voorzitter Jac Klijn de microfoon en bedankte Wim van 
Dongen voor zijn inzet , en beloofde de biljarters dat hij over drie jaar bij 
het 45 jarig bestaan een nieuw feest zou geven.  

 

En dankzij Coert, Jolanda en personeel van de Salamander werd het een 
feest om op terug te kijken. Bedankt. 

 

 

 



Ontspanningsmiddag en korte Ledenvergadering 
in de Cammeleur 

op dinsdag 11 oktober van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur 
We beginnen we deze middag met een ingelaste Algemene Ledenvergadering. 
Daarom hoeft u voor deze middag niet in te schrijven. U moet zich wel 
aanmelden zodat we weten hoeveel mensen er komen. 
Graag aanmelden op kbo.dongen@outlook.com of door onderstaande 
invulstrook in te vullen en af te geven/in de bus te doen bij één van onze 
bestuursleden. 
We lassen deze korte Algemene Ledenvergadering in, omdat we een nieuw 
bestuurslid willen voorstellen, die de vacante functie van Penningmeester 
kan gaan vervullen. Daarvoor is een verkiezing door de Algemene 
Ledenvergadering noodzakelijk. 
 
Na deze korte Algemene Ledenvergadering, zal de notaris uitleg geven over 
het levenstestament. Voor veel mensen is het vaak niet helemaal duidelijk 
wat dit inhoudt. Ook met vragen kunt u bij hem terecht. 
 
Daarna volgt een optreden van: Liedjesman Frank van Es. 
Frank bespeelt een 
aantal instrumenten 
zoals gitaar, 
accordeon en 
mondharmonica.  
Hij vertolkt diverse 
soorten muziek. 
Hij zal de voorstelling 
‘liedekes’ voor u 
spelen. 
We hopen weer op 
een gezellige middag. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Komt naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 oktober: 
Naam:……………………………………………………………………………………………. 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………. 
Emailadres: ………………………………………………………………………………………. 



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



 
TERUGBLIK … 
Dagtocht Gouda  dinsdag 19 juli 
 
Uitgerekend vandaag, 750 jaar geleden op 
19 juli 1272,  kreeg Gouda haar 
stadsrechten van Graaf Floris V van Holland. 
 
Rond de klok van acht stond iedereen klaar 
bij de opstapplaats. Met flesjes water, 
hoedjes, petjes en luchtige kleding om het 
ons op deze warme dag zo comfortabel 
mogelijk te 
maken. 
 
De chauffeur, 

een ‘oude bekende’ Hans had de airco vol aan. 
In plaats om de snelste route te nemen, koos 
Hans voor de toeristische route via de 
Alblasserwaard en konden wij de molens van 
Kinderdijk bewonderen. 
 

In Gouda aangekomen werden we 
ontvangen met koffie en 
appeltaart. 
Daarna gingen we terug in de tijd 
van de oude ambachten. 

De kleipijp, het aardewerk, Goudse 
kaarsen, Goudse kaas, de siroopwafel 
en niet te vergeten het Kuytbier. 
In zes oude trapgevelhuisjes van 
rond  1800 kregen wij alles te zien, te 



horen en ook te proeven om een idee te 
krijgen van het typisch oud Goudse ambacht. 
 
Na een smakelijke 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. Dit 
konden we zien en proeven 
tijdens ons bezoek. 
 
De vrije tijd werd benut door 
een terrasje te pikken, te gaan 
shoppen (ook in de winkels 

stonden de airco’s vol aan     ) of een bezoek te 
brengen aan de welbekende St. Jan, waar het 
heerlijk koel was en er veel te bewonderen viel. 
 
Nadat iedereen de bus weer gevonden had, 
reden we weer richting Brabant. Hans, de 
chauffeur, verraste ons met een toeristische 
route door de Krimpenerwaard. Via Moerdijk 
en Zevenbergen kwamen we in Wagenberg. 
In Wagenberg werden we weer gastvrij 
ontvangen. 
Rond de klok van acht uur arriveerden we in 
Dongen. Ondanks dat het een zeer warme dag 
was, was het goed te doen en hebben we 
genoten! 

 
  

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



M O D E S H O W  bij  KBO 

Van der Klooster uit Boskoop komt op 
woensdag 19 oktober 2022 
weer naar Dongen met een 
wervelende najaarsmodepresentatie 
van 1,5 uur met leuke vlotte 
damesmode voor 50+. 
De collectie bestaat uit meer dan  
1000 stuks. Ook is er weer een gratis 
verloting. 
 
Kom op 19 oktober naar de Viersprong. Aanvang 10.30 uur. 
 
U wordt ontvangen met koffie met iets lekker erbij. 
Aansluitend is er een mooie modeshow voor elk wat wils! 
Het is de bedoeling dat u in de namiddag gelegenheid hebt om de kleding te 
passen en eventueel te kopen. 
 
U kunt gebruik maken van een gezellige lunch bij de Viersprong voor de prijs 
van € 6,00 per persoon. 
Wilt u deelnemen aan deze modeshow. Vul onderstaand strookje in. 
Wilt u gebruik maken van de lunch stop € 6,00 euro samen met het strookje 
in een envelop en lever dit voor 10 oktober a.s. in bij Jeannie Segers, 
Stoomberg 19. Tel. 06-40283430. Graag gepast geld in de envelop.  
U kunt de envelop in de brievenbus doen. 
 
De organisatie wil graag vooraf weten op hoeveel personen zij kunnen 
rekenen, dit in verband met de koffie en de lunch. 
De inschrijving geldt als reservering. U krijgt geen bevestiging. 
 
Komt naar de modeshow op woensdag 19 oktober 2022 en wil  wel/geen*  
gebruik maken van de lunch.  (*doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………………………. 



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!


