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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. H. van Meel 
Rijnstraat 95  -   79 jaar 
 
Onze dierbare overledene zal 
herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:   
         
       Bode: 
Mw. Joke van den Noort  Kanaalstraat 58  C. Willemse 
Dhr. P. Nooten   Looiersplein 14 
 
Verhuisd: 
Dhr. G. van Vessem  Laagstraat 62  Ria Kemmeren 
naar:     Achterhuizensticht 63 Corry Mols 
Mw. Coby de Geus-Koster Vaartweg 55  Henny Meijer 
naar:    St. Michielsgestel 
Mw. Diny Smulders-Weterings Rosariopark 12-E  Riet van Gils 
naar:    Min. Goselinglaan 4-02 Leny Leeggangers 
 
 

 
De volgende nummers:  
 
Het november nummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf  
woensdag 26 oktober. 
 
 
 

 



 
 

 

 

Al jaren sluiten we aan bij de landelijke “Week tegen eenzaamheid”. Zo ook dit jaar. 
Vanaf dit jaar is onze eigen werktitel echter “Week voor verbinding”. We maken de 
verbinding met elkaar om er samen voor te zorgen dat ouderen meedoen en voelen 
dat ze ertoe doen – ook als ze misschien wat minder vitaal en actief zijn. Zo 
voorkomen en verminderen we eenzaamheid gezamenlijk. 

 

Minder eenzaamheid onder ouderen, meer verbinding 

Met het landelijke actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” wil de overheid de 
trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Ze geloven dat dit 
kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En 
vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Wij delen deze visie. Om lokaal een 
duurzame aanpak te realiseren is SWOD daarom begin dit jaar gestart met het 
project “Samen zicht op eenzaamheid”.  

 

In het project gaan we samen met partner organisaties aan de slag. Ons doel is een 
hulpaanbod te bieden dat aanvullend is op het mooie aanbod van diensten en 
activiteiten dat er in de gemeente Dongen al is voor ouderen. 

 

Een eerste stap nemen kan lastig zijn en is voor sommigen een drempel. Indien dat 
voor u geldt dan vragen we u of uw mantelzorger contact met ons op te nemen. We 
bespreken dan samen hoe we deze drempel voor u kunnen verlagen.    

 

Het team van SWOD is bereikbaar op info@swodongen.nl  en op werkdagen tussen 
09.00 uur en 12.00 uur op 0162-375296. Wenst u eens rustig te kijken wat we 
allemaal kunnen betekenen voor u? Kijk dan op www.swodongen.nl 

 

Sluit u bij ons aan in de Week voor verbinding? Lees dan verder welke activiteiten op 
het programma staan. We ontmoeten u graag! 

 

 
 



Maandag 26 september 2022 
Samen de dag door 
 
Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) en Mariaoord starten op maandag 26 
september 2022 met een mooie nieuwe twee wekelijkse activiteit: Samen de dag 
door. Beide organisaties zagen de mogelijkheid om de Community Care werkwijze 
van Mariaoord te verbinden aan het SWOD project “Samen zicht op eenzaamheid”. 
Op deze manier bieden we samen senioren die het nodig hebben een structurele 
ontmoeting aan. Vrijwilligers van SWOD staan graag voor u klaar en worden indien 
nodig ondersteund door de zorgmedewerkers van Mariaoord. 
 
Voor wie: 
Voor ouderen die door een klein netwerk buiten de samenleving dreigen te vallen en 

op zoek zijn naar contact. Maar ook mensen met beginnende dementie en zwakke 

gezondheid. Vele van deze senioren vallen (nog) niet binnen het reguliere 

opvangsysteem, maar hebben wel de behoefte om in gezelschap te zijn en dingen te 

ondernemen met anderen. Door deze twee wekelijkse ontmoetingen krijgen 

mantelzorgers tevens wat ruimte voor zichzelf op deze dag. Ter borging van het fijne 

contact zullen we deze groep niet groter later worden dan 15 personen. 

 

Wat doen we zoal: 
We beginnen met een kopje koffie of thee en een gezellig praatje met elkaar. Daarna 

zorgen we er gezamenlijk voor dat er gegeten kan worden en nuttigen samen een 

warme 3 gangen maaltijd. Na het opruimen hebben alle tijd voor een fijne middag. 

Wellicht zijn er senioren die iets willen leren zoals omgaan met de telefoon, samen 

iets lekkers bereiden of gewoon gezellig een potje kaarten. Wat denkt u ervan om 

samen de krant of het weekblad door te nemen en daarover het gesprek aan te 

gaan? Of maakt u liever een fijne wandeling in de buitenlucht? Samen kijken we naar 

de mogelijkheden, hebben de tijd voor elkaar en een kopje koffie of thee op zijn tijd. 

 

Waar, wanneer en hoe laat: 
De ontmoetingen vinden plaats in de refter van Mariaoord op iedere oneven 

maandag vanaf 26 september 2022 van 11:00 tot 16:00 uur. 

 

Eigen bijdrage:  
Voor deze dagbesteding wordt enkel de driegangen maaltijd in rekening gebracht. In 

2022 bedragen de kosten voor deze maaltijd € 9,- per persoon.  

Informatie en aanmelden: 
Wenst u te weten of het iets voor u, uw familielid of uw partner is?                                                                

Voor meer informatie of mogelijk aanmelden kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur 

en 12:00 uur bellen met 0162-375296. Aanmelding minimaal één week vooraf 

gewenst.  



Maandag 3 oktober 2022  
Activiteit vanuit het project Samen zicht op eenzaamheid 

Verbindende workshop SWOD in samenwerking met KBO  

De week tegen eenzaamheid staat bij SWOD dit jaar in het teken van verbinding. 
Samen met KBO bieden wij een mooie en verrassende workshop aan waarin u samen 
met de ander stil kunt staan bij de waarden die nu voor u belangrijk zijn in het leven. 
Gaat u de verbinding aan? 

Met behulp van getrainde begeleiders wordt op een ongedwongen en creatieve 
manier de verbinding met elkaar gezocht. We zullen onderling een gesprek aangaan 
over wat u nu belangrijk vindt in het leven. Wat heeft u nodig en wat kunt u een 
ander geven?  

Letterlijk en figuurlijk een waardevolle workshop in een natuurlijke omgeving!  

We willen ook de inwoners die overdag andere bezigheden hebben, de mogelijkheid 
bieden om deel te nemen. De workshop wordt daarom 2x gegeven, zowel in de 
middag als in de avond. 

Er zijn geen kosten aan de workshop verbonden. Wel vragen wij u zich bij ons aan te 
melden als u wilt deelnemen.  

Tijd middaggroep: 13.30 tot maximaal 16.30 uur 

Tijd avondgroep: 19.00 tot maximaal 22.00 uur 

Locatie: gebouw Scouting de Stormvogels, Oude baan 99H te Dongen 

Aanmelden via de website van SWOD: www.swodongen.nl/speciale-activiteiten of 
bel op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur met op 0162-375296.  

 

 

   KBO 
 

 

 

Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze workshop, dus meld u snel aan!  



Vrijdag 7 oktober 2022      Ontmoeting in park Vredeoord  

U bent van harte uitgenodigd op ons ontmoetingsmoment in Park Vredeoord. 
Ketenpartners van Dementievriendelijke Gemeenschap Dongen staan vanaf 13.30 
uur voor u klaar met gratis koffie en thee met wat lekkers. Er staan kraampjes met 
informatiemateriaal van de verschillende organisaties in Dongen. Ook de KBO-
Dongen zal hier aanwezig zijn. Soms heeft u gewoon behoefte aan persoonlijk 
contact met mensen die weten waarover het gaat. Alzheimer is helaas (nog) niet te 
genezen, maar er zijn wel veel dingen te zeggen over het omgaan en zorgen voor 
iemand die lijdt aan deze ziekte.  

Vrijblijvend welkom tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Bent u mantelzorger, gewoon geïnteresseerd of heeft u met een vorm van Alzheimer 
te maken? Neem je kans en ontmoet ons aan de standjes of bij de lange tafels. 
Genoeg informatie, tijd voor een gesprek en u kunt deelnemen aan een rondleiding 
in het park met informatie over de nieuwe beelden en alles wat daar groeit en bloeit.  

Zondag 9 oktober 2022 

Tsjechische Middag in de Cammeleur; Concert Böhmische Freunde 

Böhmische Freunde is een blaasorkest met 21 muzikanten uit Geldrop dat Böhmische 
blaasmuziek speelt. Het is een orkest met nog veel jonge muzikanten die van 
blaasmuziek houden en vooral de muziek uit Bohemen. 

Zoals de naam al aangeeft is Böhmische Freunde een orkest waar gezelligheid en 
saamhorigheid een belangrijke plaats innemen. Dit voert echter niet de boventoon. 
Het is ook  een serieus orkest, waar op de vrijdagavonden fanatiek gerepeteerd 
wordt om mooie optredens te verzorgen in de regio en verder in het land. 

Het orkest staat onder leiding van de jonge, maar al zeer ervaren muzikant en 
muzikaal leider Bart Ketelaars. Het programma zal, als gebruikelijk bij dit orkest, zeer 
gevarieerd van opzet zijn. 

Dat wordt genieten van een concert met Tsjechische Volksmuziek en de gastvrijheid 
van de medewerkers van Donckhuijs. We mogen deze fijne middag aanbieden tegen 
een speciale prijs. De consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden is mogelijk 
via de website van SWOD: www.swodongen.nl/speciale-activiteiten 

Tijd:    14.30 tot 16.30 uur Kosten  €2,50 

Locatie   De cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen      



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!



VRIJE INLOOP  
 
zondag 25 september 
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 30 oktober. 
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
 
 
*************************************************************** 

 

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 



  

Voorstelling in de Cammeleur  

Donderdag 6 oktober om 15.00 uur  
STENZEL & KIVITS, het internationaal 
gerenommeerde duo dat comedy en klassieke muziek op een heerlijke manier doet 
versmelten viert zijn 20ste verjaardag met een Best Of-tournee. Onmogelijke 
concerten geven, dat lukt alleen World Famous Tenor Stenzel & Meesterpianist 
Kivits!  

Met een creatieve geest, 
muzikale kwaliteiten en 
een gezonde dosis droge 
humor worden er 
uitstapjes gemaakt naar de 
folklore en jazz en zijn 
cabareteske improvisaties 
niet te vermijden. Een 
komische voorstelling vol 
fysiek en muzikaal 
stuntwerk! Na 20 jaar 
bundelen ze voor het eerst 
hun allerbeste kapriolen 
onder, naast, op en met hun piano waarbij ze niets aan het toeval overlaten om 
het publiek op het verkeerde been te zetten.  

Uit de internationale pers : ‘Je komt ogen tekort’, ‘Muzikale briljante onzin’, ‘Ze halen 
alles uit de kast’, ‘Een tocht van honderden humoristische vondsten’, ‘Geweldig! Ze 
kunnen het publiek meesterlijk bespelen’.  

Verwenticket  
Maak je middagje uit compleet met een verwenticket! Meld je bij onze 
horecamedewerker, we hebben een tafel voor je gereserveerd. Voorafgaand aan de 
voorstelling serveren we koffie, thee en lekkers. Na afloop staat het drankje van je 
keuze (koffie, thee, fris, pils of wijn) èn een rijk gevulde borrelplank al voor je klaar.  

De tickets zijn beperkt beschikbaar, uitsluitend te bestellen bij de Cammeleur Op=Op 
De tickets kosten voor KBO leden € 12,50.   
U kunt ook online bestellen met code KBO 2223.  
 



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: ………………………………………………………………………………………. 





Ons Gesprek, in gesprek over levensvragen. 
 
Als je ouder wordt ontstaan er vaak levensvragen.  
 

• Je kijkt terug op je leven,  
• op de dingen die gebeurt zijn,  
• op keuzes die je hebt gemaakt,  
• maar je denkt ook na over hoe het nu met je gaat,  
• wat er is weggevallen , 
• wat daarvoor in de plaats is gekomen, 
• alle onzekerheid over de toekomst.  

 
Levensvragen houden je bezig en er is niet altijd een antwoord op te geven. 
Ze noemen het ook wel “trage vragen” waar je de tijd voor moet nemen en 
soms zijn ze te groot om alleen over na te denken. Dan kan het fijn zijn om 
daar met iemand over te praten.  
Speciaal daarvoor heeft KBO-Brabant het project Ons Gesprek opgezet en 
vrijwilligers opgeleid. 
 
Hoe het werkt? 
Hebt u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neem dan contact op 
met KBO-Brabant: telefoon 073 – 644 40 66 of e-mail info@kbo-brabant.nl of 
met het aanmeldformulier https://www.kbo-brabant.nl/aanvragen-hulp-bij-
levensvragen/.  
 

U wordt in verbinding gesteld met een van de gepensioneerde geestelijk 
verzorgers, die de intakegesprekken doen. U bespreekt met hen kort welke 
vragen u bezighouden.  

Zij vragen dan een van de vrijwilligers van Ons Gesprek om u terug te bellen.  

• naar wens telefonisch of persoonlijk 
• 6 à 8 gesprekken 
• Voor leden en niet-leden 
• Gratis 



 

 
 
 
 
Wat het u oplevert 
Ze zeggen wel eens, “praten lucht op”, Zeker als er iemand zonder oordeel 
naar je luistert. En dat doen deze vrijwilligers: zij luisteren en bieden je de 
ruimte om te praten, om je gedachten te ordenen, om nieuwe inzichten te 
ontwikkelen. 
 
Vrijwilligerswerk 
Je kun je ook opgeven voor dit zinvolle en zingevende vrijwilligerswerk: 
https://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-als-vrijwilliger-ons-gesprek/ 
 
 
Bent u benieuwd naar de vrijwilligers? Op de webpagina: https://www.kbo-
brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/stellen zij zich voor. 
 
 
 

 



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: ………………………………………………………………………………………. 





Opnieuw dreigmails over meekijken op computer 
Gelezen bij Seniorweb 

 
Er gaan weer mails rond waarin staat 
dat er malware op de computer is gezet 
en dat daarom alle activiteit op het 
apparaat is te volgen. Dat is allemaal 
onzin. 
Via deze malware (kwaadaardige 
software) zou de afperser toegang 
hebben tot de computer, microfoon en 
camera. De afperser beweert daardoor te 
beschikken over de internetgeschiedenis. 
Ook zou diegene camerabeelden hebben 

die zijn gemaakt tijdens het bezoek aan sites voor volwassenen. Om 
verspreiding van de informatie en beelden te voorkomen vragen de 
oplichters om geld over te maken of te betalen in Bitcoins.  
Valse identiteit 
Het lijkt of de mail is verstuurd vanaf het account van het slachtoffer. 
Daarmee willen de oplichters 'm overtuigender maken en de inbraak op 
de computer bewijzen. Maar ook dit is niet waar. 
 
Wat doen met dreigmails? 
 
Reageer nooit op dit soort e-mails.  
Klik niet op linkjes of bijlagen in het bericht en beantwoord de e-mail 
niet. Verwijder de mail of markeer hem als spam. Staat er in het bericht 
een wachtwoord dat (gedeeltelijk) is geraden? Ga dan naar de sites waar 
u dat wachtwoord gebruikt en verander het voor de zekerheid.  
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb 
Nepmails blijven eng en lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen via de SeniorWeb Phishingchecker. 
Uiterlijk de volgende werkdag hoort u of het een phishing mail is. 
 

U kunt ook lid worden bij Seniorweb, altijd veel informatie over de laptop, 
telefoon, tablet. 



TERUGBLIK… 
Ontspanningsmiddag dinsdag 12 juli 
 

Klokslag 13.30 uur opende de voorzitter, Rian Driessen 
deze middag. 
Iedereen van harte welkom. 
Deze middag bestaat uit twee onderdelen. Om te 
beginnen hebben we Sylvia Corsten,  
 
 
 
 

 
beleidsmedewerker KBO Den 
Bosch en Lara de Vries 
praktijkondersteuner van de 
huisarts voor ouderen in de 
Beljaart uitgenodigd om te komen praten over Het Gesprek. 
 
Na een korte pauze een presentatie van de meidenkist: Kunst of kliko. 
Cees is specialist in historie en volksleven en ervaren taxateur en zijn vrouw  
 

Anneke is columnist en 
zoals we gemerkt 
hebben een vlotte 
vertelster. 
Een smeuïg verhaal en 
het zorgen voor een 
vrolijke noot is haar 
wel toevertrouwd. 
Samen is het een uniek 
duo en hebben zij 
gezorgd voor een 
interessante maar ook 
gezellige middag. 



De spullen die we in de 
loop van de tijd 
hebben verzameld 
hebben doorgaans 
meer emotionele 
waarde dan een 
geldwaarde. Wat 
waardevol is, is het 
verhaal achter het 
voorwerp. En dat mag 
gekoesterd worden. 
 
 

Cees was blij met de meegebrachte spullen. 
Een voorwerp kon hij een naam geven en ook vertellen waarvoor het 
gebruikt werd.  
Mary bracht een tinnen kan mee en maakte ons deelgenoot van het verhaal 
achter de kan. 
Een van onze leden was in het bezit van fraaie borduursels/emblemen die in 
het Textielmuseum niet zouden misstaan. 
 
Kortom een middag vol informatie en gezelligheid! 
 
 
 
*************************************************************** 
 
 
 
                                              Gaat u verhuizen… 

                of heeft u een nieuw e-mail adres  
                of een ander telefoonnummer  
                geef dit dan a.u.b. door aan 
                de leden  administratie 
                kbo-leden@ziggo.nl 

                                              of bel 0162 316821 



TERUGBLIK:  
Dinsdag 6 september 
Bezoek aan de FLORIADE 
 
Na een flinke regenbui was het ‘s morgens 
aardig opgefrist en aangenaam van 
temperatuur. 
Onze chauffeur, Ad Peters, heette ons van 
harte welkom en vertelde dat er vooralsnog 
geen beren op de weg waren. Zijn woorden 
waren nog niet koud of wij kwamen in de 
eerste file terecht. 
Na een stop in Houten, waar we gastvrij 
werden onthaald met koffie en appelgebak, 
gingen we richting Almere. 
Rond de klok van 12 stonden we met een plattegrond in de hand bij de 
ingang van de Floriade en gingen we op pad. 
 
De Floriade is een wereldtentoonstelling die eens in de 10 jaar wordt 
gehouden. 
Wat valt er allemaal te beleven? 
Te veel om allemaal op te 
noemen en te veel om het in één 
dag te kunnen bekijken. 
Je kunt gebruik maken van de 
kabelbaan en/of treintje om een 
mooi overzicht te krijgen van het 
park. 
 
Je kunt een bezoek brengen aan 

• de wereldse tuinen 
• groene kunst 
• het arboretum  
• in de landenpaviljoens kun je genieten van de cultuur 
• gedurende de dag zijn er voorstellingen  
• er worden innovaties getoond op het gebied van duurzaamheid, 

voeding, gezondheid en energie. 



• er wordt een inkijkje geboden wat je in de toekomst kunt verwachten 
op dit gebied. 

• ook Nederlandse tuinbouw was goed vertegenwoordigd met 
groente, fruit, bloemen en planten en met innovaties op dit gebied. 

• Lekker eten en gezellige 
terrasjes. 

 
Maar wij, als KBO Dongen, hebben 
vooral genoten! 
 
Wat is mij in het bijzonder 
bijgebleven? 
De ballonvaart, met een virtual 
reality-bril op, over Flevoland. 
En een korte ontmoeting in het Food 
Forum met Sharon de Miranda, één 
van de koks van het programma Binnenste Buiten. 
Het bezoek aan de landenpaviljoens. 
Heerlijk zitten genieten met een drankje op een terrasje. 
 
En voor je het weet is het 17.00 uur. Tijd om richting bus te lopen en weer 
terug te gaan naar het Brabantse land, waar in Wagenberg de tafel al gedekt 
staat voor een smakelijk diner.  

 
 



Acceptgiro verdwijnt langzaam van 
toneel 
vrijdag 3 juni 2022 

 
Na 1 juni 2023 is het over en uit voor de acceptgiro. De verzenders 
daarvan maken in de loop van dit jaar bekend welke alternatieven ze 
gaan bieden. 

Minder dan een jaar nog rest er voor de vertrouwde papieren 
acceptgiroformulieren. Ontvangt u ze nog? Dan krijgt in de loop van dit 
jaar te horen op welk alternatief de verzender overstapt. 
 
Alternatieven voor de acceptgiro 
Onder meer een automatische incasso en iDEAL-qr code zijn vervangers 
voor de papieren acceptgiro.  
 
Een andere optie is de Betaalinstructie. Die kan eventueel op papier 
worden verstuurd. De ontvanger betaalt daarna via een papieren 
overschrijvingsformulier. De keuze voor papier blijft dus wel, voor wie 
echt niet over kan of wil schakelen naar digitaal betalen.  
 



Ontspannings/Sinterklaasmiddag  
in De Cammeleur 
DINSDAG 15 NOVEMBER  

 
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige 
ontspanningsmiddag op  
DINSDAG 15 NOVEMBER 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 
Op deze Sinterklaasmiddag houden we een muzikale bingo. 

Een muziekbingo is een bingo met liedjes die u 
allemaal kent.  
In plaats van nummers staan er 
Sinterklaasliedjes op de kaart. 
De muziekbingo word verzorgd door Coby en 
Arie Tabeling. 
Velen van u kennen de muzikale bingo al van 
september vorig jaar en hebben daar enorm 
van genoten. 

We spelen verschillende rondes en er zijn leuke prijsjes te winnen.  
 
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 november.  
Uw betaling is uw inschrijfbewijs. 
Ook is het mogelijk om via onderstaand strookje u aan te melden en dit met        
€ 2,00 bij één van de bestuursleden in de brievenbus te doen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komt naar de ontspanningsmiddag op dinsdag 15 november: 
 
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!

klopt Bij ons ’t   als   een bus

KBO

De Slof 33
5107 RH Dongen
t. 0162 313535
e. tours@vanderwougroep.nl


