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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:Jos Krol      Dongepark 14  5102 DB -  0653818285 
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, Nelly Biemans, 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:  
Mevr. Joke Mateijsen 
Dahliastraat 61 -   82 jaar 
Mevr. A. van Dorst-Rutten 
Dongepark 1  94 jaar 
Mevr. A. Klijn-Klis  
Min. Goselinglaan 4-03 84 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen 
herdacht worden in de 
Kerstviering. 
 
Nieuw:        
       Bode: 
Dhr. Peter Nooten  Looiersplein 14  Corry Mols 
Mw. Addie de Jong-Lips  Oude Baan 108  Jos Koenen 
Mw. Marijke Dingemans-Mutsaers St. Josephstraat 201 J. Weterings 
Fam. F. Klaassen-Faro  Dr. W. Dreeslaan 14 E. Hamelinck 
Mw. Nel Evers-Balemans  Dongeheuvel 10  Wout Meijers 
Mw. Nolda de Jong-Siemons Vierbundersweg 70 Jos Koenen 
Dhr. Peter Vreijsen  Cimbaalpad 7  José vd. Breekel 
 
Verhuisd: 
Fam. C. Groenendaal-v. Helvert Hortensiastraat 15 Frans den Boer 
naar:     Rosariopark 12-E  Riet van Gils 
Mw. Nel Koenen-Vermeer  Mgr. Nolenslaan 34 Sjan Weterings 
naar:    Schoolstraat 25  Mia Stitzinger 
 

 
De volgende nummers:  
 
Het december nummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf  
woensdag 23 november. 



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!



Ingelaste Ledenvergadering  
op 11 oktober. 
 
Tijdens de Ontspanningsmiddag op 11 okt. jl. is er een korte Algemene 
Ledenvergadering ingelast door het bestuur. 
Die korte vergadering had maar één agendapunt, 
namelijk de verkiezing van een nieuw bestuurslid, de 
heer Jos Krol. In ons boekje van augustus staat een 
uitgebreid interview met hem.                                                                                   
De aanwezigen hebben in die vergadering ingestemd 
met zijn benoeming in het bestuur, zodat hij nu de 
functie van penningmeester kan gaan vervullen.  
 
Die functie is in april van dit jaar vrij gekomen, door het vertrek van de 
heer Johan de Hoon. 
Die laatste is weliswaar geen bestuurslid meer van KBO 
Dongen, maar hij blijft wel actief als vrijwilliger, o.a. 
voor belasting- en client-ondersteuning. 
Als u hulp nodig hebt op één van deze gebieden, kunt u 
dus nog steeds een beroep op hem doen; hij zal u met 
veel plezier helpen! 
Uw eventuele hulpaanvraag, kunt u rechtsreeks bij hem indienen, 
maar u kunt die vraag ook indienen bij KBO Dongen of bij de Stichting 
Welzijn Ouderen Dongen (SWOD).  
 
********************************************************** 
                                              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 



Wekelijkse activiteiten in  

De Leest 

 

Maandagochtend: Toneelrepetitie 

Maandag t/m vrijdag: Biljarten van 12.15 tot 17.00uur 

Dinsdag: Uitleg digitale wereld van 09.30 tot 11.30uur 

    Kosten €2,00 voor de koffie 

Donderdag: Breiclub van 10.00 tot 11.30uur 

Vrijdagochtend: Vergadering van KBO, Seniorenraad, enz. 

Laatste Zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur vrije inloop. 

************************************************************** 

Werkgroepen KBO Dongen 
 
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 
 



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:…………………………………………………………………………………………… 
  



 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



VRIJE INLOOP  
zondag 30 oktober 
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 
27 november. 
 
U bent van harte 
welkom! 
Aanmelden is niet 
nodig. 

 
 
 
 
 
 
 



         K E R S T V I E R I   KERSTVIERING 
 

De Kerstviering voor onze leden 
wordt dit jaar gehouden op: 

           dinsdag 20 december 2022 

in cultureel centrum  

De  Cammeleur. 

                     Aanvang: 12.00uur.  
  Zaal open om 11.30uur. 
 
12.00 uur: Welkomstwoord door onze voorzitter. 
                   Daarna gezamenlijke  koffietafel. 
13.00 uur:   Herdenken van onze dierbare leden die zijn overleden in 2021. 
 
13.15 uur: Koor Stella Vocalis: gemengd gelegenheidskoor uit Midden-Brabant. 
 
14.00 uur: 1e gedeelte van de kerstvoorstelling door Toneelclub DONGEN: 

 
Een heel gelukkig kerstfeest 

 

“Een heel gelukkig kerstfeest” door Toos Beijers. 

Oma woont nog zelfstandig, maar haar geheugen gaat toch wel wat snel 
achteruit.Toos, haar dochter doet veel voor haar, maar vindt dat 
mantelzorgen toch wel zwaarder worden.  

Jan, de zoon van oma, helpt waar hij kan. 
Maria, zijn vrouw  heeft het druk met zichzelf. 
Anne, ook een dochter van oma,  en man Louis komen over uit Nieuw 
Zeeland. 
De drukte rondom de Kerst zorgen voor oma, en de familie voor de nodige  
verwarring, waarin oma niet alleen voor problemen zorgt, maar ook  
voor de nodige humor zorgt. 



Rolverdeling Oma  Maria van Riel.  
  
Toos, dochter van oma  Marian Zwaans. 
Jan, zoon van oma  Piet  van Ham.  
Maria, zijn vrouw  Toos de Bont. 
Anne, dochter van oma  Mary Rutten. 
Louis, haar man  Kees van Loon. 
Wijkverpleegster  Ine van Beijsterveld. 
Huisarts   Annie Peeters. 
Buurvrouw   Leontine van Erven. 
 
Regisseur:   Dre Brouwers. 
Grime en souffleur:  Ine van Beijsterveld. 
Decorbouw:   Jan van Erven, Bert van Engelen. 
     
14.45 uur: pauze, waarin u een kopje koffie of thee wordt aangeboden. 
 
15.15 uur: 2e gedeelte van de kerstvoorstelling door Toneelclub DONGEN:  
 
16.15 uur:  Kerstwens en sluiting door onze voorzitter. 
 
Deze kerstviering is, 
alleen toegankelijk voor leden die zich hebben ingeschreven. 
Deze kerstlunch kost € 17,50 per persoon u kunt zich opgeven tot 10 
december. 

U kunt dit overmaken aan onze penningmeester of contant in een enveloppe 
met het ingevulde strookje bij een bestuurslid in de brievenbus stoppen. 
Bankrekening:  KBO Dongen   NL 19 Rabo 0111 9218 05 

 
 
Komt naar de  Kerstviering op dinsdag 20 December 2022 
 
Naam :  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 



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



Van 17 t/m 22 januari 2023 vindt in het NH Conferentie Centre Koningshof 
Veldhoven  de Seniorenexpo plaats. Deze expo is een beurs waar men 
uiteenlopende producten en diensten kan vinden gericht op de oudere 
consument.  

Er is veel te beleven en te zien op het gebied van:  
Wonen en leven 
Alles op het gebied van huis en tuin, onderhoud en inrichting. 
 
Reizen  
Reizen in eigen land maar ook daarbuiten. 
 
Gezondheid en beweging 
Gezond eten en drinken en verantwoord bewegen. 
 
Mode en beauty 
De laatste trends van mode en persoonlijke verzorging. 
 
Informatie 
Er is informatie en advies met betrekking tot ouderenbelangen. 
 
Hobby en creativiteit 
De laatste trends, producten, technieken en toepassingen vind je op de expo.  
 
Tijdens deze beurs wordt in de grote zaal voor de nodige ontspanning en 
amusement gezorgd. 
 
Op vertoon van het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO leden een 
korting van € 4,00 op de entreeprijs van € 10,00. 
 
KBO Dongen organiseert op dinsdag 17 januari een busreis naar deze expo. 
De prijs voor deze reis inclusief entree bedraagt € 7,00 per persoon.  
Het entreebewijs ontvangt u in de bus. 
 



Op 17 januari vertrekt de bus: 
om 9.00 uur bij Sporthal De Salamander 
om 9.10 uur bij café De Viersprong.  
vertrek uit Veldhoven om 15.00 uur. 

 
Indien u wilt deelnemen aan het bezoek van deze expo gelieve u per persoon 
€ 7,00 over te maken op de rekening van KBO DONGEN. 
Graag vóór 23 december a.s. 
 
 Bankrekening nummer KBO:  NL 19 RABO 01119 218 05 

 
Gelieve bij overboeking uw opstapplaats te vermelden: 

De Salamander of De Viersprong 
 
 

           
 
Wij wensen de deelnemers aan deze reis een aangename dag toe. 
 
In verband met Corona moeten wij een voorbehoud maken  
en zullen wij ons aan de dan geldende richtlijnen houden. 
 
*************************************************************** 



 



TERUGBLIK: 
Ontspanningsmiddag 
dinsdag 13 september 
 
Ondanks het mooie nazomer weer mochten wij 
rond de klok van 13.00 uur de eerste KBO leden 
verwelkomen. 
Deze middag geen opening door onze voorzitter. 
Rian is aan het genieten van een welverdiende 
vakantie. Een van de bestuursleden neemt deze 
taak voor een keertje van hem over. 
 
We starten deze middag met een uitleg over het Project ‘Samen zicht op 
eenzaamheid’ in de gemeente Dongen. 

Bianca Haarbosch van de 
SWOD en Pieter Domen 
SWOD/KBO geven ons door 
middel van een presentatie 
een duidelijk beeld over dit 
project. 
Ook vertellen zij wat er 
onder eenzaamheid wordt 
verstaan. En waar nodig, 
men op een professionele 
manier geholpen kan 
worden. 

Op de tafels hebben zij flyers 
neergelegd waarin de 
activiteiten staan die in 
Dongen georganiseerd 
worden in de Week voor 
Verbinding die wordt 
gehouden van maandag 26 
september t/m zondag 9 
oktober. 
Aan het eind van de uitleg, 
stelde Bianca ons de vraag: 



Wat vindt u wat nodig is om de problematische eenzaamheid te 
verbeteren? 
Bianca verwacht niet direct een pasklaar antwoord. Deze vraag geeft ze met 
ons mee om erover na te denken. 
 
Na een korte pauze is er een optreden door de  
troubadour uit Liessel Gerard van Kol. 
 

Je hebt een spreekwoord: goede wijn behoeft 
geen krans. 
Dit is zeker van toepassing voor Gerard van Kol. 
We hebben genoten van zijn mooie stem, de 
liedjes in het dialect. 
En niet te vergeten de humor en anekdotes 
waarmee zijn optreden zijn doorspekt. 
Chapeau voor deze troubadour. 
 
Veel te snel komt er een eind aan deze middag. 
Een warm applaus voor het optreden van Geard 
van Kol met daarna nog enkele huishoudelijke 
mededelingen. 

 
Al met al een zeer geslaagde middag. 
 

 
 
 
 
 
  



TERUGBLIK: 
VRIJWILLIGERSAVOND 
Vrijdagavond 23 september 
 
Eindelijk was het bestuur van het KBO in de gelegenheid om een oude 
traditie voort te zetten. Namelijk: de vrijwilligersavond. De laatste 
vrijwilligersavond werd gehouden in 2019. 
 
In de afgelopen drie jaar hebben we, ondanks de corona perikelen, nieuwe 
vrijwilligers kunnen verwelkomen. Ook hebben we afscheid moeten nemen 
van een paar vrijwilligers. 
 
Rond half acht was de Leest goed gevuld. Nadat iedereen was voorzien van 
koffie en gebak nam onze voorzitter Rian Driessen 
het woord.  
Hij sprak zijn dank en waardering uit. KBO Dongen, 
maar ook alle andere verenigingen kunnen niet 
functioneren zonder vrijwilligers.  
Zij zijn onmisbaar in onze maatschappij. 
 
Onder het genoegen van een hapje en een drankje 
werd het een heel gezellige avond. De tijd vliegt als 
het gezellig is. Toen er geroepen werd: “laatste 
ronde”, vroeg men zich verwonderd af:  “is het al zo laat?”. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kortom, we kijken al uit naar de volgende vrijwilligersavond. 
 
Nu we het toch over vrijwilligers hebben.  
Wij, KBO Dongen, zijn op zoek naar vrijwilligers.  
 
Met name zoeken we leden die ons bestuur willen komen versterken. 
 
Voel je er wel iets voor om vrijwilliger te worden bij het KBO Dongen. 
 
Neem dan contact op met: 
Rian Driessen, voorzitter Torenstraat 10  06 20737833 
Gerard Schattefor, secretaris    Lijsterlaan 11      0162 316212        
 
 



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


