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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. Riet Willemse-van Opstal  Klinkerpad 13   - 78 jaar 
Mevr. Hélène v. Dongen-Vermeulen Dr. Willem Dreeslaan 66  -  91 jaar 
Dhr. Jan Vissers    R. van Dalemstraat 24 - 96 jaar 
Dhr. M. Timmermans   Kanaalstraat 84  - 76 jaar 
Mw. Kitty Obee-van der Land  Dongepark  - 86 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      Bode: 
Dhr. Jan Pullens   Oranjeplein 54  Riet van Gils 
Mw. Coby Raaijmakers-vd. Pol Lange Veertel 61  Henny Meijer 
Mw. Els Smulders  Eksterstraat 13  Henny Meijer 
Mw. Corina v Hooren-Weeterings  Klinkerpad 25  Henr. Claveaux 
Mw. Thea Oerlemans  Trappistenstraat 1 José vd. Breekel 
 
Verhuisd: 
Fam. Koppers-Vermeeren  Hoge Ham 119-B  Corry Mols 
naar:    Dongepark 1  Mia Stitzinger 
Mw. M. Tielemans-Roestenburg Dunantstraat 20-C Wout Meijers 
naar:     Dunantstraat 1  Wout Meijers  
Fam. Hultermans-Claassen Hobbemastraat 10 Ria va Dongen  
naar:    Dongepark 76  Mia Stitzingeer 
 
 

 
De volgende nummers:  
 
Het Januari nummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf  
woensdag 21 December. 



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 27 november 
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. 
 
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
 
In verband met Kerst is er in de maand december  

geen vrije inloop. 

 



Mededeling vanuit het Bestuur 
Contributie KBO-Dongen 2023 
 
In de ledenvergadering van april van dit jaar, is de contributie voor 2023 
vastgesteld op €25,00 per persoon 
De nota’s hiervoor ontvangt U eind december tegelijk 
Met Ons Eigen Venster van januari 2023. 
 
*************************************************************** 

Wekelijkse activiteiten in  
De Leest 

Maandagochtend: Toneelrepetitie 
Maandag t/m vrijdag: Biljarten van 12.15        
tot 17.00uur 
Dinsdag: Uitleg digitale wereld van 10.00 
tot 11.30uur kosten €2,00 voor de koffie. 
Donderdag: Breiclub van 10.00 tot 11.30uur 
Vrijdagochtend: Vergadering van KBO, Seniorenraad, enz. 
 
***************************************************************

Werkgroepen KBO Dongen 

Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster: 
Contactpersoon: Ellie Hamelinck         
Beneluxlaan 2,  5101 ZD    0162 316821 kbo-leden@ziggo.nl  
Werkgroep Financiën: 
Contactpersoon: Jos Krol 
Dongepark 14, 5102DB  065381285  joskrol@kpnmail.nl    
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 



Uitslag Rabo Club Support 2022 

 
Een heel blije penningmeester van onze vereniging.  

De uitslag van Rabo  Club Support is bekend gemaakt.  

Dankzij de vele stemmen die we van onze leden hebben gekregen mag hij 
binnenkort het bedrag van € 634,63 in de boeken van KBO Afdeling Dongen 
bijschrijven.  

Ook KBO Kring Dongen deelt mee in de feestvreugde. Hiervoor wordt een 
bedrag van € 222,12 op de rekening verwacht.  

Al met al een heel mooi resultaat. Het bestuur wil dan ook iedereen die op 
onze vereniging heeft gestemd 

heel hartelijk bedanken voor deze steun 

Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen? 

 

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

Gaat u verhuizen … 

of heeft u een nieuw e-mailadres … 

telefoonnummer… 

geef dit a.u.b. door aan onze 

Ledenadministratie 

kbo-leden@ziggo.nl 

of bel 0162 316821 



         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. 
 
13.30 uur: Koor Stella Vocalis: gemengd gelegenheidskoor uit Midden-Brabant. 

    
 
14.30 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. 
     
15.15 uur: pauze, waarin u een kopje koffie of thee wordt aangeboden. 
 
15.45 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 :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 



 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



Onze kerstboodschap voor 2022 

       
Na enkele jaren die werden beïnvloed door Corona, 
hoopt het bestuur van KBO Dongen dat wij weer 
normaal gaan leven. 
 
Ik weet niet wat er gebeurd is als u dit leest. Dit artikel 
schrijf ik weken voordat het via de drukker is gedrukt en 
door een bode bij u in de bus is gestopt. 
 
Zoals het er op dit moment uitziet is Corona nog onder 
ons, maar hoeven wij geen extra maatregelen te nemen, 
of dat nog het geval is als u dit leest, weet ik niet. 
 
Het kan immers ook zomaar zijn dat er een nieuwe variant is opgedoken die 
ons het leven erg zuur maakt. 
Onzekerheid is dat, en dat levert voor velen van ons stress op. 
 
Wij zijn op een leeftijd gekomen dat het leven wat gemakkelijker zou moeten 
worden, en dat was voor velen van ons ook zo, voor Corona. 
 
Nu is het anders, maar niet altijd beter, misschien heeft u in deze Corona 
jaren dierbaren verloren of zijn er bij u enkele ongemakken bij gekomen die 
nu eenmaal bij het ouder worden horen. 
 
Want ook dat gaat natuurlijk gewoon verder, onze lichamelijke aftakeling, 
voor de een valt het mee en voor de ander valt het erg tegen. 
 
Maar hoe het ook zij, Kerstmis komt eraan. 
Kerstfeest 2022, hoe verloopt het voor u, hoe vult u het in, gaat u op bezoek 
of ontvangt u mensen.  
 
Wat u ook doet hopelijk levert het enkele gezellige dagen op. De donkere 
dagen voor kerst zeiden we vroeger, maar met lichtjes en warmte werd het 
toch gezellig. 
 
Hopelijk kunt u de rekeningen nog betalen voor het gas en licht, ook een 
onzekerheid die er bij is gekomen. 



Al deze opsommingen maken mij niet vrolijker en dat was wel de bedoeling 
van een kerstboodschap. 
Je kunt ook alle negatieve aspecten niet benoemen, en iedereen een vrolijk 
Kersfeest toewensen en de boel de boel laten. 
 
 

 
 
 
Dus ik wens u een fijn en gezellig kerstfeest met de mensen die u dierbaar 
zijn. Lekker eten en wat drinken. 
Spelletje met de kleinkinderen of met iemand anders. 
Leuke versiering in huis, met een boom en lampjes, misschien ook nog een 
kerststal. 
 
En als dan de kerstdagen voorbij zijn komt er weer een nieuw jaar 2023. 
 
Een gelukkig nieuwjaar wens ik u, en een goede gezondheid natuurlijk, en 
hopelijk kunnen wij volgend jaar al de opgenoemde zorgen vergeten. 
 
Wij gaan dan weer beginnen met het voor u aantrekkelijk te maken bij de 
KBO. 
 
Ontspanningsmiddagen, reisjes, inloop middagen in de Leest. 
Biljarten voor diegene die dat graag willen, wij gaan ervoor in het nieuwe jaar. 
 
Dus een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Rian Driessen 



Ontspanningsmiddag in De Cammeleur  
 

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op  
DINSDAG 10 JANUARI. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 
Voor deze middag hebben wij Annika Hoogervorst uitgenodigd. 

Zij is werkzaam bij Theek 5. Annika gaat u 
vertellen over de diverse mogelijkheden bij de 
bibliotheek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
grote letterboeken en het gebruik van uw ID.  
 

Na de pauze is er tijd voor een stukje 
ontspanning.  Goochelaar Korvera komt ons 
verrassen met een optreden. Hij heeft een 
herkenbare voorstelling ontwikkeld die vol zit 
met grappen en nostalgie. De behendige 
goochelaar zet al zijn ervaring in en brengt een 
show die niet alleen vermakelijk is om naar te 
kijken maar vooral ook om zelf te doen. 
 
Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 geen bijdrage van € 2,-- 
te vragen voor de ontspanningsmiddagen.  
In de pauze krijgt u van ons een kopje koffie of thee en niet meer bij 
binnenkomst.   
 
In verband met de maximale capaciteit van de zaal, dient u zich wel aan te 
melden. Dat kan via de mail: kbo-leden@ziggo.nl of via onderstaand strookje 
en dit bij één van de bestuursleden in de brievenbus te doen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komt naar de ontspanningsmiddag op dinsdag 10 januari: 
 
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



 

Stichting Welzijn Ouderen Dongen        Dongepark 1
 activiteiten@swodongen.nl 

Winteractiviteiten 2023 

 

Ook dit jaar organiseert SWOD na de feestdagen Winteractiviteiten voor senioren in 
de gemeente Dongen. Na de drukke feestdagen zijn de maanden januari en februari 
voor sommigen lang en donker. Daarom willen we graag met u de grijze 
wintermaanden opfleuren. Door samen activiteiten te ondernemen vliegt de tijd 
voorbij. Er zit ongetwijfeld iets bij dat u aanspreekt!  

Zo organiseert Maria-oord inmiddels traditiegetrouw de gezellige oliebollenborrel op 
10 januari. Er kan fijn nagepraat worden over de feestdagen onder het genot van een 
drankje en oliebol. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een rondleiding bij 
Vermeulen Catering, meezingen met de muziekbingo, de verbinding opzoeken 
tijdens een inspirerende workshop of wellicht doet u mee met de winterwandeling 
door het mooie ‘s Gravenmoer.  

Van begin januari tot en met midden maart organiseren we samen met diverse lokale 
organisaties bijna wekelijks enkele activiteiten waar u aan mee kan doen.  

Vanaf begin december treft u het activiteitenprogramma aan op onze website 
www.swodongen.nl en zijn boekjes af te halen bij de Cammeleur, Hoofdgebouw 
Mijzo Dongen, kantoor SWOD, ontmoetingsruimte dr. Maassen,  ontmoetingsruimte 
Europlus, de Leest en de Coop in ’s Gravenmoer.   

Voor verdere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen 
met SWOD op nummer 0162-379596. 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
*************************************************************** 



 
 
 
In de periode van 26 september tot en met 9 oktober vond de week van 
verbinding plaats. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd en we blikken kort 
terug op de activiteiten:  

26 september: Samen de dag door 

Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) en Mariaoord zijn op maandag 26 
september 2022 gestart 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. Op 26 september is gestart met 
dit mooie initiatief en inmiddels heeft er al een gezellig groepje aan 
deelnemers gevormd.  

Waar, wanneer en hoe laat: 

De ontmoetingen vinden plaats in de refter van Mariaoord op iedere oneven 
maandag 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 is minimaal één week vooraf gewenst. 



7 oktober: Ontmoeting in park Vredeoord 
 

Op 7 oktober 
organiseerden de 
partners van, dementie 
vriendelijk Dongen, een  
ontmoetingsmoment 
in Park Vredeoord.  

Vanaf 13.30 uur 
stonden ze klaar met 
standjes, een kopje 
koffie en thee én wat 
lekkers. 

Het zonnetje werkte heerlijk mee. Het was een fijne en gezellige middag waar  
passende informatie werd verstrekt aan de geïnteresseerden.  

  

9 oktober: Concert Böhmische Freunde 
De grote zaal in de Cammeleur was goed gevuld op zondag 9 oktober. 

Voor de Böhmische Freunde uit Geldrop.  Het orkest stond onder leiding van 
de jonge, maar al zeer ervaren muzikant en muzikaal leider Bart Ketelaars.  

Het programma was zeer gevarieerd van opzet. Er werd fijn genoten van de 
muzikale klanken en het samenzijn. 

 
 Wilt u meer weten over het project “Samen zicht op eenzaamheid”, kampt u 
met gevoelens van eenzaamheid of wenst u zelf een bijdrage leveren aan dit 
thema? Stuur dan een mail naar info@swodongen.nl 



Week voor verbinding 
 

3 oktober: Waardevolle verbindende workshop SWOD-KBO 
Tijdens de Week voor Verbinding heeft een bijzondere workshop 
plaatsgevonden in het kader van het project Samen zicht op eenzaamheid. 

Een nieuw initiatief vanuit SWOD in samenwerking met KBO waarbij 
inwoners van Dongen met elkaar in gesprek zijn gegaan over de waarden die 
voor hen persoonlijk nu belangrijk zijn in het leven. 

En over het ervaren van verbondenheid met anderen. Verbondenheid is iets 
waar we allemaal naar verlangen en geeft een goed gevoel. Hierbij kwamen 
vragen naar voren als:  

 

Wat heeft u nodig om u verbonden te voelen? Wat kunt u een ander geven 
en wat zou je graag ontvangen?   

Enkele reacties van de deelnemers: 
 “Goed om zo met elkaar te praten, je verhaal te doen” 
 “Aandacht geven is makkelijker dan aandacht vragen”  
 “Kwetsbaar zijn maakt krachtig” 
 “Mensen ontmoeten op zo'n manier (bij een serieus gesprek) is fijn” 
 “Dat er geluisterd wordt naar je verhaal” 
 “Je gesteund voelen omdat je niet de enige bent die ergens tegen  

aan loopt” 
 “Bijzonder als je merkt dat mensen naar elkaar willen luisteren en  

elkaar echt willen begrijpen” 
 
Wat mooi dat we op deze manier de verbinding met elkaar kunnen voelen en 

aangaan!  
 
Deze workshop is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Doet u een 

volgende keer ook mee?  
 



 



Terugblik:  
Ontspanningsmiddag op 11 oktober in de Cammeleur. 
 
Het was weer bijna net zo druk als voor Corona, ruim 110 leden die naar deze 
middag kwamen. 
Wij hadden verschillende onderwerpen, een ALV om een nieuwe 
penningmeester te laten kiezen door de aanwezige leden.  
De heer Bart de Graaf van Notariskantoor Dongen, hij kwam aan ons uitleg 
geven over een levenstestament en de noodzaak om voordat er iets met je  
gebeurd dat goed te regelen. Als je bezittingen hebt of geld op de bank,   

en er veranderen dingen in je leven 
dan moet het wel goed geregeld zijn. 
 
Wordt je ziek, invalide of dement en 
je hebt veel hulp nodig dan kan dat je 
zeer veel geld kosten. 
Heb je dat geregeld met een notaris 
dan kan dat je veel geld besparen op 
belastingen maar ook aan de kosten 
van verpleging.  
 
 

 
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit zijn praktijk schetste hij een 
beeld van wat er allemaal mis kan gaan. De afgelopen jaren zijn er 
ingrijpende wijzigingen in erfrecht en testament wetgeving veranderd. 
 
Je erfgenamen, daar wil je goed voor zorgen, doe het dan voordat het te laat 
is, dat was de boodschap van de heer de Graaf. 
 
Na de heer de Graaf hadden wij een Algemene Leden Vergadering een ALV. 
Deze moesten wij houden omdat onze penningmeester de heer Johan de 
Hoon er mee wil stoppen. Johan blijft nog wel belasting invullen en zijn 
andere werkzaamheden voor ouderen zoals cliënt-ondersteuner,  dat blijft,  
maar penningmeester niet. Het bestuur heeft Jos Krol bereid gevonden om 
deze baan, want zo kun je het wel noemen,  over te nemen.  
Maar het bestuur mag wel iemand zoeken en vinden, maar benoemen is aan 
de leden. 



En dat deden de leden, zij benoemde hem, door te applaudisseren over het 
voorstel. 
Dus hebben wij nu een nieuwe penningmeester, hij moet nog wel worden 
opgegeven bij de KVK en bij de bank, dus eer alle papieren rompslomp 
gedaan is zijn we wel enkele dagen verder. 

                                                              
Na de koffie en een rondje bonbons was het de beurt aan een troubadour, hij 
noemt zich liedjesman Frans van Es, maar verhaaltjesman Frans van Es had 
ook goed gekund. 
Met leuke verhaaltjes praatte hij zijn liedjes aan elkaar. 

Er kwam van alles langs en met het 
meezingen van de refreintjes en handgeklap 
was de middag snel voorbij. Jammer was dat 
de belichting van de troubadour zijn gezicht 
erg slecht was, maar dat kon niet verholpen 
worden. 
Wel fijn was, dat er toch weer steeds meer 
leden de weg vinden naar onze 
ontspanningsmiddagen, en wij hopen dat we 
snel weer op het niveau komen van voor 
Corona. 

 
En met de mededeling dat wij op 15 november weer een 
ontspanningsmiddag hebben sloten we de middag af. 
 
 

 



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


