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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 
                        44e 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:  
Dhr. Geert Koppers  
 Dongepark  - 91 jaar 
Dhr. Wil van der Eerden  
 Dongepark 38  - 83 jaar 
Dhr. Sjef Heijs   
 Venusstraat 20  - 73 jaar 
 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
 
Nieuw:      Bode: 
Fam. Kuijsters   Lupineweide 4  Ad Leeggangers 
Fam. Roozen-Persons  Bizetstraat 12  Ria van Dongen 
Dhr. Ben van Dongen  Weide 43  Ad Leeggangers 
Mw. Anja Trommelen-Haest Hoge Ham 3  Corry Mols 
Dhr. Wim Broeders  Pr. Margrietstraat 28 Jos Koenen  
Fam. Paymans-v.d. Noort  Hoefke 4  Ra van Dongen  
 
 
 
 

 
 
De volgende nummers:  
 
Het Februari nummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van  
KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf  
woensdag 25 januari 2023. 



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. 
Laatste zondag van de maand van 13.30 tot 16.30uur 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: 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 



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 onderstaande bestuursleden in de brievenbus te stoppen:  
Ellie Hamelinck, Beneluxlaan 2 of bij Jeannie Segers, Stoomberg 19. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Komt naar de ontspanningsmiddag op dinsdag 10 januari: 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:…………………………………………………………………………………………… 



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!



GEWIJZIGDE REISVOORWAARDEN 
BUSREIZEN KBO DONGEN 

Door Corona is het een en ander 
veranderd in de reiswereld. 
We gaan u niet vermoeien met 
details, maar het afgelopen jaar is 
gebleken dat de 
busondernemingen, horeca en te 
bezoeken locaties hun 
regels/voorwaarden hebben 
aangescherpt. 
 

Onderstaand vindt de voorwaarden voor de KBO reizen met ingang van 
januari 2023: 

• Bij afmelding vóór 17.00 uur op de laatste woensdag voor vertrek, bij 
de contactpersoon, krijgt de afmelder zijn geld terug.  

• Bij afmelding na 17.00 uur op de laatste woensdag voor vertrek 
kunnen we u het geld niet teruggeven. Heeft u een doorlopende 
reisverzekering dan kunt u proberen de gemaakte kosten op uw 
verzekering te verhalen. 

• In overleg met het bestuur kan van deze regel worden afgeweken als 
er een familielid in de 1e of 2 graad is overleden tussen woensdag 
17.00 en datum vertrek. U moet dan wel een schriftelijk 
overlijdensbericht kunnen overleggen. 

 
Wij, de werkgroep Reizen is al druk in de weer met het programma voor het 
volgende jaar.  
De eerste reis van 2023 is op 11 april naar modepresentatie van Vander 
Klooster in Boskoop. 
Meer informatie vindt u hierover in dit Ons Eigen Venster. 
 
Samen met U, hopen wij volgend seizoen weer veel mooie en gezellige reizen 
te kunnen maken.  
 
Werkgroep Reizen:  
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 of 
06-5435 7537,  henkvanos91@gmail.com 
 



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



Eerste KBO reis 2023 
dinsdag 11 april 
 
Vander Klooster  
Modepresentatie  
In Boskoop 
 
 
 
We beginnen in 2023 met een eerste reis op dinsdag 11 april. 
 
Van der Klooster bestaat dit jaar 45 jaar! 
 

In plaats van een modepresentatie in de Viersprong 
zijn wij, KBO Dongen, uitgenodigd om dit jubileum 
in Boskoop mee te komen vieren. 
 
Zoals u al een beetje kunt vermoeden is dit reisje 
bedoeld als een dagje uit voor dames onder elkaar. 
 
Door Vander Klooster wordt deze dag gratis 
aangeboden. 
U betaalt alleen voor de busreis en het 3-gangen 
diner incl. 1 consumptie aan het eind van de dag. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
09.00 uur vertrek vanaf de Viersprong 
10.15 – 10.30 ontvangst bij Vander Klooster met koffie en gebak 
11.00 – 12.00 uitgebreide modeshow 
 

•  Hierna een verzorgde lunch. 
 

• Na de lunch een leuke activiteit met diverse prijsjes. 
 



• Er kan vrijblijvend gewinkeld worden. 
Voor elke kopende klant is er een verrassing 
Het winkelen is uiteraard vrijblijvend 

 
• Prijsvraag met uiteraard voor de 

winnaar een cadeautje. 
 
15.00  feestelijke afsluiting met een 

advocaatje slagroom. 
 
Dan wordt het langzamerhand tijd om weer in 
de bus te stappen en terug te keren naar 
Dongen, waar we rond 17.00 uur, door Fred van de Viersprong gastvrij 
worden onthaald met een 3-gangen diner incl. 1 consumptie. 
   
De prijs voor deze reis bedraagt € 37,50 
Het maximum aantal personen bedraagt 50. 
U kunt zich aanmelden t/m maandag 3 april. 
 
U kunt zich voor deze reis opgeven door € 37,50 over te maken op rekening 
van de KBO Dongen, 
Rekening nummer:   NL19 RABO 0111921805 van de KBO-Dongen 
of contant in een enveloppe met het ingevulde strookje bij één van 
onderstaande bestuursleden in de brievenbus te stoppen. 
Jeannie Segers Stoomberg 19 of bij 
Ellie Hamelinck Beneluxlaan 2 
 
Werkgroep Reizen:  
Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275 - henkvanos91@gmail.com 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaat mee naar de Modepresentatie op dinsdag 11 april in Boskoop: 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:…………………………………………………………………………………………… 





ONTSPANNINGSMIDDAGEN 2023 
 
De werkgroep Ontspanning & Reizen is al weken druk in de weer met 
het programmma voor volgend jaar. 
 
De datums voor de ontspanningsmiddagen zijn inmiddels bekend: 
 
Dinsdag 10 januari 2023 14 februari  21 maart 

  18 april  16 mei   20 juni 
  11 juli   19 september  17 oktober 
  21 november  20 december.  
 

Noteer deze datums alvast op uw kalender of in uw agenda. 
We hopen u allemaal volgend jaar in goede gezondheid weer te 
kunnen ontmoeten. 
 



Via KBO-Brabant drie collectieve zorgverzekeringen: 
CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON) 
 
Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie zorgverzekeraars collectieve 
contracten afgesloten. Het gaat om CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON).  
 
Een premiekorting op de basisverzekering is vanaf 2023 wettelijk niet meer 
toegestaan, maar korting op de aanvullende verzekering is nog steeds 
mogelijk bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis. 
 
 

                  
 
 
In het maandblad “ONS” van KBO Brabant van december 2022 staat op blz. 
22 en verder, uitvoerig omschreven hoe en wat er is afgesproken.  
Het belangrijkste daaruit, vermelden we hierna nog een keer. 
  
Contributieteruggave bij CZ en VGZ (mits aanvullend verzekerd) 
 
Als leden van KBO zich via het collectief van KBO-Brabant aanvullend 
verzekeren bij CZ en VGZ kunnen zij jaarlijks hun lidmaatschap (tot een 
maximum van € 25,-) terugkrijgen.  
 
Bij VGZ geldt dit voor de aanvullende verzekering VGZ Zorg: Goed, Beter en 
Best en bij CZ uitsluitend als de Aanvullende Verzekering Leden wordt 
afgesloten. 
 
U kunt hiervoor een aanvraag indienen, door op de website van KBO Brabant, 
onder het tabblad “Dit Doen  We” te kiezen voor: “ons voordeel voor leden” 
en daar het digitaal formulier voor deze teruggave in te vullen en in te 
dienen. 



 
Nadat u dat formulier hebt ingediend, ontvangt u van KBO-Brabant een 
betalings-/lidmaatschapsbewijs via uw e-mail.  
Dit bewijs kunt u indienen bij CZ/VGZ, zoals u normaliter uw facturen voor uw 
zorgkosten declareert.  
 
Houd uw e-mailbox dus in de gaten! Download vervolgens het bewijs (en 
bewaar het op uw computer) of print het uit.  
 
Soms kan het enkele minuten duren voordat het bewijs in uw e-mailbox 
terecht komt.  
 
Bent u digitaal niet zo handig, dan kan KBO Brabant u uiteraard helpen.  
Bel dan op 073 – 644 40 66.  
 
Let op: Als u én uw partner beiden KBO-lid bent en beiden bij 
VGZ aanvullend verzekerd bent, dan dient u het formulier voor ieder van 
u apart in te vullen. 
 
Voor de duidelijkheid: als u alleen een basisverzekering hebt afgesloten, dan 
geldt dit aanbod niet. U moet aanvullend verzekerd zijn. 
 
 
*************************************************************** 
 
 
 

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 

 



Heeft u problemen met de digitale wereld dan 
kan dit een oplossing zijn. 
 
Online cursussen 
Met de online cursussen van SeniorWeb leert u in uw eigen tempo, waar en 
wanneer het u schikt. U logt in en kiest welke online cursus u wilt volgen.  
In de cursus krijgt u de lesstof in logische volgorde aangeboden, maar u 
bepaalt zelf welke onderdelen u doorneemt of overslaat.  
Het systeem onthoudt waar u gebleven bent in de cursus, zo kunt u op elk 
moment stoppen en later gemakkelijk de draad weer oppakken.  
 
Over iedere online cursus kunt u eerst meer informatie lezen. De online 
cursussen zijn gratis voor leden van SeniorWeb. 
 
Dus door lid te worden, kunt u in uw eigen tempo leren omgaan met uw 
computer of tablet of telefoon. 
 
 

                        
 
 
Door iedere dag dezelfde taken te doen leert u omgaan met die taken. 
Vroeger toen wij jong waren deed iemand het voor en deden wij het na. 
Nu moeten wij om het te leren al die dingen dikwijls herhalen, dus wij 
kunnen nog steeds leren al duurt het langer. 
 
Het spreekwoord, je bent nooit te oud om te leren, werkt nog steeds mits je 
er tijd insteekt. 
 
Wilt u hulp hebben, dat kan ook,  iedere dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur zijn 
wij in de Leest om u te helpen. 
U betaald € 2,00 voor koffie of thee en wij helpen u verder. 



VRIJE INLOOP  
zondag 29 januari 
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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 



TERUGBLIK: Modeshow  
 
 
Wederom met een 
uitgebreide collectie voor het 
najaar en de winter kwam Van 
der Klooster uit Boskoop op 
woensdag 19 oktober weer 
naar Dongen met een 
modepresentatie in de 
Viersprong. 
 
 
 

 
 
Onder het genot van een 
kopje of thee werd er eerst 
bijgepraat.  
Maar ondertussen toch wel 
een beetje nieuwsgierig 
naar wat er gepresenteerd 
ging worden.  
 
 

 
 
 
Ter afsluiting van de show was er 
nog een loterij. 
 
 
 
 
 
 



 
Na een smakelijke lunch was er volop 
tijd en gelegenheid  
om te kijken en om te passen. 
 
En ondanks, dat ze eigenlijk niets 
nodig hebben, werd de garderobe van 
vele dames wederom aangevuld. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Met Van der Klooster is er al een afspraak gemaakt voor een presentatie in 
het voorjaar. 
 
Van de Klooster bestaat volgend jaar 45 jaar.  
En dat gaat gevierd worden!  
We gaan nog niet alles aan u verklappen, maar we kunnen u nu al vertellen 
dat we zijn uitgenodigd op dinsdag 11 april voor een bezoek aan hun 
modezaak in Boskoop.  
Met niet alleen een modeshow, maar ook met een 
feestelijk dagprogramma. 
Noteer alvast deze datum op de kalender. 
 



TERUGBLIK: 
MUZIKALE BINGO 
dinsdag 15 november  
 
Zodra de Coronaregels werden versoepeld 
begon KBO Dongen vorig jaar op  
14 september met de eerste 
ontspanningsmiddag. 
 
Arie en Coby Tabeling werden uitgenodigd 
om voor de KBO leden een muzikale bingo te verzorgen. 
 
De bingo was een enorm succes en verschillende leden lieten ons weten dat 
dit voor herhaling vatbaar was. 
 
Op dinsdag 15 november was het zover. 
Om half twee, met een volle zaal, begonnen we met de bingo die in het teken 
stond van Sinterklaas. 
 

 
 
De sinterklaasliedjes werden afgewisseld met liedjes die we allemaal kenden 
en ook mee konden zingen of neuriën. 
 
En voor diegene die bingo had was er uiteraard een prijs. 



 
 
Compliment voor Arie voor het samenstellen van dit muzikale programma en 
voor Coby voor de leuke presentatie. 
 

 
 
 
Het was een 
heeeel  
gezellige 
middag. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Graag zien we jullie volgend jaar weer 
terug! 
 



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


