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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:  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, 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:  
Mw. A. Siemons-in ’t Groen Dr. Mollerstraat 32 - 83 jaar 
Mw. Toos van den Hoek-Goos Dr. Willem Dreeslaan 82 - 88 jaar 
Mw. Nel Verbunt-Michielsen R. van Dalemstraat 26-B - 85 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 
 
Nieuw:      Bode: 
Mw. Carla v. Dongen-Wintermans Modestusstraat 50 Henr. Claveaux  
Dhr. Dick de Koning St. Antoniusstraat 184, O’hout Corry Mols 
Fam. M. van Rijswijk  Julianastraat 84  Cees van Turnhout 
Elly Clarijs-Claassen  Sluisweg 25  Corry Mols 
  
Verhuisd: 
Mw. Iet Heerkens-Jansen  Klein Dongenseweg 49 Henny Meijer 
naar:    Min. Goselinglaan 4-07 Leny Leeggangers 
Fam. M. Smans-van Dongen Salviastraat 12  Frans den Boer 
naar:    Bolkensteeg 5-M  Corry Mols 
fam. P. Domen   Oudstraat 24  Jo  Koenen 
naar:    Hoge Ham 83-C  Corry Mols  
dhr Ton Kolsteren  Mgr Schaepmanlaan 47 Corry Mols 
naar :    Hoge Ham 81-G  Corry Mols 
dhr Ben Muselaers  Lupineweide 7  Ad Leeggangers 
naar:    Mgr. Schaepmanl. 27-C Corry Mols 
 
 
     

 
De volgende nummers:  
 
Het volgende nummer van  
Ons Eigen Venster  
en het magazine van  
KBO-Brabant ONS  
worden bij u bezorgd vanaf  
woensdag 1 Maart 2023. 



Contributienota’s 2023. 
 
Op 23 december jl. hebben we via een digitale Nieuwsbrief bekend gemaakt, 
dat de jaarlijkse contributienota’s NIET (zoals aangekondigd) bij het boekje 
van januari zouden worden bezorgd, maar één maand later, dus bij het 
boekje van februari. 
Omdat we niet van alle leden een email-adres hebben, ontvangt niet 
iedereen onze Nieuwsbrieven. 
Daarom staat de inhoud van die Nieuwsbrief van 23 december jl. hierna nu 
nog een keer: 
      
“In “Ons Eigen Venster” van januari 2023, staat o.a. onder het kopje: 
“Mededeling vanuit het bestuur”, dat de contributie voor 2023 is 
vastgesteld op € 25,00 per persoon en dat u de nota hiervoor tegelijk 
ontvangt met dat boekje.  
Dat laatste nu, klopte dus niet (meer).  
 
Het is onze penningmeester namelijk niet gelukt om die nota’s nog op tijd 
op te maken.  
Dat heeft te maken met veranderde persoonlijke omstandigheden, die 
hem intussen ook hebben genoodzaakt om zijn bestuursfunctie bij onze 
vereniging neer te leggen.  
 
Zijn taken worden voorlopig waargenomen door enkele andere 
bestuursleden en die gaan nu de nota’s realiseren vóór het volgende 
boekje, dat eind januari verschijnt.  
 
U bent dus niet te laat, als u de jaarlijkse contributie niet voor 1 januari 
betaalt. U kunt daarmee wachten, tot u de nota hiervoor van ons hebt 
ontvangen.  
Wilt u dat liever niet afwachten en de contributie toch alvast betalen, dan 
kunt u € 25,00 per lid overmaken naar bankrekeningnummer:  
NL 19 Rabo 0111 9218 05 ten name van KBO Afd. Dongen.  
Wilt u s.v.p. daarbij het lidnummer opgeven?” 
 
De contributienota’s voor 2023 ontvangt u nu dus wel bij ons boekje en 
we verzoeken u vriendelijk om de verschuldigde contributie voor 2023, op 



de aangegeven manier aan ons over te maken (tenzij u dat al gedaan 
hebt). 
 
Let op: ook als u intussen de contributie voor 2023 al hebt betaald, 
ontvangt u deze nota. In dat geval staat er op vermeld, dat die al is 
betaald. 
 
 
*************************************************************** 

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: Rian Driessen 
Torenstraat 10   0620737833 www.kbo-dongen.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 



ONTSPANNINGSMIDDAGEN 2023 
 
De werkgroep Ontspanning & Reizen is al weken druk in de weer met 
het programmma voor het jaar 2023. 
 
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. 
 
 
********************************************************** 
                                       
 

           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 

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



Ontspanningsmiddag in De Cammeleur  

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op  

DINSDAG 14 FEBRUARI. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

 

 

Wij verzorgen weer een gezellige 

muziekmiddag voor u.  

Voor u zal optreden het  duo PABARIKO. 

PaBaRIKo is een zangduo uit Tilburg.  

De naam is ontstaan uit de voor- en 

achternamen, namelijk  Paul Baak en 

Rianne Koevoets, 

Zij zijn allebei geboren en getogen in 

Tilburg. 

Ze zingen zowel Nederlandstalig als 

Engelstalig. 

 

We hopen weer velen van u te kunnen ontmoeten. 

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. 

U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 10 februari. 

Komt naar de ontspanningsmiddag op dinsdag 14 februari: 

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!



Ontspanningsmiddag in De Cammeleur  

 
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag op  
 

DINSDAG 21 MAART. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 
Voor deze middag hebben wij iets 
nieuws voor u in petto. 
We hebben Coby Tabeling bereid 
gevonden om een quiz te organiseren  
en te presenteren. 
Het thema van de quiz is:  
Leer Nederland Kennen. 
We kennen Coby en Arie van de 
muzikale bingo. Wij, als werkgroep, 
zijn ervan overtuigd u een gezellige 
middag aan te kunnen bieden. 
 
In de pauze krijgt u van ons een kopje koffie of thee. 
 
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. 
 
Aanmelden vóór vrijdag 17 maart. 

Deze middag word u gratis aangeboden door de KBO-Dongen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Komt naar de ontspanningsmiddag op dinsdag 21 maart: 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:…………………………………………………………………………………………… 



Senioren SBV de Leest 2022-2023 

Leo Peeters libre kampioen Hoofdklas. 
In de hoofklas was Leo Peeters vanaf de eerste wedstrijd koploper. Hij liet zijn 
eerste punten pas liggen in de zevende wedstrijd. En toen volgde weer een 
reeks gewonnen wedstrijden, waardoor Leo de terechte kampioen van de 
Hoofdklas werd proficiat. 
 

1e plaats Leo Peeters 16                   
wedstrijden 25 punten. H.serie 19. 
Beste partij 3.579. En een algeheel 
gemiddelde van 105.7%.  
2e Jan Timmermans met 19 punten. 
H.serie 17. En de beste partij van de 
hoofdklas 5.667. En een algeheel 
gemiddelde van 114.1%.  
3e Christ van Dongen met 19 punten. 
H.serie 13. Beste partij 3.000. En een 
algeheel gemiddelde 106.2%.  
4e Hans van Dongen met 17 punten. 
H.serie 19. Beste partij 3.053. En een 
algeheel gemiddelde 108%.  
5e Ton van Gool met 17 punten. 
H.serie 14. Beste partij 4.375. En een 
algeheel gemiddelde 103.3%. 

 

 6e Jos Kemmeren met 15 punten. H.serie 16. Beste partij 2.684. En een 
algeheel gemiddelde 101.1%.  
7e Cees Groenendaal met 14 punten. H.serie 21 was de grootste van de 
Hoofdklas. Beste partij 3.167. En een algeheel gemiddelde 101.1%.  
8e Antoon van Spaandonk met 9 punten. H.serie 13. Beste partij 3.526. En 
een algeheel gemiddelde 97.8%.  
9e De Rode lantaarn ging naar S’Gravenmoer Henk IJpelaar met 9 punten. 
H.serie 13. Beste partij 2.429.. En een algeheel gemiddelde van 86.2. 



Piet Rullens kampioen Eerste klas Libre. 
 
In de eerste klas was het een mooie strijd tussen Voorzitter Jac Klijn en de latere 
Kampioen Piet Rullens. Pas in de laatste wedstrijd weken liep Piet uit op Jac, Martin 
Peeters was hier verantwoordelijk voor hij gaf Sjaak geen kans.  

Piet speelde de hele competitie subliem en kan zich opmaken voor de hoofdklasse in 
het volgende seizoen. 

 

1e 16 wedstrijden 26 punten. H.serie 15. 
Beste partij 2.667. En een algeheel 
gemiddelde van 114.2%.  
2e Jac Klijn met 21 punten. H.serie van de 
eerste klas 16. En ook de beste partij was 
voor Jac 2.778. En een algeheel 
gemiddelde van 101.6%.  
3e Rocus van de Mast met 20 punten. 
H.serie 8. Beste partij 1.667. En een 
algeheel gemiddelde van 101.9%.  
4e Mari Loonen met 16 punten. H.serie 12. 
Beste partij 2.529. En een algeheel 
gemiddelde van 103.8%.  
5e Martin Peeters met 14 punten. H.serie 
10. Beste partij 1.739. En een algeheel    
gemiddelde van 90.8%.  

 
 
6e Frans den Boer met 13 punten. H.serie 9. Beste partij 1.773. En een algeheel 
gemiddelde van 94.4%.  
7e Jos Hamers met 12 punten. H.serie 2.294. Beste partij 2.294. En een algeheel 
gemiddelde van 94.8%.  
8e Fon Martens met 12 punten. H.serie 9. Beste partij 2.000. En een algeheel 
gemiddelde van 88.7%.  
9e De rode lantaarn ging naar Jan Verbunt met 10 punten. Een mooie serie van tien. 
Beste partij 1.960. En een algeheel gemiddelde van 85.3%   
 
Na de kersdagen starten we met het koppeltoernooi driebanden..  



Ad den Dekker kampioen Tweede klas libre 
In de tweede klas was het een mooie strijd wie er van door zou gaan met de titel. De 
strijd ging lang tussen drie man, in de laatste wedstrijdweken viel de beslissing. Theo 
Meijers klopte Wim van Dongen, waardoor Wim geen kans meer had. Op zijn beurt 
verloor Theo weer van Henk v.d Sanden, waardoor de kansen van Ad den Dekker 
stegen bij winst op John Kreeft was Ad Kampioen, hij speelde als een kampioen en 
pakte de titel verdiend. 

1e Ad den Dekker 18 wedstrijden 27 
punten. H.serie 9. Beste partij 1.800. En 
een algeheel gemiddelde van 99.3%.  

2e Theo Meijers met 24 punten. H.serie 
11. Beste partij 2.267. En een algeheel 
gemiddelde van 95.2%.  
3e Cor Timmermans met 22 punten. 
H.serie van deze klas 16. Beste partij 
1.842. En een algeheel gemiddelde van 
94.2%.  
4e Wim van Dongen met 21 punten. 
H.serie 13. Beste partij van deze klas met 
het mooie moyenne van 2.40. En een 
algeheel gemiddelde van 109.1%.  
5e Henk v.d.Sanden met 19 punten. 
H.serie 14. Beste partij 2.056.  

En een algeheel gemiddelde van 95.9%.  
6e Martin v.d.Sanden met 18 punten. H.serie 9. Beste partij 1.619. En een algeheel 
gemiddelde van 90.2%.  
7e Bert Dingenmans met 16 punten. H.serie 9. Beste partij 1.941. En een algeheel 
gemiddelde van 88.2%.  
8e Sjaak Horsten met 15 punten. H.serie 8. Beste partij 1.370. En een algeheel 
gemiddelde van 83.3%.  
9e John Kreeft met 13 punten. H.serie 8. Beste partij 1.810. En een Algeheel 
gemiddelde van 90.5%.  
10e De rode lantaarn was dit jaar voor Wim Lips met 5 punten. H.serie 7. Beste partij 
1.375. En een algeheel gemiddelde van 83.8%.  
 
Op maandag 16 januari starten we met de driebandencompetitie, en het 
Bandstoten. 



Senioren SBV De Leest Derde klas. 

Joep Swagemakers 1e Kampioen libre seizoen 2022-2023   

In de derde klas bleef de spanning er in tot de laatste wedstrijd dag, Joep was 
afhankelijk wat Ad Ernest zou doen in zijn partij tegen Piet Kemmeren, als Ad won 
zouden ze op gelijke hoogte komen en barrage moeten spelen. Piet Kemmeren deed 
zijn sportieve plicht en speelde een prachtige partij , en pakte de winst. Zodat Joep 
aan zijn ere ronde kon beginnen en de felicitatie in ontvangst kon nemen. 
 

1e Kampioen Joep Swagemakers 18 
wedstrijden 27 punten. H.serie 9. Beste 
partij 2.069. En een algeheel gemiddelde 
van 111.6%.  
2e Ad Ernest met 26 punten. H.serie 7. 
Beste partij 1.353. En een algeheel 
gemiddelde van 102.9%.  
3e Paul Sprokholt met 20 punten. H.serie 
7. Beste partij 1.667. En een algeheel 
gemiddelde 102.4%.  
4e Piet van Ham met 19 punten. H.serie 6. 
Beste partij 1.091. En een algeheel 
gemiddelde 103.5%.  
5e Antoon Quirijnen met 18 punten. 
H.serie 9. Beste partij 1.867. En een 
algeheel gemiddelde 110.2%.  
 

 
6e Piet Kemmeren met 18 punten. H.serie 9. Beste partij 2.006. En een algeheel 
gemiddelde 108,9%.  
7e André Emmen met 18 punten. H.serie 9. Beste partij 1.632. En een algeheel 
gemiddelde 95.5%.  
8e Kees Hultermans met 14 punten. H.serie 8. Beste partij 1.789. En een algeheel 
gemiddelde 102.3%.  
9e Rien Pruijssen met 14 punten. H.serie 7. Beste partij 1.769. En een algeheel 
gemiddelde 102.3%. De rode lantaard was voor Peter Quirijnen met 6 punten.  
En de hoogste serie van de derde klas Peter maakte er 12. De beste partij 1.227.  
En een algeheel gemiddelde 87. 



Cees Jolie Kampioen Vierde Klas Libre. 
 
In de vierde klas was captain Cees vanaf het begin de te kloppen man. Gerard 
Beerens bleef lang in zijn spoor, maar moest ook in de laatste partij zijn 
meerdere erkennen is Cees, die werd de verdiende kampioen in deze klas 
proficiat. 
 

1e Kampioen Cees Jolie 16 
wedstrijden met 24 punten. H. Serie 
6. Beste partij 1.188. En een 
algeheel gemiddelde van 107.3%.  
 
2e Gerard Beerens met 20 punten. 
H. Serie 5. Beste partij 1.429. En een 
algeheel gemiddelde van 100 %. 
  
3e Aad v.d.Kaaij met 18 punten. H. 
Serie 7. Beste partij 1.154. En een 
algeheel gemiddelde van 94.7%.  
 
4e Piet Schoormans met 17 punten. 
H. Serie 5. Beste partij 0.842. En een  

 
algeheel gemiddelde van 107.3%.  
5e Ine den Boer met 17 punten. H. Serie 6. Beste partij 1.375.  
En een algeheel gemiddelde van 102.%.  
6e Cees van Turnhout met 16 punten. H. Serie 5. Beste partij 1.125. En een 
algeheel gemiddelde van 104.9%.  
7e Frans Aarden met 14 punten. H. Serie van deze klas 8. Beste partij 1.222. 
En een algeheel gemiddelde van 90.7%.  
8e André de Wijs met 12 punten. H. Serie 7. En de beste partij van deze klas 
ging naar André met het prachtige moyenne van de 2.00. En een algeheel 
gemiddelde van 98.8 %.  
9e De rode lantaarn was voor André de Jong met 6 punten. H. Serie 6. Beste 
partij 0.842. En een algeheel gemiddelde van 77.1%. 



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:…………………………………………………………………………………………… 



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



  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. 
 
 
De daarop volgende vrije inloop is op zondag 26 februari 
 
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
 
 



Terugblik Kerstviering 2022. 
Onze kerstviering van 20 december 2022     
in de Cammeleur is over het algemeen goed 
verlopen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die  niet 
goed gaan en daar wil ik wel het een en ander over 
kwijt. 
 
Maar eerst de goede dingen, wij waren met bijna 
200 mensen dus dat was prima, het kon en mocht 
weer na enkele jaren. 

 
 
Wij begonnen 
met een lunch en 
als eerste een 
heerlijk pasteitje. 
Daarna broodjes 
met ham en kaas 
en de kerstbrood 
sneetjes kwamen 
in de pauze. 
 

 
De smaak van de lunchproducten was prima. De bediening door onze 
koffiedames liep goed, ook al hadden zij het erg druk. 
 
 
Daarna werden de namen van onze overleden   
leden voorgelezen en dan hoor je dat de 
gemiddelde leeftijd bij overlijden toch wat hoger is 
geworden dan een aantal jaren geleden. 
 
Het is fijn om te ervaren dat we allemaal wat ouder 
worden, het nadeel is dat we dat lichamelijk ook 
merken en dat is dan weer wat minder. 
 
 



Het koor Stella Vocalis.  
 

      
 
Met als dirigente Sonja van den Dries, en met Rick Muselaers aan de piano, 
zongen voor ons veel bekende kerstliedjes die wij mee mochten zingen. Ook 
dat verliep keurig en gezellig de kerstsfeer kwam er zo goed in. 
 
Na de pauze werd er een toneelstuk opgevoerd door Toneelclub Dongen.  
 

 
Het ging over de perikelen in een 
gezin en dat er van alles gebeurt 
wat bij iedereen kan voorkomen.          
 
 
 

 
 
 
 
 
Het was een leuk stuk waarin er veel 
verwikkelingen waren doordat er iemand 
licht aan het dementeren was.   
 



 
 
 
Ook heel herkenbaar, 
en helaas  
ondervinden dat veel 
mensen aan den lijve. 
 
 
 
 

 
 

  
 
Aan het eind van het 
toneelstuk zou ik de 
toneel spelers hebben 
moeten bedanken, en 
dat vergat ik, een 
ernstig minpuntje. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dus bij deze bedankt 
voor het instuderen 
en het toneelspelen 
voor ons. 
 
 
 
 
 



 
Aan het eind van de middag was er ook nog 
een loterij, veel kerststukjes van de tafels 
werden verloot, ook een aantal gebreide 
shawls en mutsen veranderde van eigenaar. 
 
Deze breiwerkjes zijn gemaakt door de 
breiclub van de KBO Dongen, dus dames 
bedankt voor al dat werk. 
 
Zo kwam er een eind aan de middag. 
 
 
 
Als bestuur kregen wij te horen dat het een leuke middag was, maar wij 
kregen ook te horen dat het bedrag van de kerstlunch wel duur was met  
€ 17.50 per persoon. 
Maar de middag heeft natuurlijk meer gekost dan uitsluitend de lunch. In 
totaal ongeveer € 25,00 per persoon. De rest betaalt de vereniging. 
Beter was geweest als wij het niet kerstlunch maar kerstviering hadden 
genoemd. 

 
 
Ik hoop dat wij dit 
jaar ook weer zo`n 
fijne kerstviering 
kunnen 
organiseren en 
ook dan zullen er 
dingen niet goed 
gaan.  
 
 

Conclusie, het blijft mensenwerk. 
 
Het gaat u goed en blijf gezond. 
 
Uw voorzitter Rian Driessen. 



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


