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Commissieleden: Ellie Hamelinck        Beneluxlaan 2        5101 ZD -  316821 

Helmy Klijn               Wezeldonk 13         5103 EV -  315906 
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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, Gerard Schattefor en Nelly Biemans. 
 
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. Martha v. Delft-v.Dongen 
Dahliastraat 1 - 85 jaar 

Mw. Greetje den Boer-Verharen  
Oude Baan 60 - 89 jaar 

Dhr. Bert van ’t Westeinde
 Dongepark 16 - 86 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen 
herdacht worden in de Kerstviering. 
 
 

 
Nieuw:      Bode: 
Mw. Nel Beekers-Versnick M. Nijhoffstraat 16 Jo Koenen 
Dhr. Dick Mulder   Julianastraat 76  Cees van Turnhout 
Dhr. Kees Zwaans  Kard. v. Rossumstraat2-A Mia Stitzinger 
Dhr. Bert Roovers  Hamsesticht 11  Corry Mols 
Mw. J. Timmermans Resedastraat 14, Oosterhout Frans den Boer 
Mw. Hermien Versteeg  Dongepark 8  Mia Stitzinger 
Mw. Annemarie Rompa  Beneluxlaan 47  José vd. Breekel 
Dhr. Peter Jacobs   Crispijnhof 2  Henriëtte Claveaux 
Dhr. Mari Biemans  Bradleystraat 19  Jo Koenen 
Dhr. Cees van Riel  Trappistenstraat  José v.d. Breekel 
Mw. Anita Oomens-van Dongen Hoge Ham 95-K  Corry Mols 
Mw. Annemiek Koreman  Theodoorstraat 15 Henriëtte Claveaux 
Mw. Ellie in ’t Groen-Nollen Dongepark 53  Mia Stitzinger 
Dhr. Koos Gommers Prinsenpolderstraat 5, Made José v.d. Breekel 
Mw. Mieke Jansen-Dilven  Eindsestraat 102  Kees Willemse 
Mw. Tiny Kouwenberg-Embrechts Fr. Halsstraat 5  Frans den Boer 
 
Verhuisd: 
Mw. A. van Gils   Fresiastraat 1  Frans den Boer   
naar:    Hoge Ham 83-A  Corry Mols 
Mw. Addie de Jong-Lips  Oude Baan 108  Jos Koenen 
naar:    Schaepmanlaan 25-A Corry Mols 
Dhr. Pieter Domen  Oudstraat 24  Jo Koenen 
naar:    Hoge Ham 87-B  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 29 maart 2023. 
 
 
 
******************************************************************* 
 

VRIJE INLOOP  
zondag 26 maart 
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  
Henk van Os, 0162 318 275 of 06-5435 7537 (voor zaterdag 12.00 uur)  
en hij gaat vervoer voor u regelen. 
De daarop volgende vrije inloop is op zondag 30 april 
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
 



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



 



De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering                                         
is op: dinsdag 18 april a.s.  

  aanvang 13.30 uur in de Cammeleur. 
 

Agenda voor deze vergadering: 
1. Welkom en opening door de voorzitter. 
 
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 

12.04.2022 en van het verslag van de ingelast korte Ledenvergadering 

van 11.10.2022. 

 

3. Jaarverslag door de secretaris over  2022. 

 

4. Financieel verslag jaarrekening 2022 door de voorzitter: 

- Jaarrekening over 2022 

- Verslag van de Kascontrole over 2022 

- Benoeming Kascommissie  2023 

- Vaststelling contributie 2024 

 

5. Verslag van de Reis- en Activiteitencommissie. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

Aftredend is: Ellie Hamelinck; zij is herkiesbaar. 

Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor: Nel Beekers, 

Nelly Biemans en Ria van Dongen. 

De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met de 

(her)benoeming. 

 

Door de voorzitter wordt stil gestaan bij het afscheid van Jeannie 

Segers en Jos Krol, die afgelopen jaar om gezondheidsredenen 

zijn afgetreden als bestuurslid. 

 

Het bestuur roept leden op, om zich verkiesbaar te stellen als 

bestuurslid of om zich aan te melden om het bestuur te 

ondersteunen. 

7. Rondvraag. 

 

8. Sluiting. 



Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO.  
In verband met de beperkte zaalruimte, moet u zich wel tevoren 
aanmelden! 
Dit kunt u doen via e-mail naar: kbo.dongen@outlook.com en telefonisch 
naar telefoon-nummer 0162-316212. 
 

Het programma voor deze middag is als volgt: 
 

Van 13.30 uur tot ca.14.30 uur:  Algemene Ledenvergadering 
Van 14.30 uur tot ca. 15.00 uur: Pauze 
Daarna:     Toneelvoorstelling: “Een volle bak” 
Om ca. 16.30 uur:   Sluiting 
 

Toneelvoorstelling “Een volle bak”: 
 
In de toneelvoorstelling:“ Een volle bak ” door Jose Frehe & Rob van Vliet, 
maakt U kennis met Marijke, een gezellige, huiselijke vrouw, die een beetje 
over zich laat lopen. 
Dan is er ook nog haar broer Len. Tja, de vrijgevochten Len……  
En niet te vergeten haar zus Trees, die overkomt uit Canada. Trees doet zich 
beter voor dan dat ze is. Een beetje over het paard getild type. 
Buurvrouw Loes, ze is nieuwsgierig, opdringerig en een regeltante. 
Anne, de andere buurvrouw, ook nieuwsgierig, maar een beetje dom. 
Ben, dakloos, hij maakt het stel compleet, zeer onverzorgd en altijd zijn flesje 
drank bij de hand. 
 
Rolverdeling: 
Marijke  Maria van Riel 
Len   Piet van Ham 
Trees   Mary Rutten 
Loes   Marian Zwaans 
Anne   Annie Peeters 
Ben   Kees van Loon 
 
Regisseur  Dre Brouwers 
Souffleur  Ine van Beijsterveld 
Grime   Ine van Beijsterveld 



Oproep vanuit de Toneelclub Dongen: 
 
Twee maal per jaar kunt u genieten, van een toneelstuk dat wij, Toneelclub 
Dongen, bij de KBO opvoeren. In april, tijdens de algemene ledenvergadering 
een blijspel, en in december een toneelstuk met een kerstgedachte. 
 
Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar gezellige mensen die ons 
bij de volgende taken willen ondersteunen: 
*met ons willen meespelen in een toneelstuk. 
*aanpassen van het decor. 
*opbouwen en afbreken van het decor, voor en na een toneelstuk. 
*achter de schermen, voor het klaar hangen van kleding, hulp bij het 
verkleden, e.d.. 
 
Denkt u, dat een van deze dingen wel bij u past, neem dan eens contact op 
met: secretariaat toneelclub: Marian Zwaans 06 4808 7024 of kom op 
maandagochtend tussen 09.30 en 11.45 eens binnenlopen tijdens onze 
repetitie: de Leest, Nieuwstraat 7 in Dongen. 
 
Samen met u kunnen we dan weer aan de slag om een mooi toneelstuk op de 
planken te zetten. Zodat we de leden van de KBO weer laten genieten van 
een gezellige middag. 
 
Wie weet tot ziens: Leden van Toneelclub Dongen. 
 
*********************************************************  
 
 

 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 
 
 





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. 

 
Samen met U, hopen wij dit jaar 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 
 

 



Reis 3: DINSDAG 23 MEI 
dagreis naar Garderen en Harderwijk 
 
Op 23 mei gaan we met de bus naar Garderen en bezoeken we het 
zandsculpturenfestijn en daarna rijden we door naar Harderwijk voor een 
bezoek aan de palingrokerij. 
 

Als we in Garderen 
gearriveerd zijn beginnen we 
met een kop koffie of thee 
met appelgebak.  
Daarna brengen we een 
bezoek aan ’t Veluws 
Zandsculpturen Festijn en de 
Beeldentuin. 
Garderen staat bekend om de 
mooiste zandsculpturen van 
Europa en u kunt ook nog 

genieten van de prachtig aangelegde beeldentuin. 
 
Nadat we al dat moois bewonderd hebben, stappen we weer in de bus en 
rijden we naar Harderwijk. 
Hier worden we onthaald met een lekkerbek- of kibbelingmenu, incl. 1 
consumptie, met keuze uit koffie, thee, bier, fris of wijn. 
Alternatief voor het vis menu is kalfskroket met friet/brood. 
 
Na deze smakelijk lunch brengen we een bezoek aan de Paling Experience. 
We krijgen een uniek kijkje 
achter de schermen in een 
ambachtelijke palingrokerij. 
Een van de rookmeesters geeft 
ons een rondleiding met uitleg. 
Verder is er een 
palingmuseum. Er wordt een 
unieke film getoond over de 
palingvangst en is er een 
demonstratie paling fileren.  



O ja, iedereen mag ook paling proeven! 
Is er nog tijd over dan kunt u op eigen gelegenheid Harderwijk bezoeken. 
 
Om 17.00 uur vertrekken we weer naar Dongen. 
Bij de Viersprong staan de tafels al gedekt en Fred staat ons al op te wachten 
om onze honger te stillen met een smakelijk 3-gangen diner incl. consumptie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

08.30 uur vertrek vanaf de Salamander  
08.45 uur vertrek vanaf de Viersprong 
10.15 uur aankomst in Garderen 
17.00 uur vertrek vanuit Harderwijk 
19.00 uur aankomst in Dongen 
Na het  diner zullen een aantal mensen teruggebracht worden naar hun 
opstapplaats de Salamander. 
 
De prijs voor deze reis bedraagt € 82,00 
Het minimum is 41 personen en het maximum aantal personen 

bedraagt 60. U kunt zich aanmelden t/m maandag 8 mei. 

Zie ook onze reisvoorwaarden elders in dit blad. 
 
U kunt zich voor deze reis opgeven door € 82,00 over te maken op rekening 
van de KBO Dongen, 
Rekening nummer:   NL19 RABO 0111921805 van de KBO-Dongen 

of contant in een envelop met het ingevulde strookje af te geven of  
in de brievenbus te stoppen bij:   Ellie Hamelinck, Beneluxlaan 2. 
 

Werkgroep Reizen: Contactpersoon: Henk van Os, 0162 318 275  

of 06-5435 7537,  henkvanos91@gmail.com 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaat mee op dinsdag 23 mei naar Garderen en Harderwijk: 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:…………………………………………………………………………………………… 



06 - 51 48 33 55
annelies@uwassistent.nl

Gezelschap en begeleiding

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgondersteuning

Tuin- en klushulp

Gemak en ondersteuning waar u
zich prettig bij voelt



Gratis VVN Opfriscursus Scootmobiel 
De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden in het verkeer. Het 
is een uitkomst als lopen of fietsen niet meer zo makkelijk gaat. Je krijgt weer 
meer vrijheid en zelfstandigheid. Je kunt eropuit, bijvoorbeeld voor 
familiebezoek of boodschappen, zonder dat je een beroep hoeft te doen op 
anderen.  
 
Wil je graag worden bijgespijkerd over het gebruik van je scootmobiel en de 
verkeersregels voor scootmobielgebruikers? 
Veilig Verkeer Nederland organiseert een gratis Opfriscursus voor alle 
scootmobielgebruikers uit de gemeente Dongen: 
 
donderdag 13 april 2023 tijdstip 9.30 – 12.30 uur in Dongen 

 

Is dit iets voor jou? Aanmelden is mogelijk via SWOD; op werkdagen 
bereikbaar tussen 09.00 en 11.30 uur op telefoonnummer 0162-375296 of 
rechtstreeks via deze link: https://vvn.nl/opfriscursusdongen 

 

Mochten er vragen zijn bel dan tijdens kantooruren met Veilig Verkeer 
Nederland, Steunpunt Zuid, met  088-524 88 50 of stuur een mail naar 
steunpuntzuid@vvn.nl  

 

Een week voor aanvang van de Opfriscursus Scootmobiel ontvang je de 
uitnodiging met de locatiegegevens. 

 
 

 



Senioren SBV de Leest 

Ton van Gool en Bert Dingenmans Kampioenen 
Koppeltoernooi Driebanden 2022-2023 

Op 19 december opende wedstrijdleider Wim van Dongen het 
koppeltoernooi, waar aan 36 leden zich aan opgegeven hadden. Via loting in 
3 poules verdeeld. Er werd op drie tafels te gelijk gespeeld. De partij lengte 
was 40 beurten, en om 12.30 uur werden de eerste partijen gespeeld, de 
winnaars van elke poule gingen uitmaken wie zich koppelkampioen van de 
Leest  voor een jaar mag zijn. 
 

 
 
In poule A was zelfs een barrage partij nodig, om de winnaar aan te wijzen. 
Antoon van Spaandonk en Frans Aarden pakte de winst tegen Theo Meijers 
en Piet Schoormans.  
In Poule B werd de strijd ook in de laatste wedstrijd beslist wie er eerste zou 
worden, Wim van Dongen en Ad den Dekker kwamen twee caramboles te 
kort voor de overwinning, waardoor Ton van Gool en Bert Dingenmans eerste 
werden. 
In Poule C speelde Piet Rullens en Henk van de Sanden een prima toernooi en 
pakte de eerste plaats. Poule A 1e Antoon van Spaandonk/ Frans Aarden 10 
wedstrijden 82 punten. 2e Theo Meijers/ Piet Schoormans met 82 punten.  



3e Sjaak Horsten/ Fon Martens met 79.67 punten. 4e Jan Pullens/ Kees 
Hultermans met 76.67 punten. 5e Jan Verbunt / Antoon Quirijnen met 73.40 
punten. 6e Jos Hamers / Peter Quirijnen met 72.86 punten. Poule B. 1e Ton 
van Gool / Bert Dingenmans met 90.71 punten. 2e Wim van Dongen / Ad den 
Dekker met 89.09 punten. 3e Jos Kemmeren / Christ van Dongen met 85 
punten. 4e Jac Klijn / Ine den Boer met 84.62 punten. 5e Hans van Dongen / 
Cees Jolie met 73.33 punten. 6e Frans den Boer / John Kreeft met 69.87 
punten. Poule C 1e Piet Rullens / Henk van de Sanden met 89.23 punten. 2e 
Leo Peeters / Cor Timmermans met 85.33 punten. 3e Jan Timmermans / 
André de Wijs met 81.33 punten. 4e Rocus van de Mast / André Emmen met 
77.27 punten. 5e Paul Sprokholt / Piet van Ham met 70 punten. 6e Cees 
Groennendaal / Aad van der Kaaij met 68.33 punten.  
 
Op maandag 9 januari werden de finales gespeeld, in een hele competities 
gingen ze uit maken wie er kampioen ging worden.  
 

Ton en Bert pakte verdiend het 
kampioenschap, beide spelers 
maakte hun caramboles, zodat 
zij niet in de problemen kwamen 
proficiat.  
 
De uitslag van de finale poule is 
Kampioen Ton van Gool / Bert 
Dingenmans met 4 wedstrijden 
gespeeld en 36.43 punten.  
 
2e Piet Rullens / Henk van de 
Sanden met 32.31 punten  
 
3e  Antoon van Spaandonk / 
Frans Aarden met 28 punten. 

 
 
Voorzitter Jac Klijn reikte de prijzen uit, en bedankte Wedstrijdleider Wim van 
Dongen voor de goede organisatie van dit mooie toernooi.   



Bibliotheek Theek 5 Dongen 
Maak kennis met ons uitgebreide aanbod! 

OPENINGSTIJDEN 
De bibliotheek is toegankelijk tijdens de openingstijden 
van De Cammeleur. Wil je langskomen als er 
bibliotheekmedewerkers aanwezig zijn? Wij helpen je 
graag op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 13.00 uur. 
LID WORDEN 
Je kunt al lid worden vanaf € 44,95 per jaar. Daarmee heb je toegang tot onze 
volledige collectie, bestaande uit tienduizenden boeken, luisterboeken en e-
books. Als je minder te besteden hebt, kun je via meedoenregeling 'Dongen 
doet mee' een budget van de gemeente ontvangen om lid te worden. Ben je 
geen lid? Je kunt altijd een krant of tijdschrift komen lezen en gebruik maken 
van onze computers, WiFi en printer. We hebben gratis koffie en thee tot 
10.00 uur. 
BIBLIOTHEEK AAN HUIS 
Ben je niet meer in staat om zelf naar de bibliotheek te gaan? Onze 
vrijwilligers brengen jouw boeken of andere materialen graag bij jou thuis. 
Dit is gratis voor bibliotheekleden. 
 
INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID 
Heb je vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over huur- en zorgtoeslag, 
belasting, rijbewijs of DigiD? Wij helpen je met het vinden van informatie op 
internet of maken een afspraak met een organisatie die jou verder helpt. Je 
kunt hiervoor altijd langs komen. Er is ook een speciaal inloopspreekuur: 
iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Cammeleur. 
 
INLOOPSPREEKUUR VOOR DIGITALE VRAGEN (WEBSTEK) 
Je kunt bij ons terecht voor al jouw digitale vragen, zoals het gebruik van e-
books, sociale media, fotobewerking, videobellen, apps en 
computertoepassingen zoals Word, Windows en Excel. Loop eens langs bij 
het inloopspreekuur van Webstek, iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur van 
oktober tot en met april. 



DIGITALE CURSUSSEN EN 1-OP-1 BEGELEIDING 
Vind je het lastig om je weg te vinden op het internet? Wil je beter leren 
omgaan met je computer of telefoon? Theek 5 organiseert regelmatig 
interessante cursussen in onze verschillende vestigingen. Zo leer je bij de 
cursus Klik en Tik de basis over het werken met de computer of de tablet. Bij 
de cursus Doe meer met je DigiD leer je alles over de digitale overheid, van 
het aanvragen van een toeslag tot het gebruik van mijnoverheid.nl. Ook 
hebben wij vrijwilligers die jou één-op-één kunnen begeleiden bij jouw 
specifieke leervraag. Wil je meer weten? Vraag ernaar bij een medewerker of 
kijk op www.theek5.nl/activiteiten. Je kunt ook langskomen bij het 
inloopspreekuur van het Taalhuis. 
TAALHUIS 
Vind je lezen en schrijven lastig? Of heb je moeite met het omgaan met de 
computer, tablet of mobiele telefoon? Kom dan naar een inloopspreekuur 
van het Taalhuis. Samen bekijken we wat jij wilt leren, hoe jij graag leert en 
brengen we je in contact met mensen die jou verder kunnen helpen. Het 
inloopspreekuur is iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Cammeleur. Je kunt ook contact opnemen met Taalhuiscoördinator Annika 
Hoogervorst, via (06) 185 198 34 of dongen@taalhuismb.nl.  
 

*************************************************************** 
 
Werkgroep Communicatie / Ons Eigen Venster: 
Contactpersoon: Nelly Biemans         
Bradleystraat 19 5103 TJ   0615430345 nellymari@live.nl 
 
Werkgroep Financiën: 
Contactpersoon: Rian Driessen 
Torenstraat 10   0620737833 www.kbo-dongen.nl 
 
Werkgroep Ontspanning: 
Contactpersoon: Vacature 
 
Werkgroep Reizen: 
Contactpersoon: Henk van Os      
Rosariopark 91, 5104 HW   0162 318275   henkvanos91@gmail.com 



TERUGBLIK Ontspanningsmiddag in De Cammeleur  
 dinsdag 10 januari. 
 
Ondanks dat er meerdere activiteiten waren voor ouderen in Dongen,  
was de grote zaal van de Cammeleur goed gevuld. 

 
 
Annika Hoogervorst van Theek 5 hadden 
we uitgenodigd om iets te komen 
vertellen over de ‘Bieb in Dongen’. 
 
Door middel van een quiz werden we 
geïnformeerd over het uitgebreide 
aanbod dat Theek 5 ons te bieden heeft. 
 

De winnaar van de quiz was Helma 
van Oord. Zij ontving een 
verrassingspakketje.  
 
Elders in Ons Eigen Venster treft u 
nog meer informatie aan over  
Theek 5. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Na de pauze kon goochelaar 
Korvera beginnen met zijn 
optreden. Het was nog wel 
even ‘goochelen’ met het 
geluid. 
We werden niet alleen verrast 
met goocheltrucs, maar er 
werd voor ons ook een tipje 



van de sluier opgelicht en liet hij ons zien, hoe 
sommige trucs in elkaar staken.  
Er is wel veel behendigheid en veel oefenen voor nodig 
om dit onder de knie te krijgen      
 
Toen we dachten dat het allemaal wel heel simpel was, 
werden we toch allemaal heel stil en klonk er hier en 
daar verrast:  “hoe doet ie nou”, “dat kan toch niet”, 
“daar snap ik niks meer van”.  
Klapper van de middag was toch wel het tevoorschijn 
toveren van een doos bonbons uit een lege doos voor 

Riet van de Reijen en even later nog een doos voor Iet Heerkens.  
 

Chapeau voor het gezellige 
optreden van goochelaar Korvera. 



Terugblik  

 
De leukste beurs voor 50-plussers in Brabant ! 
 

 
Op dinsdag 17 januari vertrokken we 
rond 9.00 uur met ruim 70 deelnemers 
vanuit Dongen naar Veldhoven.  
 
We werden vervoerd door 
busmaatschappij Kupers uit Tilburg 
met een dubbeldekker.  

 
Op de beurs stonden bijna 100 exposanten met hun kraam opgesteld, er was 
allerlei informatie op het gebied van: 

Activiteiten & Workshops  
WONEN & LEVEN 

Alles op het gebied van huis  

en tuin onderhoud en inrichting. 

REIZEN 

Reizen naar exotische oorden  

of tripjes in eigen land. 

Bij de stand van Bolderman 

Heeft mw. Jose Ribberink 

Een reis check gewonnen. 

GEZONDHEID & BEWEGING 

Gezond eten en drinken en 

verantwoord bewegen.    



MODE & BEAUTY 
Dé laatste trends van mode en persoonlijke verzorging. 
INFORMATIE 
KBO-Brabant stond met een stand en informatie met betrekking tot 
ouderenbelangen, hier was ook een ontmoeting plek gecreëerd.  

HOBBY & CREATIVITEIT 
Dé laatste trends, producten, 
technieken en toepassingen vind 
je op de Senioren Expo. 

Naast een groot aantal thema 
stands, vinden er ook 
verschillende activiteiten plaats, 
zo vindt er meerdere keren per 
dag een modeshow plaats, ook 
worden er diverse workshops 
gegeven.  

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u ook genieten 
van optredens van diverse bands, artiesten, orkesten, line dancers en 
modeshows.  
 
 

 
 



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


