
Nieuwsbrief                     

december 

2021 

1 

Samen sterk voor vele mooie lichtpuntjes!  

 

Na een oproepje van een van onze vrijwilligers op 

Dongen Helpt Elkaar mochten wij meer dan 170 

bonnen ontvangen van de kaarsenhouders van    

de postcodeloterij. Om het alle gevers makkelijker  

te maken konden deze afgegeven worden bij        

De Cammeleur, de Spar Dongen, In ‘t Groen en    

de Albert Heijn. Dank aan alle gevers en de onder-

nemers voor hun fijne medewerking. 

 

Vervolgens hebben we er deze mooie cadeautjes 

van gemaakt met kerstwens en zijn deze uitgedeeld aan de gebruikers van de maaltij-

den, de gasten van de eetpunten en bij de dagbesteding van Mariaoord. Wat hebben 

we veel blije gezichten gezien! 

 

Vanwege de vele bonnen hadden we zelfs nog enkele lichtpuntjes over.                                   

Deze zijn afgegeven bij de Kremer voor wie daar een kaarsje wenst te gaan branden. 

Mevrouw Roovers 100 jaar! 
 

Hiep hiep hoera, op 11 december werd 

mevrouw Roovers 100 jaar. We feliciteren 

mevrouw van harte met dit mooie jubileum!  

 

Maaltijdbezorger Ferdy bood namens        

Vermeulen een heerlijke bavaroise taart   

en namens SWOD een feestelijk boeket 

voor deze bijzondere dag.  



Vrijwilligers zijn GOUD waard! 
 

Normaal gesproken sluiten we bij SWOD daarom  

ieder jaar af met een gezellige vrijwilligersbedank-

middag. Helaas hebben we moeten besluiten de-

ze te verzetten in tijd en gaan we ervan uit deze 

middag in het voorjaar van 2022 te kunnen orga-

niseren.  

 

Natuurlijk hebben we de nationale vrijwilligersdag 

niet zomaar voorbij laten gaan! De bestuursleden 

en medewerkers van SWOD hebben in de week 

van 6 december alle SWOD vrijwilligers thuis opge-

zocht met een mooie brief van de voorzitter en 

deze feestelijke attentie, gemaakt door “Aan de 

slag voor jou”. En wat werd het fijn ontvangen!  

 

Via deze weg willen we onze vrijwilliger, nog extra   

in het zonnetje zetten. We zijn erg dankbaar voor 

het feit dat wij en de oudere en minder mobiele   

inwoners van onze gemeente ook in deze tijd op 

hen kunnen rekenen! 
 

Wat deden we voor de senioren van de                                                      

gemeente Dongen in 2021? 
 

Onze 4 parttime medewerksters op kantoor, de 6 beweeg-                                                

docenten en ruim145 vrijwilligers, waaronder 7 vrijwillige                                                           

bestuursleden, zorgden er voor dat ruim 38.000 lekkere                                                           

maaltijden via Vermeulen Catering keurig aan huis bezorgd                                                  

werden, dat de personen-alarmering in 256 woningen prima verzorgd was, dat de circa 

2.000 ritten via AutoMaatje op uur en tijd gereden werden, dat 218 senioren konden be-

wegen en sporten en dat 261 senioren ondersteund werden daar waar men het nodig 

had en dan met name op adviserend en administratief vlak. Maar wat dacht u van de 

157 senioren die deelnamen aan de zomeractiviteiten en van het feit dat we bij 450 seni-

oren een boekje met huiselijke winteractiviteiten in de brievenbus konden bezorgen. Op 

die manier hadden deze senioren ook leuke afleiding tijdens de maanden februari en 

maart 2021. Tevens verzorgde SWOD voor u haar digitale nieuwsbrieven.  
 

Samen met onze vrijwilligers bereikten we in 2021 maar liefst dik 1600 senioren. 

Tel daarbij op de verschillende eetpunten, de ondersteuning bij het aanmaken van de 

QR-codes, de verkeerscursussen, de contacten in verband met eenzaamheid en de 

zeer vele kaartjes en dergelijke die we bezorgden tijdens de corona-periodes. 

SWOD kan dan ook niet zonder  onze vrijwilligers, zij zijn de kurk waarop wij drijven en 

daar zijn wij hen ontzettend dankbaar voor. 



Rabo Clubsupport 

In oktober deden wij ook mee aan de mooie 

actie van de Rabobank voor verenigingen en 

stichtingen. Dank, ontzettend veel dank voor 

alle stemmen.  Wat een prachtig bedrag     

mogen we ontvangen van de Rabobank door 

al uw stemmen!  

Lockdown 
Met ingang van zondag 19 december is Nederland in een harde                                                        

lockdown gegaan. Dit betekent dat wij vanaf zondag 19 decem-                                        

ber 5.00 uur tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 geen                                          

beweegactiviteiten mogen aanbieden. Ook voor de periode hierna zullen we uiteraard 

de richtlijnen van het RIVM volgen. 
  

Blijf in beweging 

Zorg ervoor dat u goed op uzelf en uw dierbaren let en in beweging blijft. Binnenshuis kan 

dit bijvoorbeeld met de oefeningen van Omroep Max; Nederland in beweging. Buiten 

heeft Dongen heel wat moois te bieden voor een fijne wandeling. Heeft u de nieuwe his-

torische fototegels al gezien in het centrum  van Dongen? Beslist de moeite waard om  

deze op te zoeken tijdens een wandeling.  
 

Informatie en contact 

Helaas kan deze periode  bijdragen aan het gemis van sociaal contact.  We maken u 

graag attent op mogelijkheden van de belcirkel van SWOD. Indien u daar meer over 

wenst te weten kunt u mailen met infor@swodongen.nl of op werkdagen tussen 09.00 uur 

en 11.30 uur bellen met 0162-375333. 

Openingstijden Theek 5 

Bibliotheek Theek 5 is tijdens de lockdown open voor de collectie, de werk-

plekken, het inloopspreekuur, het Taalhuis spreekuur en voor alle digitale  

vragen zoals coronabewijshulp.  

De openingstijden zijn: maandag en vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur.   

Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 17:00 uur en op               

zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.  Op zon- en feestdagen gesloten.  



25 jaar SWOD 

Wat hebben we veel reacties en felicitaties       

mogen ontvangen op de publicaties betreffende 

het 25 jarig bestaan van SWOD.  

Hartelijk dank voor alle fijne berichten en we 

gaan graag zo door! 

Klussendienst 

Heeft u een kleine klus wat gedaan moet worden? Onlangs hebben we ons vrijwilligers-

bestand aan mogen vullen en kunnen we u wellicht ondersteunen bij deze kleine klus. 

Onder een kleine klus verstaan we zaken die binnen een uur gedaan kunnen worden. 

Meer weten? Mail dan naar info@swodongen.nl  


