
Hulp bij financiën 

Heeft u vragen of zorgen over uw financiën en/of schulden? 

In onze gemeente kunt u voor uw vragen bij de afdeling 

“hulp bij financiën” terecht.  

Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand tussen 13:00 uur en 

14:30 uur  is de medewerker  van de gemeente bij het kantoor 

van SWOD aanwezig. U kunt voor uw vragen zonder afspraak  

langskomen; hoofdgebouw Mijzo, Dongepark 1.                                   

Kijkt u liever online wat de mogelijkheden zijn binnen onze ge-

meente? Kijk dan op www.dongen.nl bij “hulp bij rondkomen”.  

 

Nieuwsbrief                  

januari 2023 

We wensen u: 

Een nieuw jaar dat rijk is aan mooie dagen,  

Vol  liefde, dat voorspoed en geluk mag dragen.  

Winteractiviteiten 2023 van start! 

Vorige week zijn de Winteractiviteiten gestart bij Mariaoord en de refter zat gezellig 

vol tijdens de Oliebollenborrel! Iedereen werd ontvangen met een lekker bakkie met 

oliebol en na het welkomstwoordje van Henk Snijders, voorzitter SWOD,  kon de         

middag echt beginnen. De vrijwilligers van MariaOord hebben de gasten fijn                

verwend en er werd goed meegedaan met de quiz.  

Wilt u zich nog aanmelden voor activiteiten? Er zijn meer dan 660 aanmeldingen  

binnengekomen wat ervoor zorgt dat bijna alle activiteiten volgeboekt zijn. Voor   

onderstaande activiteiten zijn nog plaatsen beschikbaar. let op: vol = vol.  

wat       datum  kosten  wanneer 

Verbindende bijeenkomst  24-1-2023 gratis  middag 

Lezing huisarts    21-2-2023 € 3,00  ochtend 

Wandeling 's Gravenmoer  01-3-2023 € 3,00  middag 

Muziekbingo     03-3-2023 € 8,50  ochtend 

Maak een cadeauverpakking 16-3-2023 € 7,00  middag 

Voor verdere informatie kunt u mailen naar activiteiten@swodongen.nl of op werk-

dagen tussen 09.00 uur en 11.30 uur bellen op nummer 0162-379596.  
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Noodnummer buiten kantoortijden 

 

Per 1 januari jl. hebben we een nood-

nummer voor de dienstverleningen         

Alarmering en AutoMaatje Dongen. 

Mocht er eens iets zijn buiten onze             

kantoortijden dat écht niet kan wachten 

tot de eerstvolgende werkdag dan is het 

noodnummer hiervoor beschikbaar. Dit 

noodnummer wordt bemand door vrijwil-

ligers en we zijn blij deze dienstverlening 

te kunnen bieden.  

Inmiddels is het nummer zo’n twee           

weken actief en we merken helaas dat 

het nummer ook voor  overige vragen 

gebeld wordt. De vrijwilligers die het 

noodnummer bemannen hebben geen 

toegang tot ons computersysteem en 

kunnen deze vragen niet beantwoorden.   

Het noodnummer is bijvoorbeeld niet  

bedoeld voor: 

 Op dinsdag een rit met AutoMaatje 

afzeggen, of de tijd iets     laten aan-

passen, voor een rit voor de volgen-

de middag, dat kan nog de volgen-

de ochtend; 

 Het aanvragen van AutoMaatje        

ritten of aanmelden nieuwe                

gebruiker alarmering; 

 Het stellen van algemene vragen 

over onze dienstverlening (bv: Als ik 

naar het ziekenhuis moet, wacht de 

AutoMaatje chauffeur dan op mij?).  

Wij vertrouwen erop dat dit noodnum-

mer op de juiste wijze gebruikt wordt en 

hopen hiermee onze dienstverlening 

weer een stuk te hebben verbeterd. 

Prachtig kerst initiatief! 

Afgelopen najaar werd SWOD  benaderd door Ellis, Cokkie en  

Bianca met de vraag of we een bijdrage wilden leveren aan 

hun initiatief om mensen die alleen zijn een kerstdiner aan te 

bieden op eerste kersdag. Dit mooie initiatief paste natuurlijk 

prachtig in ons eenzaamheidsproject en uiteraard hebben we 

hier graag onze bijdrage aan geleverd.  

Wat hebben ze toch een mooie avond 

georganiseerd, werkelijk overal was 

aan gedacht. De gasten hebben met 

volle teugen genoten van dit fijn sa-

menzijn. Ook een aantal ouderen uit 

ons netwerk hebben heerlijk kunnen  

genieten van deze mooie en warme 

avond.  Een groot compliment vanuit 

SWOD voor deze organisatie!  



Dinsdag 24 januari 

Verbindende bijeenkomst  

Afgelopen zomer hebben we deze verbindende bijeenkomst voor het eerst aan-

geboden en wat gingen de deelnemers toch met een fijne energie naar huis.                  

We vinden het fijn dat we deze bijeenkomst nog een keer mogen aanbieden! 
 

Josja Biessen van de organisatie Biessonder is een specialist over het onderwerp 

eenzaamheid. Ze heeft speciaal voor ons een programma gemaakt, waarbij         

ze graag haar kennis over eenzaamheid op een interactieve manier overdraagt.  

Tevens wordt er een onderling gesprek aangegaan over waarden; wat vindt u                

belangrijk in uw leven? En hoe vindt u dat nu terug? Zou u dat anders willen? 

Iedereen zal met meer inzicht naar huis gaan na deze fijne en informatieve         

middag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en aanmelden is tot en met         

22  januari mogelijk bij SWOD via de website www.swodongen.nl of mail naar             

activiteiten@swodongen.nl 

Tijd:     13.30 tot 16.00 uur  

Locatie:     De Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen 

Kosten:    gratis 

———Informatie van Theek 5—–— 

 

Help, ik ben een digibeet! 
Het internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Wil jij graag meer met 

de computer, de tablet of de smartphone doen, maar weet je niet goed hoe het 

werkt? Je kunt er beter in worden! 
 

Wij leren mensen met weinig of geen computerervaring hoe ze (veilig) kunnen         

internetten. Ook specifieke vragen zijn mogelijk, bijvoorbeeld What’s app,              

internetbankieren of zaken regelen met de DigiD. Want het is toch fijn om niet          

afhankelijk te zijn van anderen? 
 

Cursussen en 1-op-1 begeleiding 

In Dongen zijn er verschillende digitale cursussen, zowel kort als lang. Ook hebben 

we vrijwilligers die mensen individueel begeleiden. Wil jij meer weten over de mo-

gelijkheden? Kom dan langs bij het spreekuur van het Taalhuis, iedere donderdag 

van 10 tot 12 uur in de Cammeleur. Of neem contact op met Annika Hoogervorst 

via 06-18519834 of dongen@taalhuismb.nl.  
 

Gun jezelf de kans om iets nieuws te leren in 2023! 
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VVN Opfriscursus Scootmobiel 

13 april 2023  09:30 tot 12:30 uur 

De scootmobiel is op straat inmiddels een vertrouwde verschijning. Het voertuig 

zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen          

verplaatsen. Echter, rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is 

niet altijd gemakkelijk. Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan 

bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. Vaak zijn bestuurders van een scootmobiel 

hier onvoldoende op voorbereid.  

Om veilig te leren omgaan met hun scootmobiel bieden de gemeente Dongen 

in samenwerking met SWOD een Scootmobielcursus van Veilig Verkeer Neder-

land aan.  

Doelgoep  

De doelgroep bestaat uit (nieuwe) bestuurders/bezitters van scootmobielen.        

De cursus biedt deze bestuurders de kans om hun kennis van de verkeersregels 

op te frissen en te oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk. 

Doel van de training is dat bestuurders van een scootmobiel veiliger en met 

meer plezier aan het verkeer gaan deelnemen.  

Na afloop van de cursus weten deelnemers wat hun plaats op de weg is en  

welke verkeersregels voor hen van toepassing zijn. Ook weten zij beter hoe ze 

vanuit hun scootmobiel bepaalde handelingen kunnen verrichten, welke risico’s 

er zijn en hoe ze risico’s beter kunnen inschatten.  

Locatie: Café Zalencentrum de Viersprong 

Aanmelden is mogelijk via de website van SWOD: www.swodongen.nl of bel      

op werkdagen tussen 09:00 en 11:30 uur met 0162-375296. Er is plaats voor 16 

deelnemers.  

  


