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Het is bijna lente 

De komende weken staan nog enkele leuke 

winteractiviteiten op het programma en dan 

is het toch echt zover; de lente komt eraan.  

‘s Ochtends is het fris maar ondertussen zien 

we de krokussen mooi tot bloei komen.  

Fijn dat de dagen weer wat langer worden 

en we weer wat meer naar buiten kunnen 

gaan. Gaat u er ook weer op uit?  

De VVN Opfriscursus Scootmobiel   op 13 april 2023  van 09:30  tot 12:30 uur is 

volgeboekt. Heeft u toch interesse, laat het ons weten. We plaatsen u op een 

wachtlijst en bij voldoende geïnteresseerden gaan we aan de slag voor een 

tweede cursus. 

Inloopspreekuur financiën  

Elke eerste dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.30 bij Mijzo (kantoor SWOD,   

Dongepark 1 

Heeft u moeite met rondkomen? Heeft u hulp nodig? U kunt hiervoor ondersteuning 

krijgen van de gemeente Dongen. Ook kunnen zij u helpen wanneer u schulden 

heeft of in de schulden dreigt te raken.  

U kunt voor uw vragen dan gewoon binnenlopen op het kantoor van SWOD 

(hoofdgebouw Mijzo, Dongepark 1). Een afspraak maken is niet nodig.  



Invullen van belastingpapieren door 

adviseurs SWOD 

 

Ook dit jaar staan de ouderenadviseurs van SWOD de senioren uit de       

gemeente Dongen bij met het invullen van hun belastingpapieren. Het is 

mogelijk de papieren over 2022 in te vullen in de maanden maart en april 

2023.  

  

Vermogensgrens en inkomensgrens voor AOW-ers 

De Belastingservice van SWOD is bedoeld voor gepensioneerden die  de AOW-

gerechtigde leeftijd hebben, waarbij als inkomensgrens geldt € 38.500,- voor een 

alleenstaande en € 50.000,- voor samenwonenden.  Er geldt tevens een toesla-

gengrens. Het maximaal eigen vermogen op de rekening is voor 2022 is voor       

alleenstaanden € 31.340,- en € 62.680,- voor samenwonenden. Aangifte doen  

kan ook voor de vier jaren voor 2022.  

  

Laagdrempelig 

Deze ondersteuning is voor iedereen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd binnen 

de inkomens- en vermogensgrens. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.       

De vrijwilliger vult uw aangifteformulier in op de computer. U hoeft dus zelf geen  

computer te hebben. 

  

Noodzakelijke papieren 

Zorg bij de afspraak voor alle benodigde papieren, zoals uw machtigingscode, 

de jaaropgave(n) van het inkomen (AOW en eventueel pensioen), bankafschrif-

ten,  bonnen van medicijnen en toekenningen van zorg- en huurtoeslag en uw 

BSN-nummer. Dan kan de aanvraag meteen verstuurd worden.  

  

Hulp nodig? 

Neem dan op werkdagen tussen 09:00 uur         

en 11:30 uur telefonisch contact op met de 

administratie van SWOD;  0162-375296 of mail 

naar info@swodongen.nl. 

mailto:info@swodongen.nl


 

Tsjechische Middag in de Cammeleur  

Die Walddrum Musikanten 

 

Zondag 16 april 2023 

De Cammeleur 

Aanvang 14:30 uur 

 

Die Walddrum Musikanten is een Egerländer Blaaskapel uit Tilburg. De kapel     

bestaat op 10 april 2023 vijftig jaar. Een prachtige mijlpaal. 

En die vieren zij dan ook graag met het verzorgen van het laatste Zlata Muzika 

concert. Zij verzorgen dus de finale van de reeks Zlata Muzika-concerten die de 

afgelopen 12 jaren werd georganiseerd. 

 

De kapel bestaat uit 22 muzikanten, een zangroep en twee marketentsters. 

In de afgelopen vijftig jaar heben de muzikanten veel optredens verzorgd in de 

regio. Jaarlijks organiseren zij twee concerten in De Druiventros in Berkel-Enschot 

voor een volle zaal van 250 tot 300 mensen. Een teken dat de kapel het publiek 

weet te boeien. 

De kapel staat onder leiding van Antoon Brenders. 

Dat wordt genieten van een concert met Tsjechische Volksmuziek en de 

gastvrijheid van de medewerkers van Donckhuijs. We mogen deze fijne middag 

aanbieden tegen een speciale prijs. De consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

Aanmelden is mogelijk via de website van SWOD:                                          

www.swodongen.nl/speciale-activiteiten 

Entree: Speciale SWOD prijs € 2,50 p.p.  

 

Uiteraard is het ook nog mogelijk kaartjes aan de deur te kopen.                               

De entreeprijs is dan € 5,- p.p. 



LATER - Inspiratiebeurs rondom afscheid en verlies  
 

Denk jij wel eens aan later als je zelf, of iemand die je dierbaar is, 

er niet meer is? 
 

Tijdens de gratis inspiratiebeurs rondom afscheid en verlies willen 

wij je laten zien dat het laatste afscheid - en de periode ervoor 

en daarna - heel persoonlijk gemaakt kan worden. Ontdek dat 

er naast de noodzakelijke dingen die geregeld moeten worden, ook veel                

interessante rituelen en prachtige artikelen zijn die de  periode van rouw en gemis, 

bijzonder en troostrijk maken. 
 

Op zaterdag 6 mei 2023 van 11.00 tot 17.00 uur zijn de deuren van de Oude Kerk 

Dongen voor je geopend. Er zijn tientallen standhouders die je graag laten zien wat 

voor smaakvolle, kleurrijke, persoonlijke en bijzondere dingen ze maken. 
 

Geef ‘later’ een plaats in het nu en wandel op 6 mei even binnen bij de Oude Kerk. 

Je bent, alleen of samen met een familielid, vriend of vriendin van harte  welkom! 

Meer informatie: www.oudekerkdongen.nl/later  

Samen dementievriendelijk 
 

290.000 Nederlanders hebben dementie. Daarmee is dementie volksziekte          

nummer 1. Het merendeel van de mensen met dementie woont gewoon thuis      

en zij willen zo lang mogelijk de dingen blijven doen die ze altijd al deden. Bij de-

mentie is het belangrijk dat je met elkaar nog leuke en gezellige activiteiten kunt 

ondernemen. Wij vinden het waardevol om daar een bijdrage aan te leveren. 
 

Het aantal mensen met dementie zal verdubbelen in 2040, dus we krijgen er in  

onze omgeving of (vrijwilligers)werk allemaal wel een keer mee te maken.        

Leer daarom om te gaan met mensen met dementie, zodat u dementie kan      

herkennen en lastige situaties kann oplossen.  
 

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het minis-

terie van VWS en biedt online (branche)trainingen aan.  
 

Online trainingen: 

In de gratis online training ‘GOED omgaan met dementie’ van 15 minuten leert u 

in simpele stappen beter contact te maken als u iemand met dementie tegen-

komt. Deze basistraining is voor iedereen relevant, hier leert u hoe u dementie  

herkent en lastige situaties goed oplost. Investeert u ook 15 minuten van uw tijd?                   

www.samendementievriendelijk.nl/trainingen 

http://www.oudekerkdongen.nl/later
https://www.samendementievriendelijk.nl?utm_source=infomail&utm_medium=email&utm_campaign=anwb&utm_id=infomail


Informatie van onze     

samenwerkingspartner 

Theek 5 


