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Jubilarissen Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Op 1 november vierden we het feest van Allerheiligen. Dat is 
een feest waarin het draait om gemeenschap. Logischerwijs 
is er altijd bijzondere aandacht geweest voor de geloofshel-
den: Mensen die in moeilijke tijden de weg wijzen; mensen die 
bijzondere aandacht hebben voor de armen, of zieken; of voor 
mensen die geloof en kerk een nieuwe impuls weten te geven.

In de eerste decennia van de kerk 
werd heiligheid echter gezien als 
de roeping van elk kerklid. Iedere 
gedoopte is geroepen om heilig te 
zijn; om een bijdrage te leveren aan 
de geloofsgemeenschap en aan de 
omringende wereld. In onze paro-
chies zijn er veel van deze heiligen. 
Gelovigen die hun handen uit de 
mouwen steken en een bijdrage 
leveren aan ons kerk zijn. Dat ge-
beurt echt door heel veel mensen. 
Vrijwilligers die al zo lang hun inzet 
tonen, geven blijk van het vertrou-
wen dat ze in God en hun werkom-
geving hebben.  Dank vrijwilligers, 
en met name de jubilarissen, voor 
jullie inzet.
 Pastoraal team

40 jaar
Dhr. Kees van Leijsen
Dhr. Frans Bullens
Mevr. Emmy van Assche
Mevr. M. den Boer
Mevr. Antoinette Dankers

Mevr. Leny van de Gevel
Mevr. A. Graumans
Mevr. Gonny Hamelinck
Mevr. Annie van Riel
Mevr. Corrie Rombouts 
Dhr. Henk Vermetten

25 jaar
Mevr. Ans Jacobs
Mevr. Thérèse van der Wee
Dhr. Leo van der Maas
Mevr. T. Biemans
Mevr. Diana Immers
Mevr. Brigitte Laurijsen
Mevr. José de Wit

12 1/2 jaar
Dhr. Bernard Broeders
Dhr. Toon Kimenai
Mevr. Nelly Jansen
Mevr. Marleen Reinhard
Dhr. Pim van Rooij
Dhr. Wim van Gorkum
Mevr. Ans Fessl
Dhr. Q. Jackson
Mevr. Ria van Rooij

POLITIE GEMEENTE DONGEN

Jan Soeterboek
Dongen: Dongen-Vaart, 
de wijk Beljaart, Biezen 
en ’s-Gravenmoer

Anton Stokx
Dongen: Oud Dongen,
Dongen Centrum,
Hoge Akker en Tichelrijt

Ozcan Tosun
Dongen:
West I en II

Vernieling prullenbak 
door zwaar vuurwerk
Vrijdagavond 30 oktober om-
streeks 21.20 uur, werd er op het 
Drijversveld in Dongen een prul-
lenbak opgeblazen door zwaar 
vuurwerk. Een groep van 6 à 8 
jongens op de fi ets zouden hier-
bij betrokken zijn. Wij zijn op zoek 
naar deze jongens. Vanuit deze 
wijk krijgen wij meerdere klach-
ten rondom zwaar vuurwerk. 
Hebt u tips over deze vernieling 
of jeugdgroep en/of weet u waar 
zwaar vuurwerk opgeslagen ligt, 
bel 0800-8844 of Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000.

Negeren 
geslotenverklaring 
weekmarkt
Maandagmiddag 26 oktober om-
streeks 15.00 uur, hebben agen-
ten een korte controle gehouden 
op de weekmarkt te Dongen, in 
verband met fietsers welke de 
gesloten verklaring negeren. Dit 
naar aanleiding van klachten van 
burgers welke de weekmarkt be-
zoeken en al meer dan eens aan-
gereden of bijna aangereden zijn 
door fi etsers.
Binnen 30 minuten werden 12 
fi etsers bekeurd en kregen 2 fi et-
sers een waarschuwing omdat ze 
jonger dan 12 jaar waren. Houd de 
weekmarkt gezellig en veilig voor 
de bezoekers en fi ets om of loop 
het kleine stukje.

Auto inbraken en 
vernielingen van auto’s
Recentelijk ziet de politie een 
lichte stijging van auto inbraken 
en vernielingen van auto’s, waar-
bij diefstal van goederen mogelijk 
de intentie was.
Gemeente Gilze-Rijen: In de 
periode van 1 september t/m 6 
november zijn er 10 meldingen 
geweest van auto inbraken en 
vernielingen aan auto’s. Opval-

lend was dat er in 1 nacht meer-
dere emblemen van auto’s wer-
den weggenomen. Eénmaal werd 
een auto op zijn kant gegooid en 
daarbij werd de katalysator weg-
genomen. In de gemeente Don-
gen werd er 8x melding gemaakt 
van inbraak of vernieling auto. 
Hierbij was opvallend, dat er in 
meerdere bestelbussen werd in-
gebroken. Ook in Dongen werd 
een auto op zijn kant gegooid en 
de katalysator weggenomen. 
Later deze week, was het raak 
in een ander gedeelte van ons 
teamgebied en wel in Waalwijk. 
Een oplettende getuige maak-
te direct melding en het goede 
nieuws is, dat collega’s van poli-
tiedistrict Brabant Oost, daardoor 
4 personen hebben aangehou-
den. Deze personen hadden een 
voertuig bij zich en daar werden 
weggenomen goederen in aan-
getroffen. De recherche heeft de 
zaak in onderzoek. Laten we sa-
men proberen te voorkomen dat 
dieven toe kunnen slaan.
Parkeer de auto zodanig, dat de 
deuren dicht tegen vaste voor-
werpen staan en parkeer op ver-
lichte plekken. Daarnaast blijft het 
advies “Op slot, buit eruit.”
Deze donkere dagen is de poli-
tie extra alert en heeft hier extra 
aandacht voor. Ook de boa’s zijn 
op de hoogte van deze stijging 
en nemen het mee in hun werk-
zaamheden.
Bel 112 bij als u verdachte perso-
nen of verdachte voertuigen in 
uw wijk ziet. Neem signalemen-
ten, kentekens en een rijrichting 
goed in uw op. Hier zal naar ge-
vraagd worden als u met 112 belt. 
Zoals u hebt kunnen lezen, heeft 
het snel melden van de juiste ge-
gevens, deze week geleid naar 
een aanhouding van 4 personen. 

Wij wensen u een veilige en vooral 
gezonde week toe.

Vernielingen, 
verkeersveiligheid 

en auto inbraken

Door zwaar vuurwerk vernielde prullenbak.
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