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activiteit wanneer waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandag om 

13:30 (m.u.v. 15-2) 

Foyer De Werft Corry van de Mortel,   

0416-273037   

Meer bewegen Elke maandag om  

09:15 (niet 16-2) 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Woensdag 4  

februari  om 13:30. 

De Werft Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Koersbal Elke woensdag om  

09:00 uur (niet 18-2) 

De Gildenbond Lia Leemans, 0416-275016  

Nordic Walking Elke dinsdag om 

09:30 uur 

Café de Roestelberg Ton van Iersel, 0416-274380  

Yoga Elke donderdag om  

11:00 uur (niet 19-2) 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Wandelen Elke donderdag om 

13:15 uur (zie onder) 

De Werft Ton Honkoop, 0416-275290 

Henk Vennix, 0416-274620 

Zingen Elke maandag om  

14:30 (niet 16-2) 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016 

WANDELEN 

Voor het wandelen hebben we 2 groepen, een rustige groep die ca. 6 km loopt en een 

groep die een wat pittiger tempo loopt (ca. 9 km). Met de auto wordt naar het startpunt 

gereden en vandaar uit wordt vertrokken. Opgeven is niet nodig. 

FIETSEN 

In april zullen ook de fietsgroepen weer van start 

gaan. 

Een rustige fietsgroep, die met een tempo van 14 à 15 

km per uur een afstand van ca. 30 km gaat fietsen 

start op dinsdag 7 april om 13:30 bij de Werft. 

Een 'pittige' fietsgroep, die met een tempo van 18 à 20 km per uur een afstand van ca. 50 

km gaat fietsen start op donderdag 2 april  eveneens om 13:30 bij de Werft. 
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Samen aan tafel de Oude Leest. 

Wanneer: Op donderdag 19 maart in de Peperstraat 8 Kaatsheuvel.  

Ontvangst 17.30 uur, aanvang diner 18.00 uur.  

We gaan weer met z’n allen gezellig aan tafel voor een drie gangen keuzemenu van € 25,00. 

Voorgerechten:   

 Rundercarpaccio. Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitten Parmezaanse kaas, 

rucola sla en zongedroogde tomaten. 

 Meloen met ham. Heerlijk ambachtelijke ham van Slagerij Noorderveen met Galia 

meloen en saus van rood fruit. 

Hoofdgerechten: 

 Kogelbiefstuk. Heerlijk mals gebakken kogelbiefstuk met saus naar keuze: peper, rode 

wijn of bospaddenstoelen saus. 

 Varkenshaas medaillons. Rosé gebakken varkenshaas medaillons met gebakken ui en 

champignons met saus naar keuze: peper, rode wijn of bospaddenstoelen saus.  

 Zalm filet. Een bijzonder stevige en smakelijke met huisgemaakte vissaus. 

De hoofdgerechten worden geserveerd frietjes, groenten en sla. 

Dessert: 

 Dame Blanche. 3 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom.  

 Karamel dessert. Heerlijke huisgemaakte karamel mousse met karamelijs en slagroom. 

Na het dessert krijgen we nog een kopje koffie aangeboden. 

OPGAVE: Graag via strookje op pagina  11. 

Muzikale Bingo. 

Waar: Gildenbond Monseigneur Völkerstraat 3.  

Wanneer: dinsdag  10 maart. 

De zaal gaat open om 13.00 uur aanvang 13.30 uur. Entree  

€ 7,50 niet-leden € 10,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee.  

De muzikale bingo gaat het zelfde als een gewone bingo, alleen moet je de liedjes 

herkennen in plaats van cijfers. Deze liedjes worden gedraaid en die kunnen we gezellig 

meezingen. Het zijn Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Er worden twee 

rondes gespeeld met een pauze ertussen. Er zijn natuurlijk mooie prijzen te winnen. Deze 

middag duurt tot ongeveer 16.30 uur. Van te voren opgeven is niet nodig.  
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Zeer belangrijke mededeling! 

 

Belastingaangifte over 2014, let op 

een witte enveloppe! 

Senioren die hun belastingaangifte door 

een belastinginvuller van de KBO laten 

verzorgen, konden tot op heden hun 

aangifte met een vijfcijferige code laten 

versturen, de elektronische handtekening.  

Dit gaat nu veranderen.  

De elektronische handtekening wordt vervangen door een speciale machtigingscode. Als u 

eind januari begin februari  een brief van de Belastingdienst met de machtigingscode 

ontvangt, moet u deze goed bewaren en mee nemen naar de afspraak voor de aangifte 

over 2014 . 

Let op: deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder 

afzender. 

Wij kunnen uw aangifte alleen verzorgen indien u deze brief van de belastingdienst met 

machtigingscode meebrengt. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen dan dient u via 

telefoonnummer 088-1236555 alsnog een code aan te vragen. 

U dient bij dit telefoongesprek uw BSN/sofinummer bij de hand te houden. 

Verzending van een machtigingscode door de belastingdienst duurt ongeveer 5 dagen. 
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Van de Redactie 

U hebt het de vorige keer al gemerkt er zijn veranderingen gaande met onze nieuws 

verspreiding onder onze leden. Het eerste exemplaar heeft ook van ons niet de 

beoordeling goed gehad en daarom zijn wij meteen gaan zoeken hoe het beter kon. Nu 

met deze uitgave denken wij en met ons het bestuur, dat deze uitgave er veel beter uitziet 

en leesbaarder is door de betere druk. Voorheen ontving u van de KBO een kwartaalblad, 

nu in deze vorm, krijgt u het nieuwsblad van de KBO 6 x per jaar. Hierin vindt u dan o.a. de 

komende nieuwe activiteiten en nieuws van het bestuur en de diverse commissies.  

U zult begrijpen dat hier een prijskaartje aan hangt. Daarom zijn wij op zoek naar 

adverteerders, waarvan de opbrengsten gebruikt kunnen worden voor nog verdere 

verbetering. Weet u iemand die graag in ons nieuwsblad wil adverteren laat dit dan weten 

aan Wies Molenschot (adres en/of email gegevens, zie de achterkaft); zij zal dan contact 

opnemen met de beoogde adverteerder. Alvast dank ! 

OPROEP 

Onze voorzitter heeft in het laatste kwartaalblad een oproep geplaatst voor redactieleden. 

Nu wij zover zijn dat wij hier de tweede uitgave van kunnen presenteren, willen wij als 

redactie deze oproep graag herhalen. Wies Molenschot was al redactielid en tijdelijk heeft 

Lia Leemans zich hiervoor ingezet. Voor de eindredactie heeft Ruud Giesbers zich hierbij 

aangesloten. Maar tijdelijk is echt tijdelijk voor Lia en daarom zoeken wij 1 of 2 personen 

die deze taak over willen nemen en dit nieuwsblad 6 x per jaar mee willen gaan maken. 

Samen met Wies en Ruud gaan zij dan de redactie vormen van dit nieuwe KBO nieuwsblad. 

Laat u gerust informeren door een van de 3 eerder genoemde personen wat dit werk 

inhoud zij leggen u dit graag uit. (De adressen en/of telefoonnummers vind u achterop dit 

blad). Leden die denken nieuws te hebben voor ons nieuwsblad kunnen dit natuurlijk altijd 

aanleveren aan het redactieadres op e-mail 

redactie@kbo-kaatsheuvel.nl of via het postadres 

Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel.  Afhankelijk 

van de ruimte en natuurlijk het onderwerp van uw 

artikel beslist de eindreactie of het geplaatst kan 

worden. Wijzigingen in uw artikel zijn voorbehouden 

aan de redactie. Bij het niet plaatsen zullen zij hierover 

altijd contact met u opnemen. Sluitingsdatum volgende 

editie: 24 maart 2015. 



ALBERT HEIJN
GASTHUISSTRAAT 124
5171 GJ  KAATSHEUVEL

Peperstraat 13 Kaatsheuvel
0416-544700 
www.sam-sam.nl
Italiaans schepijs en sorbets
Koffie, bier, lunch en diner
Ook voor uw feestjes



Hier had úw advertentie 
kunnen staan.

KBO
Kaatsheuvel
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Verslag winterwandeling Nordic walking 2014. 

Allereerst ook namens de Nordic walking groep de 

allerbeste wensen voor een geweldig 2015. Wij zijn 

2015 weer vrolijk begonnen, waar we in 2014 geëindigd 

zijn, nl. met ’n sneeuwwandeling. Dat wij ons niet laten 

tegenhouden door een pak sneeuw van ca. 15 cm ziet u 

op bijgaande foto’s. Dat geld ook voor een regen bui. 

Slechts échte storm houdt ons uit de bossen, maar dat 

heb ik in de 4 jaar dat ik mee wandel nog niet 

meegemaakt.  

 

Onze groep bestaat uit 25 natuur- en 

wandelliefhebbers, in leeftijd variërend van 

ongeveer  60 tot maar liefst 85 jaar! En de 

oudste is beslist niet de minst actieve. Meestal is 

de groep zo’n 20 personen groot, want iedereen 

vind het zo fijn dat er alles aan wordt gedaan 

om er bij te zijn.  

 

Los van het feit dat iedereen zich graag in de natuur begeeft, is er ook nog een sociaal 

aspect: na afloop van de wandeling wordt gezamenlijk bij de Roestelberg koffie, thee of 

warme chocomel gedronken. En om de paar weken is er wel iemand jarig, die dan voor iets 

lekkers bij de koffie zorgt. Daarnaast gaan we een keer per jaar samen uit eten, was nu 

weer bij Roestelberg. U ziet dus, naast een gezonde bezigheid is het ook nog erg gezellig.  

 

Ad de Graaff. 

Een van de enthousiaste wandelaars. 
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Hulp bij het huishouden (HbH) vervolg. 

 

Op 19 december vorig jaar heeft onze gemeente aan een ieder die huishoudelijk hulp 

ontvangt een brief gestuurd. De meeste leden hebben gelezen dat voor hen de hulp per 1 

april 2015 stopt. Dit is te kort door de bocht! De hulp volgens de oude regeling stopt! 

Volgens de nieuwe regeling wordt het een inkomensafhankelijke algemene voorziening. 

Mensen die nu hulp ontvangen kunnen dit ook na 1 april krijgen maar moeten een deel 

zelf betalen. Het inkomenstoets is afhankelijk van het aantal personen dat deel uitmaakt 

van het huishouden. Bent u alleenstaand of met z’n tweeën. Voor mensen met een AOW 

houdt onze gemeente nu aan: 

Alleenstaand, normbedrag (bijstandsnorm) netto inkomen per maand € 1023,75.  

Met z’n tweeën (bijstandsnorm) netto inkomen per maand € 1398,10. 

De 110% toetsingsgrens ligt dan op max. € 1126,12 r.s. € 1537,91 per maand.  

De 130% toetsingsgrens ligt dan op max. € 1330,87 r.s. € 1817,52 per maand.  

Als u nu huishoudelijke hulp heeft en een inkomen boven deze toetsingsbedragen, dan 

komt onze gemeente met een aanvullende brief. Hierin wordt verwoord dat u voor de 

eerste twee uur een financiële tegemoetkoming kunt krijgen. De overige uren 

huishoudelijke hulp zijn voor eigen rekening. 

Deze regeling is alleen in 2015 en 2016 van kracht. 

Heeft u toch nog een vraag over de huishoudelijke hulp en/of de brief van onze gemeente, 

bel dan naar het gemeentelijke serviceloket. Maar natuurlijk kunt u ook bij een VOA om 

raad vragen. Blijf niet met u probleem zitten maar maak deze bespreekbaar. Wij zijn er 

voor u!!! 

Leden die hun huishoudelijke hulp d.m.v. een PGB geregeld hebben, vraag ik om zich bij mij 

te melden. 

Ton Honkoop 
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                        Invulstrookje samen aan tafel  de Oude Leest. 

Inleveren vóór 12 maart volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij:  

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2C  Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d.   

Ad de Graaff, Horst 18.             Wies Molenschot Oosterwijklaan 14. 

 

Naam 1:  ……………………………………………    tel……………………….. 

Straat 1:  ……………….………………………….. 

Naam 2: …….……………………………………….   tel……………………….. 

Straat 2: ……………………………………………..    

Aantal     …….. x € 25,00                           € …………..  

Vakantie met uw KBO. 

De vakantieweek is in volle voorbereiding nu ook 

de datum bekend is. Onze 8 daagse vakantie vind 

in week 36 plaats. vakantieweek. 

Op zaterdag 29 augustus vertrekken wij vanaf de 

Werft waar wij ook weer terugkomen op zaterdag 

5 september. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Emmy van Wezel 280671, Maria Boere 275660 of Leo 

Fransen 311332 en natuurlijk op maandag 23 februari tussen 11.00u en 12.00 uur in het 

café van de Gildenbond, Monseigneur Völkerstraat 3. 

 Invulstrookje "Kaatsheuvelse KBO Brunch" 

Inleveren vóór 3 april volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij: 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2C  Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d.   

Ad de Graaff, Horst 18.             Wies Molenschot Oosterwijklaan 14. 

Naam 1:  ……………………………………………    tel……………………….. 

Straat 1:  ……………….………………………….. 

Naam 2: …….……………………………………….   tel……………………….. 

Straat 2: ……………………………………………..   

Aantal     …….. x € 8,50                           € …………..  
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INTERNETBANKIEREN VOOR SENIOREN 

Uw bankzaken afhandelen met de computer is bijzonder handig, maar vele ouderen 

vinden dit nog steeds een beetje eng, het gaat tenslotte om geldzaken. Daarom 

organiseert de Volksuniversiteit Kaatsheuvel, kortweg VU in samenwerking met een drietal 

banken uit onze regio voor u twee avonden waarin u vertrouwd wordt gemaakt met veilig 

internetbankieren. Op de eerste avond leert u hoe alles werkt en op de tweede avond kunt 

u terecht met alle vragen. Kijk goed welke bank u heeft, zodat u bij de juiste avond 

meedoet. Opgave telefonisch op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9 en 12 op nr. 

283104 of via www.vu-kaatsheuvel.nl. 

 

CURSUS RABOBANK TELEBANKIEREN 

Aanvang: donderdag 26 maart 

Lessen: 2 lessen van 2 uur 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Plaats: Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel 

Kosten: € 5,-, incl. koffie en lesmateriaal 

 

CURSUS AMROBANK TELEBANKIEREN 

Aanvang: donderdag 13 april 

Lessen: 2 lessen van 2 uur 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Plaats: Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel 

Kosten: € 5,-, incl. koffie en lesmateriaal 

CURSUS ING TELEBANKIEREN 

Aanvang: donderdag 27 april 

Lessen: 2 lessen van 2 uur  

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

                 Plaats: Van Haestrechtcollege,  

                 Kaatsheuvel 
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Gezellige zondag Stamppotbuffet.  

Met soep en toetje voor € 6,00 incl. kopje koffie of 

thee en één glaasje fris.  

Zondag 1 maart in de Rode Loper Paulus Potterplein 42 

Kaatsheuvel. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom. 

Eerst gaan we samen de maaltijd klaarmaken. Waarna 

we rond 16.30 gezellig aan tafel gaan. Als je niet mee 

wil doen met de voorbereiding en alleen wil komen 

eten kan dat natuurlijk ook en dan kom je later. Het is 

noodzakelijk om je vóór maandag 23 februari op te geven bij de Rode Loper, telefoon 0416

-286000. Het aantal plaatsen is beperkt dus geef je op tijd op. 

Paasbingo. 

Zondag 29 maart in Buurthuis Pannenhoef, Ferdinand Bolplein 

1 Kaatsheuvel.  

Iedereen is vanaf 14.30 uur van harte welkom.  

Entree € 5,- voor een bingokaart inclusief kopje koffie of thee. 

Er staat weer iets gezelligs op de agenda. 

Op woensdag 15 april organiseren wij weer "onze unieke Kaatsheuvelse KBO Brunch". 

Degene die er de voorgaande jaren aan hebben deelgenomen weten waarover het gaat. 

Het was iedere keer een groot succes. Het menu was bij het ter perse gaan van dit blad  

nog niet bekend, maar dat iedereen zonder honger naar huis gaat, dat staat vast. Met een 

team van vrijwilligers van de KBO en het gratis ter beschikking stellen van de keuken in De 

Werft, hebben wij deze keer ook de prijs weer laag weten te houden. 

Wilt u meedoen met deze gezellige middag, geef u zich dan tijdig op. De inschrijving start 

op 10 februari en moet uiterlijk vóór 3 april in ons bezit zijn op de onderstaande adressen 

samen met het invulstrookje en het geld. Ook deze keer geldt VOL is VOL. 

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze activiteit. Aanvang 13.00 uur in de 

foyer van De Werft. Prijs € 8,50 per persoon. Invulstrookje vind u op bladzijde 11.  
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OVERLEDEN 

   Mevrouw C.M. Valk, Multatulihof 115, 5171ER Kaatsheuvel 

 

Gouden paar Dingemans-Ketelaars 

25 november j.l was het 50 jaar geleden dat Gerrit en 

Willy Dingemans Ketelaars in het huwelijk traden. 

Gerrit is geboren en getogen in Kaatsheuvel en Willy 

komt uit Waalwijk. Zijn werkzame leven heeft in het 

teken gestaan van zijn eigen bedrijf. Leer verwerken 

voor de meubelindustrie. Sinds 2008 wonen ze met 

plezier aan het Schildersplein in de wijk Pannehoef. Na 

een gezellige week met de 2 kinderen en 4 klein-

kinderen in Drenthe te hebben doorgebracht, werden 

ze op de oorspronkelijke dag verrast met een 

champagneontbijt en later een heerlijke lunch met de 

hele bubs om het enkele dagen daarna nog eens met 

een groot feest met receptie in het Bourgondisch Hof 

in Waalwijk te vieren. Ze hebben prachtige 

herinneringen aan deze dagen en kijken er met veel 

plezier op terug. 

Namens de KBO wensen wij hun nog vele gezonde en gelukkige jaren samen toe.  

 

ADRESWIJZIGINGEN E.D. 

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen of  is uw  

e-mailadres veranderd, geef het dan even door aan ons 

secretariaat (adres zie de binnenzijde  van de achterkaft 

van dit boekje), met een briefje, maar een mailtje mag 

natuurlijk ook, dan hoeft u niets te missen. 

 

VOLGENDE EDITIE KBO-BLAD 

De volgende editie van dit blad verschijnt medio april. Heeft u iets te melden dat wellicht 

interessant is voor de andere KBO-leden, stuur het vóór 25 maart a.s. in bij voorkeur per 

e-mail aan redactie@kbo-kaatsheuvel.nl . 
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Met vragen of suggesties aan ons kunt u zich richten tot een van onderstaande personen/

adressen. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website www.kbo-kaatsheuvel.nl of op de 

site van KBO-Brabant  www.kbo-brabant.nl. 

BESTUUR: 

VOORZITTER: Herman van Gulik - Willem de Zwijgerlaan 3 -  5171 EW Kaatsheuvel   

Tel. 272319. Email: herman.van.gulik@kbo-kaatsheuvel.nl 

PENNINGMEESTER: Herman Lommen - Vossenbergselaan 24 - 5171 CC Kaatsheuvel - 

Tel.272816.  Email: herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl 

SECRETARIS: Ton Honkoop - Keteldiep 24 - 5172 AZ Kaatsheuvel - Tel.275290 

Email: ton.honkoop@kbo-kaatsheuvel.nl 

Henk Vennix - Grevelingen 9 - 5172 AB Kaatsheuvel -Tel.274620  

E-mail: henk.vennix@kbo-kaatsheuvel.nl 

Lia Leemans - Hobbemastraat 11 - 5171 XA Kaatsheuvel - Tel.275016  

E-mail: lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

ACTIVITEITENCOMMISSIE: 

Henk Vennix - Grevelingen 9 - 5172 AB Kaatsheuvel - Tel. 274620  

Email: henk.vennix@kbo-kaatsheuvel.nl 

Helma de Vries-Brekelmans - Jan de Rooijstraat 2c - 5171 DS Kaatsheuvel - tel.  283452  

Ad de Graaff - Horst 18 - 5171 RA Kaatsheuvel - Tel. 06-43591936 - Email: atruus@live.nl 

Ton van Iersel - Pieter Brueghelstraat 1d - 5171 AT  Kaatsheuvel - tel. 274380  

COMMISSIE ZORG: 

Ton Honkoop - Keteldiep 24 - 5172 AZ Kaatsheuvel - Tel.275290  

Email: ton.honkoop@kbo-kaatsheuvel.nl 

COMMISSIE EDUCATIE EN VORMING: 

Herman Lommen - Vossenbergselaan 24 - 5171 CC Kaatsheuvel - Tel.272816  

Email: herman.lommen@kbo-kaatsheuvel. 

VAKANTIE COMMISSIE: 

Emmy v. Wezel  - Jeroen Boschstraat 26 - Tel. 280671 

Maria Boere - Peelland 7 - Tel. 275660 

Leo Fransen - Hoofdstraat 3 (Sprang-Capelle) - Tel. 311332 
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REIS-ACTIEF COMMISSIE: 

Roos Honkoop, Keteldiep 24 - 5172 AZ Kaatsheuvel - tel. 275290 

Email: ton-roos.honkoop@planet.nl 

Diny Thielen - Bredevaert 2 - 5171 MJ Kaatsheuvel - tel. 06-41809166  

Email: thielen49@hotmail.com 

 

VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS (VOA's): 

Herman van Gulik, Willem de Zwijgerlaan 3, 5171EW Kaatsheuvel; tel. 272319  

Piet de Kort, Hugo van der Goesstraat 8, 5171XM Kaatsheuvel, tel. 275476 

Ton Honkoop, Keteldiep 24, 5172 AZ Kaatsheuvel, tel. 275290 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24, 5171 CC Kaatsheuvel, tel. 272816 

Maria Vermeij - van der Drift, Crispijnstraat 19, 5171 CH  Kaatsheuvel, tel. 278700  

KBO NIEUWSBLAD: 

Lia Leemans - Hobbemastraat 11 - 5171 XA Kaatsheuvel - Tel.275016  

Email: lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

Wies Molenschot - Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel - Tel. 852688 

Email: wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 

Eindredactie:  Ruud Giesbers - Schubertstraat 40 - Tel. 06-18784622 

Email: redactie@kbo-kaatsheuvel.nl  

Bezorging: Frans de Vries - Tel. 282520 - Email: frans.de.vries@kbo-kaatsheuvel.nl 


