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activiteit wanneer waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandag om 13:30 

(m.u.v. 25-5) 

Foyer De Werft Corry van de Mortel,   

0416-273037   

Meer bewegen Elke maandag om  09:15 

(niet 25-5) 

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  

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 14-5) 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Fietsen Op dinsdag om 13:30 de 

rustige groep (21-4, 5 en 

19-5, 2,16 en 30-6). 

Elke donderdag (vanaf 2

-4) om 13:00 uur de 

pittige groep. 

De Werft Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). 

Zingen Elke woensdag om  

14:30  

De Werft Lia Leemans, 0416-275016 

Activiteiten komende periode 

13 mei  Bedevaart naar Elshout 

27 mei  Edelhertenboerderij "De Zonhoeve" in Hulten 

9 juni  Excursie Zusters van Liefde Tilburg 

18 juni  Samen aan tafel bij Mykonos Kaatsheuvel 

23 juni  Scootmobieltocht 

25 juni  Excursie bij Brouwerij "De Koningshoeve" in Tilburg 

26 juli  Samen aan tafel bij "De Vuurhaard" in Udenhout 

Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 
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Van de Voorzitter, 

 

Bezige bijen zijn wij als bestuur op dit moment. Er is veel werk aan de  

winkel om onze KBO in een modern jasje te krijgen vooral als het gaat om de vraag bij 

welke organisatie wij willen behoren. Dat is bij KBO Brabant. Dat vergt weer een aantal 

aanpassingen omdat KBO Brabant vindt dat de afdelingen zoals wij zijn in heel veel 

gevallen moet kunnen onderhandelen met hun gemeentelijke gemeentebesturen. Dat 

houdt in dat de 3 gemeentelijke bonden een eigen kring moeten gaan vormen. Daarnaast 

is het noodzakelijk om samen met deze 3 bonden ook andere bonden te betrekken zoals 

PCOB en ANBO om een ouderenplatform te maken om vooral in deze tijd alle belangen te 

behartigen voor onze leden zoals meepraten over de WMO of andere maatregelen met het 

gemeentebestuur. Wij zullen dan eind van dit jaar uit de kring de Langstraat moeten 

stappen om bovenstaande te realiseren. In deze kring zijn wij vele jaren actief geweest en 

hebben met alle KBO verenigingen in dit verband een goede band. De KBO in Loon op Zand 

legt in april aan hun leden de vraag voor of ze wel bij KBO Brabant moeten blijven. Als dat 

besluit voor uittreding door Loon op Zand genomen wordt is er voor de KBO’s van de Moer 

en Kaatsheuvel nog de mogelijkheid om bij Waalwijk en Waspik aan te sluiten. We moeten 

dit echter afwachten. 

Zoals we al eens hebben aangegeven zijn we met de gemeente al 5 jaar bezig om een 

eigen plaats in het Klavier op de markt te realiseren. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. 

We krijgen een eigen 'home' in deze grote accommodatie. En dat is geen luxe voor een 

vereniging van bijna 1100 leden. De gemeente ziet dat ook in en zal ons helpen om deze 

accommodatie tot stand te brengen. Wij kunnen dan iedere dag van het jaar de KBO 

bereikbaar houden en vooral de kleinere evenementen daar uitvoeren. De commissie 

evenementen o.l.v. Henk Vennix is al aan het bekijken hoe we deze ruimte het beste 

kunnen gaan gebruiken het hele jaar door. In ieder geval kunnen alle vergaderingen en 

bijvoorbeeld het invullen van de belastingen er gebruik van maken. Als iemand nog iets wil 

bedenken om deze ruimte te benutten, we horen het graag. Eén dag in de week is het in 

ieder geval een ontmoetingsplaats voor alle KBO'-ers. Lekker een bakje koffie halen met 

veel humor erbij is het streven. 

Zoals we eerder ook al hebben aangegeven is de heer Cees Sprangers al op stoom 

gekomen om de belangenbehartiging voor onze club ter harte te nemen en verschillende 

uitvoeringen daarvan in te voeren in onze club. Wij wensen hem daarom veel succes met 

het gegeven dat hij gekozen is tot bestuurslid om dit alles te realiseren. 
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Bezoek Edelhertenboerderij "De Zonhoeve" Keizerakker 7 Hulten (Tilburg) 

Op woensdag 27 mei.  Om 14.00 uur worden we ontvangen met koffie of thee. Daarna 

wordt tijdens een dia-reportage deskundige uitleg gegeven hoe de edelherten op het 

bedrijf gehouden worden en over edelherten in het algemeen. Hierna krijgt u een tweede 

kop koffie of thee met een koek. Na dit alles gaan we naar de weilanden met daarin de 

edelherten. De afstand naar de weilanden is klein en goed begaanbaar. Daarna bezoeken 

we het winkeltje waar we hertenvlees en souvenirs kunnen kopen. Ook kunnen wij nog 

hertenvlees proeven met een stukje stokbrood.  

Om ongeveer 16.00 uur sluiten we deze gezellige 

middag af. 

We gaan met eigen vervoer naar de 

hertenboerderij.  

Verzamelen om 13.00 uur bij de Werft op het 

parkeerterrein. 

Deelname € 10,00 p.p. niet-leden  € 12,50 inclusief € 2,50 p.p. voor het vervoer. 

De chauffeurs krijgen € 2,50 vergoeding per inzittende. Om het door te laten gaan moeten 

er dus voldoende deelnemers zijn die bereid zijn met de auto te komen en andere mee te 

nemen. Voor informatie: Henk Vennix, tel. 274620 (invulstrookje zie pagina 15)  

Bedevaart naar Elshout. 

Woensdag 13 mei om 14.00 uur in de Parochiekerk te Elshout. Eucharistieviering ter 

gelegenheid van de Mariamaand. Na afloop biedt KBO-Brabant gratis koffie met iets 

lekkers aan in “ t Rad” naast de kerk. Vervoer op eigen gelegenheid met de auto of op de 

fiets. 

De fietsers vertrekken gezamenlijk om 12.45 uur bij de Werft. De leden die met de auto 

gaan verzoeken wij om uiterlijk 13.45 uur bij de kerk aanwezig te zijn. 

Van te voren opgeven is niet nodig. Informatie Ton van Iersel tel. 274380. 
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Excursie Zusters van Liefde Tilburg. 
 
Dinsdag 9 juni willen we u uitnodigen voor een excursie in het klooster van de Zusters van 
Liefde in Tilburg. We vertrekken om 13.30 vanaf de Werft in Kaatsheuvel. 

De congregatie is in 1832 gesticht door bisschop Zwijssen, 
toenmalig pastoor van de parochie het Heike in Tilburg. Het 
begon met 3 Begijnen uit het Belgische Hoogstraten. De 
congregatie heeft in 2015 nog 539 zusters die actief zijn over 
de hele wereld: Van Nederland en België tot o.a. in  USA, 
Brazilië, Indonesië, Filipijnen, Oost Timor. 

In het klooster is een overzicht te zien van het kloosterleven 
vanaf die tijd tot nu toe. Via een tijdsbalk wordt duidelijk 
belicht welke werkzaamheden werden en worden 
uitgevoerd over de hele wereld, van onderwijs tot 
ziekenverpleging. 

Het museum is ondergebracht in een hele mooie kapel. Deze bevat prachtige glas in lood 
ramen, waarin de negen symbolen van de Maria litanie zijn verwerkt .Daarover wordt 
uitleg gegeven.  

Na afloop gaan we koffie of wat anders drinken in de Carrousel 
op 3 minuten lopen van het klooster. Dit is voor eigen rekening, 
en u kunt dus zelf bepalen of u er wat lekkers bij neemt. (Koffie 
met appelgebak ca. € 3,50) 

We gaan met eigen auto’s. Kosten voor rondleiding museum  € 
1,00 + € 3,00 voor auto- en parkeerkosten, voor niet leden € 2,00 
+ € 3,00 voor niet leden. 

Voor informatie:  Ad de Graaff,  tel. 06-43591936  

Invulstrookje voor deelname zie pagina 15. 

 

Samen aan tafel in het Grieks Restaurant Mykonos. 

Op donderdag 18 juni Gasthuisstraat 53, Kaatsheuvel. 

Ontvangst 17.30 uur aanvang diner 18.00 uur. We hebben 

een lekker 3 gangen keuzemenu voor  € 20,50 p.p. Exclusief 

koffie. 

Invulstrookje voor deelname zie pagina 17.  

Voor informatie: Helma de Vries, tel. 283452. 
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Scootmobieltocht. 

Op dinsdag 23 juni houden wij weer een scootmobieltocht.  Start om 13.30 bij de Werft. 

Zorg dat uw accu van de scootmobiel helemaal is opgeladen. We hebben weer een leuke 

route. Onderweg zoeken we natuurlijk een terrasje op. De afstand is ongeveer 25 km. Van 

te voren opgeven is niet nodig. Informatie: Ad de Graaff 

tel. 06-43591936 of Ton van Iersel tel. 274380 

 

 

 

 

Uitnodiging Brouwerij "De Koningshoeve" te Tilburg. 

Donderdag 25 juni gaan we, niet schrikken, wéér 

naar een klooster!  In dit geval echter wel een heel 

apart klooster, waar ze nl. hele speciale biertjes 

brouwen! We willen u uitnodigen voor een 

excursie  naar de bierbrouwerij van de Trappisten 

in Tilburg. We vertrekken om 13.00 vanaf de Werft 

in Kaatsheuvel, weer met de bus, zodat iedereen 

van het aangeboden Trappistenbiertje kan genieten. Om in de sfeer te komen krijgen we 

eerst een film te zien over de historie van de monniken en hoe ze in Tilburg terecht zijn 

gekomen. Tijdens deze film kunt u genieten van het aangeboden La Trappe biertje naar 

keuze. Vervolgens worden we rondgeleid door de bierbrouwerij en zien we meer van het 

prachtige Trappistenklooster. 

Deze excursie is ook mogelijk voor gebruikers van rollators, zei het enigszins aangepast. 

Het ontbrekende gedeelte wordt dan op een film getoond.   

Kosten voor rondleiding brouwerij met een trappistenbier of ander drankje naar keuze incl. 

busvervoer bedragen: € 20,00 en € 22.00 voor niet leden. 

Na afloop kunnen we dan voor eigen rekening nog wat drinken in de foyer of bij mooi weer 

op het geweldige terras.  

Voor informatie: Ad de Graaff, tel. 06 - 43591936 
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Belastingproject KBO Kaatsheuvel 

Het belastingproject voor aangifte inkomstenbelasting 2014 is in volle gang. 

De opzet was om 6 weken zitting te houden in ons home in de Werft van maandag tot en 

met donderdag. De belangstelling is echter zo groot dat we deze termijn met 2 weken 

hebben verlengd, zodat wij alle belangstellenden goed kunnen helpen. U kunt zich nog 

steeds aanmelden via telefoonnummer 0416 280280 van Contour de Twern.  

Let op: De aangifte moet vóór 1 mei 2015 bij de belastingdienst binnen zijn. 

Na  uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van de afspraak met een lijst welke 

bescheiden u mee moet brengen naar de afspraak. Een activiteit die geld op kan leveren 

voor u.  Doen!!!!! 

 

De wandelgroep is weer een fietsgroep geworden 

In de winterse periode 2014-2015 heeft de wandelgroep op de donderdagen op diverse 

locaties prachtige tochten gemaakt. Het weer is ons goed gezind geweest. Slechts een 

enkele maal is de wandelmiddag afgeblazen. De rustige groep liep circa 6 km en de pittige 

circa 9 km. Telkens sloten we de middag af met een samen zijn van beide groepen en het 

drinken van een consumptie. Zo is het wandelen niet alleen goed voor een fit lichaam maar 

heeft het ook een sociale  aspect in zich. Op donderdag 26 maart hebben we het 

wandelseizoen met een gezamenlijke lunch in De Moerse Hoeve gevolgd door een 

wandeling in het landgoed Huis ter Heide,  afgesloten. Een aantal deelnemers van onze 

wandelgroep is nu weer op de fiets gestapt. Sinds de zomertijd is ingegaan, vertrekken we 

elke donderdag om 13.00 uur vanaf De Werft voor een tocht tussen de 45 en 50 km. Het 

fietstempo ligt afhankelijk van de wind tussen de 16 en 20 km/uur. Ook bij het fietsen gaat 

het niet alleen om de sportieve prestatie. De stop geeft altijd weer extra ruimte voor een 

praatje. Dit geeft bij de regelmatige deelnemers een vriendschappelijke band die we 

koesteren en graag vasthouden. Voor een goed 

overzicht en onze veiligheid mag de groep niet te 

groot worden. Als er naast de vaste kern “nieuwe 

deelnemers” zijn, moeten zij zich eerst melden of er 

ruimte is om aan te sluiten. Neem dan even van te 

voren contact met mij op. Mensen met een E-fiets 

kunnen ook meefietsen. Maatgevend is dat je mee 

kunt doen met een pittige fietssnelheid en dit circa 3 

uur kunt volhouden.  

Voor info: Ton Honkoop, tel. 0416- 275290 



 

` 
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Van de activiteitencommissie 

Een gemiste kans, anders kunnen we het niet omschrijven. De activiteitencommissie had 

het zo mooi bedacht voor deze middag. Een muzikale Bingo middag! Paul Koevermans 

kwam speciaal uit Klundert om deze middag professioneel te begeleiden. En dat deed hij 

met verve, goed verzorgd en hartstikke gezellig. 

Maar waar waren onze leden deze middag op dinsdag 10 maart?  

Welgeteld 5 leden namen de moeite om te komen. Een bedroevend aantal. Uit arren 

moede hebben wij als commissie ook maar meegedaan 

om nog wat publiek te hebben. Wat een afgang voor 

Paul en voor onze KBO. 

Beste mensen, deze activiteiten moeten betaald 

worden. Zo verdwijnt er veel geld uit de kas voor een 

geweldige middag, waar te weinig leden plezier van 

hebben gehad. 

In de toekomst zullen wij dan ook voor dit soort middagen voorinschrijvingen moeten gaan 

doen, zodat er geen onnodige kosten gemaakt hoeven te worden voor onze vereniging. 

 

Etentje bij "De Overlaat" 

Woensdagavond 4 februari zijn we met 40 deelnemers te gast geweest bij scholen-

gemeenschap De Overlaat te Waalwijk. Daar werd door scholieren een voortreffelijk vier 

gangendiner gemaakt én uitgeserveerd.  

We begonnen met een fraaie amuse van eendenlevermousse, in stijl gebracht. Daarna als 

koud voorgerecht Ardennerham met meloen, vergezeld van toast en boter.  Het hoofd-

gerecht bestond uit  gebakken kipfilet met champignons en spekjes, voorzien van 

ratatouille, gebakken krieltjes en gemengde salade.  Voor degenen die nog wat plaats over 

hadden werd daarna nog als dessert een bavaroise van tropische vruchten opgediend.  

Bij al deze gerechten konden ook nog de 

bijbehorende drankjes worden besteld. 

Gezien de lege borden en de reacties 

tussendoor en achteraf was dit weer een 

geslaagde avond. 

 

Ad de Graaff. 
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Zeer geslaagde jaarvergadering 

Woensdagmiddag 25 maart was het weer tijd voor de gebruikelijke jaarvergadering met onze leden. Er 

waren ruim 175 leden aanwezig op deze vergadering. Na de opening en de mededelingen door onze 

voorzitter Herman van Gulik konden wij ons weer verheugen om 4 jubilaressen te mogen huldigen voor 

hun 25 jarig lidmaatschap. Om gezondheidsredenen konden helaas niet alle dames aanwezig zijn. Wij 

wensen deze dames van harte beterschap. Mevrouw Meijers en mevrouw Smits kregen namens KBO 

Brabant een oorkonde aangeboden en door onze eigen vereniging werden zij in de bloemetjes gezet. 

De andere jubilaressen krijgen hun bloemen thuis bezorgd. Mevrouw Meijer was blij verrast dat haar 

kleindochter en achterkleinzoon aanwezig waren bij de huldiging. 

Het leden tal was op 1 januari 2015, 1046 en nu hebben wij de teller op 1063 leden staan. 

Zoals het een goede jaarvergadering betaamd moest er ook nu weer een verkiezing plaats vinden. De 

aftredende leden Lia Leemans en Ton Honkoop waren bereid gevonden zich herkiesbaar te stellen. Dit 

werd unaniem aangenomen door de vergadering en bevestigd met een luid applaus. Als nieuw 

bestuurslid werd door de vergadering Cees Sprangers aangenomen. Cees heeft als taak op zich genomen 

de Belangen behartiging binnen onze vereniging voor onze leden. Het doel is om dit goed op de weg te 

zetten zeker nu met alle veranderingen die al hebben plaats gehad en nog komen. 

Dat wij Vrijwillige Ouderen Adviseurs hebben is bekend. Toch willen wij nog even onder de aandacht 

brengen dat onze leden, ook woonachtig in Sprang Capelle en Waalwijk, nu met alle veranderingen met 

o.a. de huishoudelijke hulp of kortweg HH ook met hun vragen zich kunnen wenden tot de Vrijwillige 

Ouderen Adviseurs. 

Na het officiële gedeelte van deze vergadering werd de middag voortgezet onder het genot van een kopje 

koffie, borreltje of een lekker glaasje fris. 

Het entertainment gedeelte werd deze middag verzorgd door Treveris. In onvervalst Loons bracht Marja 

van Trier vele mooie liedjes ten gehore gesteund door haar pianist Peter. De aanwezige leden genoten 

zichtbaar van wat er gebracht werd het was dan ook muis stil in de zaal. Als organisatie was dit een lust 

voor het oog en gehoor, heerlijk dat dit kan. Na de pauze waarin de beentjes even gestrekt konden 

worden zette Trevirs het programma voort. Schitterend hoe de juin werd uitgepeld door Marja, muzikaal 

ondersteund door Peter. Het was een lust voor het oog wat Marja laagje na laagje liet zien. Na dat de 

broodjes waren verorberd werd de loterij gehouden met vele mooie prijzen de hoofdprijs was een 

prachtige fruitschaal. 

Tevreden en blij omdat het zo’n fijne en mooie middag was keerde iedereen huiswaarts. 

Overleden 

Mevrouw D.Horsten-Laros    Mevrouw D.v.d. Linden-Biekens 

Fred.Hendrikpark 59     Sweensstraat 31 

5171 ES Kaatsheuvel     5171 BN  Kaatsheuvel 

Mevrouw A.Kuypers-Zijlmans 

Gasthuisstraat 15G 

5171 GC Kaatsheuvel 



13 

 

 

 

 

Samen aan tafel “de Vuurhaard” 

Let Op: Omdat de Vuurhaard voor 1 juni wil weten met hoeveel deelnemers wij komen 

kun je, je tot 27 mei opgeven.  

Op donderdag 16 juli Samen aan tafel aan de Slimstraat 21 Udenhout. De Vuurhaard is een 

huis waar gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Vluchtelingen kunnen er een tijdelijke 

plek vinden. Om tot rust te komen. Om bij te komen van alle ellende. Na een tijd lang 

letterlijk en figuurlijk in de kou van de straat te hebben doorgebracht. 

De gasten komen uit alle delen van de wereld. Gevlucht vanwege oorlogsgeweld, 

onderdrukking of discriminatie. Na jarenlange omzwervingen kunnen ze zich in de 

Vuurhaard even thuis voelen. Ver weg van alle ellende en bureaucratie. Om daarna weer 

verder te kunnen naar hun beloofde land. 

De vluchtelingen bereiden een uitgebreide maaltijd voor ons volgens recepten uit hun 

eigen land. Ze doen zelf de inkopen in de supermarkt of op de markt. 

De kosten zijn € 10,00 p.p. inclusief 2 drankjes. Meer consumpties € 1,00 per stuk. Er staat 

een bus om een kleine bijdrage te doen voor het vluchtelingenwerk. De ontvangst is om 

17.45 met een drankje. Om 18.15 begint de maaltijd. Om 20.00 geven de fraters uitleg 

over het leven in de Vuurhard doormiddel van een PowerPoint presentatie.  We gaan met 

eigen vervoer naar de Vuurhaard. Verzamelen om 17.15 uur bij de Werft op het 

parkeerterrein. Deelname € 11,50 p.p. inclusief € 1,50 p.p. voor het vervoer. De chauffeurs 

krijgen € 1,50 vergoeding per inzittende. Voor info: Henk Vennix, tel. 274620.  

Uiterlijk 27 mei volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe inleveren bij:  

Ad de Graaff, Horst 18.     Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c 

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d . 

Naam 1; ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 1;------------------------------- plaats------------------------- 

Naam 2; ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 2;------------------------------- plaats------------------------- 

Aantal  --------x € 11,50    € …………..     

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee. 
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Invulstrookje Edelhertenboerderij op 27 mei 

Inleveren uiterlijk 11 mei volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij:   

Ad de Graaff, Horst 18.     Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c. 

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14. Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d.  

Naam 1; ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 1;------------------------------- plaats------------------------- 

Naam 2; ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 2;------------------------------- plaats------------------------- 

Aantal leden   --------x € 10,00    € …………..  

Aantal niet-leden  --------x € 12,50    € ………….. 

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee. 

Zo ja, hoeveel personen kunnen meerijden?   ……… pers. 

 

Invulstrookje Excursie Zusters van Liefde op 9 juni 

Inleveren vóór 1 juni volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij:  

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c          Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d   Ad de Graaff, Horst 18,   

Naam 1; ------------------------------- tel.----------------------------Straat 1;-------------------------------  

Naam 2; ------------------------------- tel.----------------------------Straat 2;-------------------------------  

Aantal leden   --------x € 4,00    € …………..  

Aantal niet-leden  --------x € 4,00    € …………..       

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee. 

Zo ja, hoeveel personen kunnen meerijden?   ……… pers. 

 

Avond 3-daagse Kaatsheuvel 

Aan alle leden van de KBO Kaatsheuvel die graag wandelen. Op 20, 21 en 22 mei vindt de 

jaarlijkse avond-driedaagse Kaatsheuvel plaats. Dit is ieder jaar weer een groot festijn. Het 

inschrijfgeld bedraagt hiervoor bij voorinschrijving 3 euro, bij de eerste avond € 3,50.  Je 

kunt kiezen uit 5, 10 of 15 km.  

Voor informatie kunt terecht op de website www.addkaatsheuvel.nl    



 



17 

 

Invulstrookje brouwerij "De Koningshoeve" op 25 juni. 

Inleveren uiterlijk 1 juni volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij:  

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c.          Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d.   Ad de Graaff, Horst 18,   

Naam 1; ------------------------------- tel.----------------------------Straat 1;-------------------------------  

Naam 2; ------------------------------- tel.----------------------------Straat 2;-------------------------------  

Aantal leden   --------x € 20,00    € …………..  

Aantal niet-leden  --------x € 22,00    € …………..       

Van de redactie 

Zoals u allemaal kunt zien, ziet het KBO blad er weer een stuk beter uit. Met dank aan alle 

goedwillende adverteerders uit onze omgeving. Wij hebben ze de laatste weken stuk voor 

stuk persoonlijk bezocht om ons blad nog eens extra onder de aandacht te brengen. Dat 

heeft een goed resultaat opgeleverd. Stuk voor stuk enthousiaste reacties en ondanks de 

crisis, hebben we nog een paar nieuwe adverteerders erbij. Groot compliment voor alle 

ondernemers. Onze dank is groot! Leest u hun advertenties nog maar eens extra 

aandachtig door en wilt u een aankoop doen, denk dan eens aan deze mensen, die ons 

geweldig hebben geholpen met het realiseren van het nieuwe blad. 

 

Wie gaat er mee op vakantie? 

Zoals jullie weten gaan we van 29 augustus tot 5 september op vakantie naar hotel “Het 

Landhuis” in Oldenzaal. We worden op zaterdag 29 augustus bij de Werft opgehaald en 

zaterdag 5 september weer netjes thuisgebracht (de tijd is nog niet bekend). Op 

zondagmiddag hebben we een tocht door het Twentse landschap. Ook zijn er twee 

dagtochten. Een door het Duits-Nederlands grensgebied met een stop in Billerbeck en een 

lunch in Stroothuizen. En een met boottocht waarbij we op de boot een diner krijgen. 

Verder is er gelegenheid tot winkelen in het gezellige centrum met leuke terrasjes. 

Het hotel beschikt over o.a. een sauna, een fitnessruimte en een jacuzzi. Elke avond vanaf 

20.30 uur is er een gevarieerd programma. Je vervelen hoeft dus niet.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus wacht niet en meld je aan voor een weekje er op uit. 

Opgeven kan bij:  

Emmy van Wezel  Jeroen  Boschstraat 26 tel: 0416-280671, Maria Boere  Peelland  7 tel: 

0416-275660, Leo Fransen Hoofdstraat 3 Sprang-Capelle tel: 0416-311332.  
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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  

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel - tel. 852688 

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 


