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activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandag (m.u.v. 3 

t/m 17 augustus wegens 

vakanties) 

13:30 in Foyer De 

Werft 

Corry van de Mortel,   

0416-273037. 

€ 1.- p.p. vrije inloop   

Meer bewegen Elke maandag, maar in 

juli en augustus is er 

GEEN gym. 

09:15 in De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Vakantie tot medio  

september. 

De Werft Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Koersbal Elke woensdag. Van 3-6 

t/m 12-8 houden wij  

vakantie. 

Om 09:00 uur in de 

Gildenbond 

Lia Leemans, 0416-275016  

Nordic Walking Elke dinsdag  09:30 uur bij Café 

de Roestelberg 

Ton van Iersel, 0416-274380  

Yoga Iedere donderdag maar 

in juli en augustus is er 

Om 11:00 uur de 

Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Fietsen Op dinsdag de rustige 

groep (14 en 28 juli, 11 

en 25 augustus). 

Elke donderdag start de 

pittige groep. Afstand 

ca.50 km.  

Om 13:30 uur de 

Werft 

 

om 13:00 uur de 

Werft.  

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). 

 

Zingen In juli en augustus is er 

GEEN zingen 

Maandag om 14:30 

in de Werft 

Lia Leemans, 0416-275016 

Activiteiten komende periode 

2 juli   Busreis Gouda 

29 juli  Bezoek aan de basiliek in Oudenbosch 

9 augustus  Barbecue 

18 augustus Scootmobieltocht 

1 september Modeshow  

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

 

 

Eindelijk is het dan gelukt. De KBO heeft een eigen plaats in het Klavier. In het Brabants 

Nieuwsblad heeft al een groot artikel gestaan dat wij als enige een vaste ruimte zouden  

krijgen. Ik moet zeggen dat is waar en we kunnen het gemeentebestuur dankbaar zijn dat 

ze onze argumenten hebben aangenomen door deze ruimte toe te wijzen. Maar nu begint 

het echte werk, er moet een beheerder komen die het reilen en zeilen van die ruimte in de 

gaten gaat houden en de agenda beheert. De bedoeling is gewoon dat deze ruimtes altijd 

bezet zijn met van alles wat een KBO dan ook kan doen. Vergaderen, cursusjes, samen zijn 

met een kop koffie. Dit vereist actie van onze leden om e.e.a. te gaan invullen. Allereerst de 

beheerder die de verantwoording neemt voor een gezellige ruimte . Dan het bedenken van 

nieuwe dingen die er kunnen gebeuren. Ik ben gewoon benieuwd of er leden zullen komen 

die zich geroepen voelen tot deze functie. Je kunt je bij mij aanmelden. 

Het gaat goed met de KBO afdeling Kaatsheuvel. De evenementen lopen goed, de reizen 

gaan lekker, het fietsen, kaarten gaan goed. Kortom een geweldige zomer binnen de KBO. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie  toe dit jaar met de hoop dat iedereen weer gezond 

terugkomt van zijn of haar reisje. 

 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 

 

 

 

 

 

14 juni - Gezellige zondag - Brabantse muziekmiddag  met Gerard van Kol  in de 

Vossenberg, Antoniusstraat 1 vanaf 14;30; entree € 2,50 incl. koffie/thee. 

19 juli - Gezellige zondag - afsluiting seizoen in Buurthuis Pannenhoef, Ferdinand Bolplein 1 

vanaf 14:30; entree € 5,00 incl. Eén bingokaart en koffie/thee.                          

"Het Klavier" (in aanbouw)    
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Hulp bij het huishouden (HbH) vervolg. 

Mensen die dit nodig en geregeld hebben krijgen sinds 1 april hulp bij het huishouden via 

Actiefzorg of T-zorg. Onze gemeente heeft voor de hulp bij het huishouden een algemene 

verordening opgesteld waarvan inwoners gebruik kunnen maken. Indien u een beperking 

hebt en binnen uw netwerk niet in staat bent uw huishouden naar behoren uit te voeren 

en/of te laten doen, kunt u bij het gemeentelijk serviceloket WWZ om hulp vragen. U kunt 

dan in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming om 

deze huishoudelijke hulp in te kopen. Met de zorgverleners Actiefzorg en T-zorg heeft onze 

gemeente afgesproken dat zij mensen moet helpen om een “schoon en leefbaar huis” te 

behouden. Voor zover de theorie. 

In de praktijk is gebleken dat beide hulpverleners vanaf 1 april bij mensen die om hulp 

verzocht hebben 2 uur huishoudelijk werk komen doen. In een brief van half maart 

hebben zij dit medegedeeld en dat u daarnaast nog uren kon bijkopen. Dit is niet volgens 

de afspraak die onze gemeente met hen gemaakt zou hebben. De algemene voorziening 

“hulp bij het huishouden” is gespecificeerd en wordt niet in tijd uitgedrukt. Als uw 

huishoudelijke hulp binnen deze 2 uur niet de hulp kan geven die nodig is voor een 

“schoon en leefbaar huis” en u niet in staat bent dit persoonlijk of binnen u netwerk op te 

lossen moet u hiertegen protesteren. Treedt eerst in overleg met uw hulp en maak 

kenbaar wat in uw beleving nog gedaan zou moeten worden. Ga geen ruzie maken met u 

huishoudelijk hulp als blijkt dat “zij” in deze 2 uur niet kan doen wat u denkt dat nodig is! 

Stuur een schriftelijk protest naar de zorgverlener en verzoek op kort termijn dat zij een 

onderzoek instellen naar het leveren van maatwerk afgestemd op u persoonlijke 

omstandigheden. Breng ook het college van B&W schriftelijk op de hoogte dat u dit 

verzoek gedaan hebt. Herhaal het verzoek bij uw zorgverleners indien zij in gebreke blijven 

en breng wederom de gemeente hiervan op de hoogte. Als u niet in staat bent om uw huis 

schoon en leefbaar te houden en uw zorgverlener kennelijk niet naar behoren reageert, 

heeft onze gemeente kennelijk geen goede afspraken gemaakt. Zij moet zorg dragen om 

de algemene voorziening “schoon en leefbaar huis” te laten functioneren. Zij zijn 

maatschappelijk verantwoord dat inwoners in deze gemeente verantwoord thuis kunnen 

(blijven) wonen.                  

Ton Honkoop, 

cliëntondersteuner 
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KBO – Fietsclub 

Het jaarlijks fietsseizoen voor de “rustige groep”  weer van start. Eenmaal per veertien 

dagen op de dinsdagmiddag (van de oneven weken) gaan wij weer op pad met iedere 

week een andere route van 25 tot 30 km en een snelheid van max. 15 km per uur. 

Iedereen kan deelnemen, zowel op een normale fiets of een met trapondersteuning,  

gezien de te fietsen afstand en/of snelheid. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 

houden met de wensen van de deelnemers, ideeën zijn daarom altijd welkom.  

Inschrijven is niet nodig, wij vertrekken bij goed weer om 13.30 uur vanaf De Werft te 

Kaatsheuvel . 

Informatie bij Ton van Iersel, Tel. 0416-

274380. 

P.S. 

De “pittige groep”  fietst  donderdag, 

vertrek  om 13.00 uur bij De Werft. 

Hiervoor moet wel worden ingeschreven. 

Informatie bij Ton Honkoop, Tel.275290 of 

Henk Vennix, Tel. 274620.  

 MODESHOW 

Het is alweer even geleden, maar het staat weer een keer op de 

agenda. Wij willen op dinsdag 1 september een speciale 

modeshow organiseren. 's morgens om 10.30 uur beginnen we 

met een heerlijk kopje koffie/thee. Daarna start de show met een 

professionele ladyspeaker en echte modellen. Om 12.00 uur is er 

tijd voor de lunch, een kop soep met een broodje. Daarna is er 

gelegenheid om te snuffelen en eventueel iets te kopen. De 

middag eindigt om ongeveer 15.00 uur. Kosten bedragen € 5 per 

persoon. 

 

Aanmelden vóór 3 augustus via strookje op  

pagina 13.  

Voor info Wies Molenschot tel. 852688 
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 Goed doen – echt niet makkelijk! 

Oma zou tachtig jaar worden en daarvoor spaarde ze al jaren elke euro. Die ze maar kon 

missen en stopte die in een groot roze spaarvarken. Ze wilde namelijk de hele familie 

trakteren op een feestje. Vlak voor de verjaardag werd er echter bij haar ingebroken en 

ook het roze spaarvarken werd meegenomen. Niet getreurd: Oma schreef een brief aan 

God met daarin het hele verhaal en de vraag of God die dief niet kon bewegen om haar 

geld -  om precies te zijn 197 Euro – terug te geven.                                                                                    

De postbodes op het postkantoor vonden de brief aan God geschreven in bibberig 

handschrift. Ze maakten die open en iedereen de ervan hoorde, leefde met de oude vrouw 

mee. Ze begonnen geld in te zamelen en kwamen tot het geweldige bedrag van 180 Euro. 

Ze deden dit bedrag in een envelop, schreven de naam van oma erop en gooide die in haar 

brievenbus. Ze waren best tevreden over zichzelf, want het voelde goed iets goeds te doen.  

Een week later kregen ze op het postkantoor weer een brief in hetzelfde handschrift aan 

God gericht. Snel opende ze die, want dit was natuurlijk een bedankje. 

De brief luidde: 

Lieve God, dank u wel voor uw redding. Het feestje was 

geweldig en ik heb inderdaad verteld, dat u mijn gebed hebt 

verhoord. 

P.s. er ontbrak wel 17 Euro, dat zullen die mensen op het 

postkantoor wel achterover hebben gedrukt!  

Met vriendelijke groet, OMA. 

(ingezonden door Joop Stokman) 

Lang leve de zomer! 

Zondag 9 augustus is het weer tijd voor onze jaarlijkse traditie om samen te gaan BBQ-en. 

Het is voor de derde keer op een rij weer gepland bij de Financien in Loon op Zand. Vanaf 

16.30 uur bent u weer van harte welkom. Om 17.00 uur 

gaan we eten.  

De kosten zijn € 21,00 per persoon inclusief twee 

consumpties.  

Liefst zo snel mogelijk opgeven bij de bekende 

inleveradressen, maar uiterlijk 20 juli. (zie pag.13) 

Voor info Wies Molenschot tel. 852688. 
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13 mei  jl. was het precies 50 jaar geleden dat Jan en Riena Jacobs van Dun trouwden.  

Jan geboren en getogen in de Marktstraat in Kaatsheuvel leerde Riena op de kermis in 

Goirle kennen, waarin hij in de jaren daarna als een echte nozem op zijn Floret iedere week 

naar Tilburg reed, waar Riena woonde. Ze kregen twee zonen, en hebben twee 

kleinkinderen. Ze hebben nog genoeg hobby´s om hun 

tijd mee te vullen. 

Zo zingen ze alle twee bij het koor De Levensgenieters, 

en Jan ook nog bij het pas opgerichte koor Ons Koor. 

Al 40 jaar kaarten ze samen iedere week met een 

bevriend stel, en Riena maakt ook mooie postkaarten. 

Daarnaast is ze actief bij Eekhof, waar ze een keer per 

maand de maaltijd kookt voor twee huiskamers, wat 

door de bewoners erg gewaardeerd wordt.  

Jan heeft vroeger als piraat uitgezonden met zijn 

Radio Casablanca. Tegenwoordig maakt hij mooie 

filmpjes met oude beelden van Kaatsheuvel, voorzien 

van muziek zet hij die op Facebook en YouTube. Een 

leuke hobby. 

Hun hondje Zoë is hun gezamenlijke grote trots. 

Zoon Marcel had een grote Amerikaanse schoolbus gehuurd, waar alle familie, vrienden en 

bekenden inclusief Riena's broer uit Zwitserland die onverwachts voor hun deur stond om 

bij het Moaske in De Moer met z'n allen een groot feest te vieren. 

Zij kijken er met groot plezier op terug. 

Namens bestuur en commissies wensen wij jullie samen nog vele goede en gezonde jaren 

toe. (Vind u het ook leuk om geïnterviewd te worden voor bv. uw huwelijksjubileum, neem 

dan contact op met Wies Molenschot tel. 852688.) 

Excursie Abdij Koningshoeve 25 juni a.s. 

Nog niet aangemeld, pak dan nu uw kans en meld 

u aan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  

Kosten inclusief busvervoer, leden € 20,00 en niet 

leden € 22,00, ook een La Trappe of ander drankje 

naar keuze is inbegrepen. 

Vertrek om 13.00 uur bij de Werft. 

Wilt u eerst nog wat informatie bel dan gerust met 

Ad de Graaff telefoon 06-43591936 
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Busreis 2 juli 2015 naar Gouda 

Vertrek: 08.00 uur vanuit de Werft, Kaatsheuvel 

10.00 uur  Aankomst Kaasmarkt Gouda. 

11.00 uur  Ontvangst bij koekjesfabriek Punselie, 

   rondleiding in de Goudse authentieke stroopkoekjesfabriek. 

13.00 uur  Een heerlijke lunch, met daarna een zakje koekjes mee naar huis.  

14.30 uur  Bezoek aan de Sint-Janskerk, waar deze koekjes zijn ontstaan, deze kerk 

   heeft prachtige gebrandschilderde ramen en interessante opgravingen 

16.30 uur  Gaan we weer naar Kaatsheuvel, 

18.00 uur  om nog gezellig samen te gaan eten bij De Rode Loper  

De kosten van deze dag zijn: € 50,00 Voor leden uit gemeente L.o.Z.  

Bij geen lidmaatschap: € 55,00. NB Leden gaan voor. 

Inschrijving met betaling vóór 18 juni (i.v.m. reservering bus) via strookje op pagina 13 

 

Uitnodiging bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch op 29 juli. 

Wij doen onze naam, KATHOLIEKE Bond voor Ouderen, dit jaar wel eer aan! 

Want na de “Zusters van Liefde” en de “Broeders van het bier” gaan we nu naar de 

(namaak) kerk van de Paus, de prachtige Basiliek van Oudenbosch.  Om deze “verre reis” 

nóg meer de moeite waard te maken, bezoeken we 

ook een botanische tuin, de Arboretum of het 

Zouavenmuseum. De tuin is een oude paterstuin met 

prachtige bomen en struiken is voor rollators en 

rolstoelen goed begaanbaar. Deze lijken mij ook nodig, 

want er is in totaal ruim 750 m. wandelpad. Wel staan 

er voldoende bankjes om te rusten. 

Daarna drinken we voor eigen rekening wat op het 

zonnig terras van het oude broederklooster (zie foto). 

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan gaan we allemaal naar het Zouavenmuseum. 

In dit museum is de geschiedenis te zien van de  Nederlandse Zouaven, waaronder één uit 

Kaatsheuvel!  Zouaven waren de soldaten van de Paus rond 1850. Na deze bezichtiging 

drinken we dan hier koffie of thee in de kantine. Bij alle drie de bezichtigingen krijgen we 

specifieke uitleg door een bijbehorende gids. De kosten bedragen € 10,00 voor de diverse 

bezoeken. We vertrekken om 13.00 uur bij de Werft, en zijn rond 18.00 uur weer terug. 

Verdere informatie,  Ad de Graaff, tel 06 - 4359 1936.  Invulstrookje op pagina 13. 
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Busreis Corpus Museum 28 maart 2015 

We vertrokken met 35 leden vanuit Kaatsheuvel richting Montfoort. Dit is een historische 

stadje met smalle straatjes. Door geparkeerde auto’s gaf dat wat problemen met de bus, 

waardoor we klem kwamen te zitten. Daar dronken we koffie/thee met een heerlijk 

gebakje erbij. Vervolgens ging onze tocht verder naar Leiden. Door de vertraging in 

Montfoort hadden we weinig tijd om de stad Leiden te verkennen. Dat was jammer want 

Leiden is een zeer mooi stadje met een historisch centrum en op zaterdag een leuke markt 

met heel veel bijzondere kraampjes. Helaas regende het ook nog eens. De lunch was 

geweldig, vooral  het brood met de harde korst en de kroket waren heerlijk. 

De tocht ging toen verder naar Oegstgeest, naar het Corpus Museum. Daar maakten we 

een reis door het menselijk lichaam, een ware ontdekkingstocht. 

In het gebouw maak je een wandeltocht door ruimten die delen van het menselijk lichaam 

voorstellen. Zo kom je bijvoorbeeld in het hart, de longen en het darmstelsel. Op 

beeldende wijze krijg je daarbij uitgelegd hoe het lichaam functioneert. De tocht die 

ongeveer een uur duurde, werd door iedereen zeer leerzaam  gevonden. Na wat 

gedronken te hebben stapten we weer in de bus voor onze terugreis naar Kaatsheuvel. 

Onderweg hebben we het geklutste lied “aan het strand stil en 

verlaten” gezongen en iedereen zong uit volle borst mee. 

Het was een leerzame en gezellige dag. 

Tekst: Diny Thielen 

Overleden 

De heer C.Koreman      de heer J.G.A. van Delft 

Nieuwe Markt 12      Adam van Noortstraat 15 

5171 EJ Kaatsheuvel     5171 AW Kaatsheuvel 

Mevrouw A. van Dun     de heer G.J.A. de Lange 

Parkstraat 25       Prins Willem Alexanderhof 43 

5171 KP Kaatsheuvel     5171 GT Kaatsheuvel 

De heer F.Slijt       Mevrouw A.G.M. Verploegen - Fijneman 

Contrefort 127       Venloene 87 

5171 SB Kaatsheuvel     5175 CX Loon op Zand 

Mevrouw C.Brokken - van der Velden 

Sweensstraat 74 

5171 BP Kaatsheuvel 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd 
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Aanmeldingsstrookje Busreis Gouda donderdag 2 juli 2015  

Naam: 1…………………………………………………………  e-mail…………………………….. 

Adres:…………………………………………………………    tel:………………………………… 

Naam: 2………………………………………………………..    e-mail……………………………. 

Adres:…………………………………………………………  tel…………………………………..  

Aantal ………….. X  € 50 ,-  + ………..X  € 55,-         Totaal  €  

inleveren bij Roos Honkoop Keteldiep 24 of Diny Thielen Bredevaert  2 

Bezoek Basiliek Oudenbosch op 29 juli 

Naam 1 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

Naam 2 ------------------------------- tel.---------------------------- adres ------------------------------- 

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

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee. Zo ja, hoeveel personen kunnen meerijden?   ……… 

Inleveren bij de bekende adressen (zie hieronder) 

Aanmeldstrookje brouwerij "De Koningshoeve" op 25 juni 

Inleveren 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.---------------------------- adres -------------------------------  

Naam 2 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

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

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

Aanmeldstrookje modeshow op 1 september (inleveren vóór 3 augustus)  

Inleveren bij: 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11.            Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14. 

Naam 1 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

Naam 2 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

Aantal deelnemers               ………..x € 5,00                         € ……………..      

Aanmeldstrookje barbecue op 9 augustus (inleveren vóór 20 juli) 

Inleveren bij: Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11.            Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14. 

Naam 1 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

Naam 2 ------------------------------- tel.---------------------------- adres -------------------------------  

Aantal deelnemers               ………..x € 21,00                         € ……………..      
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BEDEVAART ELSHOUT 2015 

Woensdag 13 mei zijn we weer naar de jaarlijkse 

Maria bedevaart in Elshout geweest. Vanaf de Werft 

vertrokken we met 16 fietsers in lekker weer voor een 

mooie tocht. Er zijn er toch ook nog een aantal met de 

auto gekomen, de kerk zat namelijk redelijk vol. Na 

een mooie kerkdienst was het gezamenlijk koffie 

drinken in het naastgelegen gebouw ’t Rad. Na afloop 

ging de fietsgroep weer gezamenlijk richting huis, de 

overigen op eigen houtje. 

Ton van Iersel, Ad de Graaff. 

Brunch. 

De activiteitencommissie kan weer terug kijken op een zeer geslaagde middag. Zo'n  60 

KBO leden schoven aan voor een heerlijke maaltijd aan de feestelijk gedekte tafels in de 

Werft. Het kookteam Wies en Gerrit Molenschot en de keukenhulpen Ad en Truus de 

Graaff samen met Lia en Jan Leemans hadden weer een heerlijk maaltijd voorbereid. 

Helaas moesten Ria en Henk Vennix om gezondheidsredenen verstek laten gaan. Sinds de 

start in jubileumjaar 2012 is het inmiddels een traditie. Nieuw was dit keer dat Herman van 

Gulik het brood gebakken had en zich verder tijdens de middag bij het team heeft 

aangesloten. 

Het doel van deze gezamenlijke maaltijd is om samen van een maaltijd te kunnen genieten, 

even weg van huis, even weg van de zorgen, een keer niet alleen eten. Samen zijn in een 

heel ontspannen sfeer met KBO-ers en 

dorpsgenoten onder elkaar. Vele sloten de 

heerlijke maaltijd af onder het genot van een 

kopje koffie en het kookteam nam even de tijd 

om hier bij aan te schuiven zodat iedereen nog 

eens van gedachten kon wisselen over de 

maaltijd. 

Ook dit jaar was het weer een groot succes en 

ging iedereen voldaan naar huis. 
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Bruidspaar Ad en Jo van de Avoird hebben bij het verschijnen van dit blad, hun feest nog 

tegoed. 

Zij vieren op 14 juni de dag dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Hoewel ze geen van beiden in 

Kaatsheuvel geboren zijn, voelen ze zich hier al bijna 50 jaar goed thuis. Ad komt 

oorspronkelijk uit Oosterhout, maar moest indertijd voor zijn werk bij PNEM naar 

Kaatsheuvel verhuizen. Ze kregen twee kinderen, en hebben 4 kleinkinderen.  

Ad zingt graag een deuntje mee bij de Levensgenieters, en Ons Koor. Hij is verder actief als 

vrijwilliger bij de Sint Jans kerk, voornamelijk als technisch man, en helpt ieder jaar mee 

met het opbouwen van de kerststal. Zijn echte grote hobby staat op zolder, een 

modelbouw spoorbaan, waar hij vele uurtjes zoet mee is. Voor de KBO is hij altijd 

inzetbaar als reserve bezorger, dus genoeg te doen. Jo houdt meer van hobby, s 

binnenshuis, zoals kaarten maken, breien en haken. 

Samen maken ze ook nog vele fietstochten in de 

mooie omgeving van ons dorp. Een aantal jaren 

geleden hebben ze een familie uit Polen 

’geadopteerd’ en ondersteunen deze mensen waar 

mogelijk. Er bestaat nog steeds een warme 

vriendschap met deze families. Ze komen nog 

regelmatig naar Nederland bij Ad en Jo op vakantie. 

Ad heeft zelfs Pools geleerd om met ze te kunnen 

converseren. Knap, want Pools is niet bepaald een 

makkelijke taal om te leren. 

Namens bestuur en commissies willen wij het 

Gouden Paar een fijne dag, en nog vele goede en 

gezonde jaren toewensen. 

 

Correspondentie met bestuurs- en/of commissieleden van de KBO 

Op de achterste twee pagina's van dit blad, vind u de naam en adresgegevens van de 

verschillende bestuurs- en/of commissieleden. Wilt u contact 

met hen opnemen, doe dat gerust. Het mag telefonisch, maar 

ook schriftelijk of liefst per e-mail. Vermeld wel duidelijk uw 

naam en adres (sommige namen komen vaker voor in ons 

dorp !).  

Wij helpen u graag ! 
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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 

Cees Sprangers - Berkakker 8 - 5171 SR Kaatsheuvel - Tel. 06-23356821 

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 - email: emmy1946@home.nl 

Maria Boere - Peelland 7 - Tel. 275660 - email: boere9@home.nl 

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  

Cees Sprangers, Berkakker 8, 5171 SR Kaatsheuvel, tel. 06-23356821 

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 

Druk: RPQ Kaatsheuvel  


