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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandagmiddag 13:30 in Foyer De 

Werft 

Corry van de Mortel,   

0416-273037. 

€ 1.- p.p. vrije inloop   

Meer bewegen Elke maandag o.l.v.  

een vakkundige docente 

Loop gerust eens binnen 

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

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Op woensdag (9 en 23 

sept, 7 en 21 oktober) 

13:30 in De Werft Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Koersbal Elke woensdag.  

Van harte welkom ! 

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 o.l.v. 

een vakkundige docente 

Om 11:00 uur de 

Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Fietsen Op dinsdag rustige 

groep (8 en 22 sept en 6 

en 20 oktober). 

Elke donderdag (t/m 22 

oktober) pittige groep. 

Om 13:30 uur de 

Werft 

 

om 13:00 uur de 

Werft.  

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). 

Zingen Elke woensdag, zing met 

ons mee ! 

Om 14:30 in de 

Werft 

Lia Leemans, 0416-275016 

Activiteiten komende periode 

22 september   Samen aan tafel 

24 september   Verkeersquiz 

7 oktober    Gezamenlijke seniorenmiddag 

12 oktober   Knutselmiddag 

15 oktober   Terugkommiddag vakantiegangers 

23 oktober   Open Dag bij Het Klavier. Kijk op www.bruisenddorpshart.nl of in 

     de Duinkoerier 

29 oktober   Wandelen bij de Roestelberg 

18 november   Gezondheidsmiddag KBO 

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

 

We gaan weer het naseizoen van dit jaar in met alle KBO activiteiten. Ook de belangrijke 

verhuizing van de Werft naar het Klavier staat op het programma. Half oktober is het zover. 

Dan is ook de zomer weer achter de rug, met - en dat weet ik zeker - een fijne vakantie-

week waarin weer veel plezier heeft gezeten voor de mensen die mee zijn gegaan. 

Verder gaan we weer kijken naar ons eigen programma zoals de kerstbijeenkomst. Wat we 

nog niet weten waar of hoe we die moeten organiseren. Het Klavier blijkt waarschijnlijk te 

klein, mogelijk zal de sporthal weer in het vizier komen. Komende maanden gaan we dat 

bekijken. 

Ook de gemeentelijke ouderendag zal weer georganiseerd worden op 7 oktober door de 

gezamenlijke KBO’s in de Wetering in Loon op Zand. Alle voorbereidingen zijn begonnen.  

 

Herman van Gulik, voorzitter 

 

Op donderdag 29 oktober gaan we weer 

wandelen. 

We verzamelen om 13.30 uur bij de Roestelberg. Van 

tevoren opgeven is niet nodig. We hebben een groep met 

een rustig tempo en een groep die met een wat pittiger 

tempo loopt. De rustige groep loopt ongeveer 6 km, de 

andere ongeveer 9 km.  

Informatie: Ton Honkoop tel. 275290 of Henk Vennix  

tel. 274620. 

Samen aan tafel. 

Dinsdag 22 september in het Chinees Restaurant 

Kota Radja. Monseigneur Völkerstraat 4a. Ontvangst 

tussen 17.30 en 18.00 uur. Aanvang buffet 18.00 

uur. De kosten zijn € 10,50 p.p. Indien het aantal 

deelnemers niet in één keer in het restaurant kan, 

gaan we op donderdag 1 oktober nog een keer. 

Graag opgeven op het invulstrookje op pagina 17 of 

u bezwaar heeft  om op 1 oktober te gaan. 
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Via de Rabobank Clubkas Campagne onze kas spekken 

Uw stem is geld waard!  

Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u in september stemkaarten met een code 

waarmee u kunt stemmen op diverse verenigingen. 

U kunt stemmen uitbrengen o.a. op onze KBO Kaatsheuvel in de periode van donderdag 24 

september tot en met donderdag 8 oktober 2015.  

Iedere stem op KBO Kaatsheuvel brengt geld op voor onze KBO. Er is een bedrag 

beschikbaar van totaal € 100.000,-- te delen door alle deelnemende verenigingen. 

Stemt u ook op onze KBO?  

Mocht u niet beschikken over een computer geef dan uw stemkaart af bij een van 

onderstaande bestuursleden. Wij stemmen dan uiteraard op KBO Kaatsheuvel.  

Ton Honkoop, Keteldiep 24 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11 

Herman van Gulik, Willem de Zwijgerlaan 3 

Henk Vennix, Grevelingen 9 

Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Zeg het voort: 

Informeert u ook nog bij familie, 

kennissen en buren. 

Alle stemmen zijn geld waard!! 
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Zo iets vraagt om oplettendheid!!! 

Bij deze wil ik even iedereen in de buurt van 

Kaatsheuvel waarschuwen voor 3 jongens 

netjes in pak die zogenaamd een “bloemetje” 

bij oudere mensen komen brengen om 

vervolgens te kunnen kijken waar ze in kunnen 

breken. Ze bellen bij alle nummers van 

flatgebouwen aan tot er open gedaan word 

door iemand. Omdat de oudere mensen hier 

meestal geen kwaad in zien doen ze de 

algemene deur open waardoor ze de 

flatgebouwen in kunnen. Als ze eenmaal 

binnen zijn gaan ze de bloemen brengen en 

vervolgens kijken waar ze in kunnen breken bij mensen die niet thuis zijn. Zo is dit 

zaterdagmiddag bij mijn oma gebeurd die op dat moment niet thuis was. Ze hebben hier 

een deur open gebroken en vervolgens geld, gouden sieraden en de muntenverzameling 

van mijn overleden tante weggehaald. Jullie begrijpen dat dit heel veel heeft los gemaakt 

bij mijn oma en bij ons. De muntenverzameling waar mijn tante zo trots op was en mijn 

oma blij dat ze hem kon bewaren dat die nu gewoon weg is dat is echt onvoorstelbaar. Bij 

een buurman van oma zijn ook veel spullen weg gehaald en ook nog is heel zijn huis 

overhoop gehaald. Wij vinden dit zo respectloos en snappen niet dat ze dit oudere mensen 

aan kunnen doen. En alsof dit nog niet alles is loopt er ook een vrouw in Kaatsheuvel rond 

die doet alsof ze van een zorgaanbieder is en aanbelt bij oudere mensen met de 

boodschap dat ze nog geld open hebben staan bij die zorgaanbieder en of ze dit gelijk aan 

haar willen betalen. De meeste mensen betalen dit ook want ze hebben geen idee dat dit 

een oplichtster is! Dus bij deze voor de familie/vrienden/kennissen van oudere mensen let 

heel goed op dat dit niet bij hun gebeurd en als ze voor de deur staan laat ze niet open 

doen of antwoorden! Met dit bericht hoop ik dat er nu meer mensen op de hoogte zijn van 

deze laffe daden die gaande zijn in Kaatsheuvel. 

Danielle Bax 

Wat kunt u doen? 

Vertrouwt u het niet en is de persoon nog aanwezig of in de buurt? Bel dan 112.  

Is de persoon verdwenen, bel dan 0900-8844. 

Uitgebreidere informatie vindt u op www.politie.nl 

LET OP ! 
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Belasting project 2015 en tip voor 2016 

Ons belasting project van dit jaar (aangiften over 2014) is 

prima verlopen. Door 9 vrijwilligers, die allen een opleiding 

hebben gevolgd om dit werk te mogen doen, zijn voor 300 

mensen hun aangiften verzorgd. Dit resulteerde per saldo in 

een belasting teruggave van € 64.000,--. Volgend jaar willen 

wij het project vervolgen in ons eigen home van Het Klavier, waar wij een permanente 

ruimte gaan krijgen. Naast de aangifte inkomstenbelasting adviseren wij ook voor 

huurtoeslag en zorgtoeslag. Het recht voor deze toeslagen heeft onder andere te maken 

met uw vermogen en inkomen. In 2016 komt er voor de huurtoeslag een grote wijziging. 

Iedereen, dus per persoon, heeft recht op een vrijstelling van vermogen van € 21.000,--

(afgerond) en deze vermogensgrens kon tot en met 2015, voor mensen met een AOW 

leeftijd, nog verhoogd worden, naar gelang het  inkomen, met € 14.000,-- tot € 28.000,--. 

Deze ouderentoeslag komt per 1 januari 2016 geheel te vervallen. Mensen met een eigen 

vermogen hoger dan €21.000,--(een echtpaar dus € 42.000,--) komen niet meer in 

aanmerking voor huurtoeslag. De peildatum hiervoor is 1 januari 2016.  

NB € 1,00 boven de vermogensvrijstelling houdt in: GEEN HUURTOELSLAG MEER! Als een 

en ander nog vragen oproept neem dan tijdig met ons contact op. 

In 2016 kunt u hiervoor niets meer corrigeren.  

Herman Lommen, coördinator belastingproject, tel 272816 

 

Verhuizing Ad de Graaff 

Tijdens de vergadering van de Activiteitencommissie van 1 juli j.l werden we overvallen 

met het nieuws, dat Ad de Graaff deze gaat verlaten. 

Intussen woont hij al tot volle tevredenheid in Helmond. 

Bij de koffie met gebak, werd er door Lia Leemans, namens het bestuur 

een boeket + envelop aangeboden, en werd hij bedankt voor het vele 

werk dat hij verrichtte voor de KBO de afgelopen jaren. 

Ad, ook namens de leden van de activiteitencommissie, bedankt voor de 

samenwerking. We hebben altijd met veel plezier samen gewerkt. 

Wij wensen jou en Truus nog vele goede jaren toe in jullie nieuwe woonplaats. 



8 

 

VERKEERSQUIZ 

Een primeur in Noord-Brabant. Op donderdag 24 september. In de Gildenbond 

Monseigneur Völkerstraat 3. Aanvang 14.00 uur.  

Natuurlijk hebt u al vele jaren uw rijbewijs en ook al duizenden kilometers gereden. Maar 

het verkeer wordt steeds maar drukker en er verandert steeds meer. Turborotondes, 

uitwijkplaatsen rechts of links van de weg. Ook zijn er veel verkeersborden bijgekomen. 

Daarom is het belangrijk om ons op de hoogte te laten brengen van de nieuwe 

verkeersregels. Door de kennis op te frissen kunt u nog veiliger en wijzer op weg. U test uw 

verkeerskennis op een leuke manier met de Wegwijs Verkeersquiz. We spelen deze quiz in 

een groep onder leiding van een quizmaster. De vragen worden 

op een scherm geprojecteerd en als groep discussiëren we over 

de oplossing. Als wij als groep voldoende punten scoren kunnen 

we meedoen in de regionale of Brabantse finale. En hebben wij 

kans om de beste verkeersgroep te worden.  

Deze quiz wordt aangeboden door de Provincie Noord-Brabant, 

Veilig Verkeer Nederland en andere maatschappelijke partners. 

Deelname aan de quiz is €2,00 inclusief kopje koffie of thee. Het is nodig om u op te geven 

doormiddel van het invulstrookje op pagina 17. 

UITNODIGING KNUTSELMIDDAG. 

De activiteitencommissie wil dit najaar beginnen met een knutselmiddag.  

We starten 12 oktober met een middag Kerstkaarten maken. 

Deze vindt plaats in de Gildenbond, aanvang 14.00 uur. 

De activiteit zal worden begeleid door Helma de Vries en Truus de Graaff.  

Kosten voor deze middag, inclusief materiaal en een kopje koffie of thee bedragen  € 5,00.  

Voor materiaal wordt gezorgd. U hebt voor deze middag géén “gereedschap” o.d. nodig. 

Er kunnen dan wensen naar voren gebracht worden voor 

andere bezigheden in het vervolg.  

Mogelijkheden zijn b.v.: geschenkverpakkingen, tasjes en 

natuurlijk allerlei andere  kaarten maken zoals geboorte- 

huwelijks-, verjaardags- of condoleance kaarten. 

Uw wensen willen we te zijner tijd graag van u horen. 

Er kunnen maximaal 25 personen mee doen.  

Inlichtingen: Mw. Helma de Vries, 0416-283452 

Invulstrookje op pagina 19. 
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 MEMORIES & DREAMS 
OM NOOIT TE VERGETEN 

EEN ONVERGETELIJKE HAPPENING 

                                     SPECIAL GUESTS AVOND 

Op dinsdag 10 november 2015 organiseert Memories & Dreams in samenwerking met de 
Lionsclub Waalwijk, Drunen, Heusden en Loon op Zand een extra avond voor 
speciale gasten.  
600 Senioren kunnen het festijn gratis bijwonen en worden als dat nodig is 
gehaald en gebracht en krijgen een drankje en versnapering. 
Er is een entertainment programma: in een drie uur durende show brengen 
dirigent Geert Mooren, een mega groot orkest, zang- dans- en showartiesten een 
spetterende avond! 

Wanneer: Dinsdag 10 november 2015 

Hoe laat: Aanvang 19.00 uur 

Waar: Het spektakel speelt zich af in Sporthal De Slagen, De Gaard 2 5146 AW Waalwijk 

Als u wilt komen, vult u dan vóór 12 september a.s. onderstaande strook in en stop deze in 
de brievenbus bij Henk Vennix  Grevelingen 9. Vol = vol, dus wees er snel bij! 

De KBO geeft alleen onze deelnemers door. De organisatie bepaald of u in aanmerking 
komt. Er is plaats voor 600 mensen .  
Het is niet de bedoeling dat er familie of begeleiders mee komen, tenzij dit noodzakelijk is.  

----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hierlangs afknippen 
Naam:__________________________________________________________________ 
Adres:__________________________________________________________________ 
Telefoonnummer:_______________________________________________ 
(Eventueel) E-mailadres:__________________________________________ 

Komt graag naar de special guests avond van Memories & Dreams op dinsdag 10 

november  19.00 uur in De Slagen in Waalwijk. 

Ik wil wel/niet opgehaald worden thuis. (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Memories and Dreams is een initiatief van Stichting Bruisend Heusden  

Beste KBO-ers, 
Door onze verhuizing naar Helmond was het uitstapje naar Oudenbosch het laatste wat ik 
voor de KBO mocht organiseren.  
Ik dank de overgebleven commissieleden voor hun ondersteuning, zonder hun hulp was 
het mij niet gelukt om diverse activiteiten te organiseren. Maar vooral dank ik U, de leden 
van de KBO, dat u mij de mogelijkheid hebt gegeven deze leuke werkzaamheden uit te 
voeren. Ik wens jullie dan ook vanuit Helmond alle goeds toe met nog vele mooie 
activiteiten.  
Ad de Graaf 
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Gezamenlijke viering van de 

Seniorenmiddag op woensdagmiddag  

7 oktober 2015 

 

 

Door afgevaardigden van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op 

Zand en De Moer wordt, in samenwerking met de gemeente, ook dit jaar weer met een 

middagprogramma aandacht besteed aan de landelijke Seniorendag. 

Wij zijn dit jaar te gast bij  De Wetering , Weteringplein 1, 5175 BZ Loon op Zand  

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om op woensdag 7 oktober 

aan deze informatieve, maar vooral ontspannende middag, deel te nemen. Ook niet KBO-

leden zijn van harte welkom. 

Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Thieu Eijkemans, zal hij een 

toelichting geven over de activiteiten van deze middag. 

De zaal is open om 13.00 uur, aanvang van het programma om 13.30 uur. 

De middag wordt om 17.00 uur door de voorzitter afgesloten. 

De eigen bijdrage voor de hele middag, alles inclusief, bedraagt € 3.00 p.p. 

Programma: 

13.00 uur: Zaal open.  

13.30 uur: koffie/thee met traktatie 

13.45 uur: Welkom door de dagvoorzitter. 

13.50 uur: Voorlichting thema “gezellige zondag” door  

                    René Pagie, wijkcoördinator in de gemeente Loon op Zand 

14.15 uur: Optreden van De Loswalklinkers uit Dongen, een prachtig Zeemanskoor 

14.45 uur: Pauze waarin U een consumptie wordt aangeboden. 

15.15 uur: Optreden van Tonproater Peter Ritsema 

15.45 uur: 2e optreden van de Loswalklinkers 

16.30 uur: Koffie/thee met een worstenbroodje. 

17.00 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter. 

Voor deelname kunt u het aanmeldingsformulier op pagina 17 inleveren en, met het door u 

te betalen bedrag, vóór 30 september 2015 inleveren bij één van vermelde adressen.  Met 

vriendelijke groet en een fijne middag toegewenst. 

De besturen van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 
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Gezellige  zondag  

KBO Kaatsheuvel 

Najaar 2015 

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 
hartelijk welkom 

 
Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

Samen koken, samen eten, entree € 6,- (Hollandse maaltijd: soep, friet met hachée & 

garnituur, toetje)  inclusief kopje  koffie of thee en 1 glaasje fris. Entree € 6,— 

25 oktober in Eekhof 
Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

22 november in Vossenberg 

Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muzikale bingo in Sinterklaassfeer, entree € 2,50 inclusief kopje koffie of thee en  na 

afloop gelegenheid een frietje met kroket te eten , waarvan de prijs nog niet 

bekend is 

 

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

 Muziekmiddag, entree € 2,50 inclusief kopje koffie of thee  

20 september in De Rode Loper 
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Samen eten doet het goed. 

Dinsdag 16 juli, vakantietijd dus tijd voor iets 

anders. Samen aan tafel bij het Fratershuis De 

Vuurhaard een bijzondere locatie. Hier wonen 

vluchtelingen tijdelijk om tot rust te komen en 

bij te komen van alle ellende. Deze vluchtelingen 

bereiden en kookte de maaltijd voor ons. Wij 

gingen hier aan tafel met fraters en 

vluchtelingen en genoten van een 4-gangen-

menu met gerechten uit Iran en Armenië. 

Heerlijk totaal anders maar zeker voor herhaling vatbaar. 

Zondag 9 augustus was er weer een gezellige barbecue georganiseerd. De weergoden 

strooiden wel enigszins roet in het eten door aan het begin van de barbecue te dreigen 

met een regenbui. Maar de KBO-ers lieten zich niet van de wijs brengen en bleven met 

zoveel mogelijk mensen buiten zitten onder uiteraard een grote parasol. Dat het iedereen 

uitzonderlijk goed smaakte bleek wel uit het feit dat er nog wat vlees bij besteld moest 

worden. Onder het genot van een drankje en een heerlijk toetje werd er nog heerlijk 

nagetafeld. Omdat de barbecue zeker voor herhaling vatbaar is zou de activiteiten-

commissie het ook wel leuk vinden als er iemand onder de KBO leden is die over een grote 

tuin beschikt of een locatie weet waar de barbecue volgend jaar georganiseerd zou mogen 

worden. Mocht je die tuin hebben of een locatie weten bel dan even met Wies 

Molenschot, telefoon 852688 mailen kan natuurlijk ook (zie achterzijde van dit boekje) 

Uitstapjes van uw KBO Kaatsheuvel 

Dat onze leden graag samen op pad gaan was ons al bekend, daarom organiseert de 

activiteiten- en de reis-actief commissie regelmatig een uitje. 

Ook deze zomer hebben wij weer vele mooie en bijzondere uitstapjes gemaakt met fiets, 

auto, scootmobiel en bus. Als u niet mee bent geweest nog even een terugblik op dit alles. 

Wij beginnen met het uitstapje naar de Hertenboerderij toen was het nog lente maar een 

uitgesproken mooie dag om op samen op pad te gaan. De kans dat wij een hinde zouden 

zien bevallen was zeer groot, jammer voor ons het gebeurde die dag niet. Na de excursie 

kon er geproefd en gewinkeld worden en ook het kopje koffie lieten wij ons goed smaken 

voor wij weer huiswaarts keerde. 

Ook een prachtig lente uitstapje was naar de Zusters van Liefde. Onvoorstelbaar hoe mooi 

het hier is. De ohh’s en ahh’s waren niet van de lucht iedereen was zeer onder de indruk 

van al het moois dat er achter de imposante eiken voordeur schuilt. Na het moment van 
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s�lte voor iedereen werd de rondleiding afgesloten en lieten wij dit alles bezinken door er 

samen nog even over te praten bij een kopje koffie of thee in de directe omgeving van het 

museum. Nu volgde het 1e zomersuitstapje naar Tilburg en dit maal luxe met de bus 

omdat aan deze excursie ook een trappist- proeverij verbonden was. Het was prach�g 

weer en omdat wij er op �jd waren konden we eerst nog een wandeling maken door de 

tuin die schi#erend wordt onderhouden. Na de rondleiding en proeverij werd er gezellig 

nog wat gegeten en gedronken op het terras en brachten de meesten nog een bezoek aan 

de kloosterwinkel. Waar men van alles van eigen huis kan kopen, te denken valt dan aan 

brood, chocolade en jam en natuurlijk La Trappe maar liefst 9 soorten. 

En toen was het �jd voor een busreis iets verder weg van huis. Dit keer stond Gouda de 

Kaasstad op het programma. Natuurlijk hebben wij hier de bekende kaasmarkt bezocht die 

oude �jden doen herleven. Ook hebben wij hier een bezoek gebracht aan de langste kerk 

van Nederland, 123 meter, die beroemd is vanwege haar Goudse Glazen de Sint-Janskerk. 

Het was een gezellige dag waar wij weer veel indrukken hebben opgedaan en later nog van 

konden na genieten door de stroopkoekjes van Stroopkoekjesfabriek Punselie die iedereen 

na de rondleiding in ontvangst mocht nemen. Wij hebben deze dag afgesloten met een 

heerlijk etentje in Kaatsheuvel. 

Het uitstapje naar Oudenbosch begon met 

regen en eindigde met regen maar wonder 

boven wonder was het �jdens de rondleiding 

in de tuin droog! In de Botanische Tuin 

Arboretum staan vele prach�ge uitzonderlijk 

mooie bomen wat iedereen versteld doet 

staan. Over de Basiliek van Oudenbosch 

hadden vele al wel eens gehoord en plaatjes 

gezien maar met eigen ogen aanschouwen is 

toch wel veel en veel mooier. Het was een middag bezoek maar men had er wel een hele 

dag voor uit willen trekken was een veel gehoorde reac�e. 

Omdat de 1e scootmobieltocht deze zomer zeer geslaagd was, was het zeer jammer dat de 

2e tocht minder succesvol was en wij door panne van een van de scootmobiels 

onverhoopt huiswaarts moesten keren. Deze scootmobieltocht zal daarom mogelijk 

herhaald worden in de herfst. 

U wilt ook mee doen aan de ac�viteiten maar twijfelt, informeer gerust bij de diverse 

commissies zij staan u graag te woord.  
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Invulstrookje Chinees dinsdag 22 september 

Onderstaand strookje volledig ingevuld  in een gesloten enveloppe, uiterlijk 17 september 

in een van de volgende brievenbussen deponeren   

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  €10,50                                Totaal €…………..  

0. Wij kunnen eventueel ook op 1 oktober.        0. Wij kunnen niet op 1 oktober. 

S.v.p. Aankruisen wat van toepassing is. 

Invulstrookje verkeersquiz donderdag 24 september 

Onderstaand strookje volledig ingevuld  in een gesloten enveloppe, uiterlijk 17 september 

in een van de volgende brievenbussen deponeren  

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 €2,00   Totaal  €………….. 

Invulstrookje Seniorenmiddag 7 oktober 

Onderstaand strookje volledig ingevuld  in een gesloten enveloppe, vóór 30 september in 

een van de volgende brievenbussen deponeren . 

Ton Honkoop, Keteldiep 24,    Lia Leemans, Hobbemastraat 11 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24  Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35,   

Naam 1: ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 1:------------------------------- plaats------------------------- 

Naam 2: ------------------------------- tel.---------------------------- 

Straat 2:------------------------------- plaats------------------------- 

Aantal    ………x €3,00   Totaal  €…………..   
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Invulstrookje knutselmiddag 12 oktober 

Onderstaand strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe uiterlijk 

1 oktober in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

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 €  5,00   € …………..  

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. 

Overleden 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd 

Mevrouw P.Grootswagers 

Gashuistraat 15a 

5171 GC Kaatsheuvel 

Mevrouw T. van Irsen-Kroezen 

Leemvaert 9 

5171 LM Kaatsheuvel 

Mevrouw A.Jansen-Roelofs 

Antoniusstraat 1 

5171 DA Kaatsheuvel 

De Heer A.J.H.A. Korthout 

Hoofdstraat 119 

5171 DL Kaatsheuvel 

De Heer F.G.G.Krol 

Vaertkant 109 

5171 JW Kaatsheuvel 

De Heer Th.Ligtvoet 

Achterste Hil 6 

5171 ZW Kaatsheuvel 

Mevrouw P.Maas-Reesink 

Dijkstraat 28 

5161 BV Sprang-Capelle 

De Heer A.Maas 

Gerard de Nijshof 109 

5171 XS Kaatsheuvel 

Mevrouw J.A.Maas - Roelofs 

Gerard de Nijshof 109 

5171 XS Kaatsheuvel 

De Heer J.A.van Renswoude 

Gerard de Nijshof 110 

5171 XS Kaatsheuvel 

Mevrouw L.Roestenberg-Boots 

p/a Koningin Emmastraat 1 

5171 GS Kaatsheuvel 

De Heer J.Verduin 

Antoniusstraat 5a 

5171 DA Kaatsheuvel 
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Gouden Paar Zwaans- Ververs 

26 juli j.l was het precies 50 jaar geleden dat Kees en 

Sjaan trouwden. Dit paar behoeft geen introductie, de 

meeste mensen uit Kaatsheuvel kennen dit 

sympathieke paar. Allebei geboren en getogen in 

Kaatsheuvel. Kees, al van jongs af aan, kapper in de 

Huygenstraat, de zaak die door zijn opa werd opgericht 

in 1920 en waar zoon Twan nu de vierde generatie 

kapper is. Kees is officieel gestopt op zijn 65e, maar hij 

loopt nog graag eens binnen bij Twan en springt nog 

weleens bij als het druk is. Ze hebben altijd samen 

gewerkt, als Kees knipte, was Sjaan in het winkeltje, 

waar ze snoep en sigaretten verkocht. Na hun 

pensionering hebben ze genoeg tijd voor hun hobby’s.  

Sjaan zingt in het koor van de St. Jan en de Vossenberg. 

Ze houden allebei van tuinieren, wat goed te zien was in hun kleurrijke tuin. Kees was 

vroeger actief lid bij de hondensportvereniging, waar honden werden getraind voor de 

politie en beveiliging. Maar zijn grote hobby, vogels, is nog niet verdwenen. Hij heeft nog 

een mooie collectie bij zijn huis, waar hij nog veel plezier aan beleefd.  

Het feest werd gevierd in de Hoefstal, samen met hun 3 kinderen en 5 kleinkinderen plus 

de hele familie en vrienden. Het cadeau, dat de kinderen hun schonken, een gezellige 

middag met het hele gezin in Oisterwijk, viel bij hun in goede aarde. Zo werd deze 

feestelijke periode met plezier afgesloten met zijn allen. 

Namens het bestuur van de KBO wensen wij Kees en Sjaan, nog vele goede en gezonde 

jaren samen toe. 

Gouden Paar van Dijk 

Het is alweer een poosje geleden, 21mei j.l. om precies te 

zijn, dat Johan en Sjan van Dijk 50 jaar getrouwd waren. 

Johan, geboren en getogen in het Rooi Durp, leerde Sjan 

kennen in de Efteling. Ze trouwden op jonge leeftijd, en 

kregen 2 zonen, waarvan een zoon ook weer voor 4 

kleinzonen zorgde.  Een echt mannengezin! Johan heeft vele 

jaren in diverse schoenfabrieken gewerkt. Na het instorten 

van deze industrie heeft hij nog vele jaren met plezier bij 

Heineken gewerkt. Sjan heeft ook thuis schoenen gestikt, 
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om later in de horeca te gaan werken. Ze zijn allebei vrijwilliger bij buurthuis Pannehoef, en 

bij de Vossenberg. Ze gaan nog graag samen op vakantie, vooral in Duitsland waar Johan 

nog familie heeft wonen. Verder gaan ze nog veel met de fiets op pad, zo komen ze hun 

dagen goed door.  

Het feest is goed gevierd, met het hele gezin een midweek naar Preston Palace, om daarna 

een groot feest met familie en vrienden in de Hoefstal te vieren, waarvan ze erg genoten 

hebben. 

Namens bestuur en commissies van de KBO wensen wij Johan en Sjan nog vele goede en 

gezonde jaren samen toe. 

Bruidspaar Schoenmakers de Kroon 

17 juni j.L vierden Theo en Riet Schoenmakers de 

Kroon het feit ,dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk 

traden. De dag begon met een H. Mis in De Moer, 

omdat ze daar allebei zingen in het kerkkoor, en ook 

lid van de KBO De Moer zijn. Het feest werd daarna 

voortgezet bij Chalet Fontaine ,samen met hun 4 

kinderen en 8 kleinkinderen.  

Ze kwamen vanuit Tilburg, waar ze hun boerderij 

hadden met een gemengd bedrijf, met koeien, 

varkens en akkerbouw. Helaas viel dit ten prooi aan 

de uitbreiding van industrieterrein Vossenberg en 

werden ze onteigend. Ze lieten een huis bouwen 

aan de Roei in Kaatsheuvel. Na enkele jaren daar 

met plezier te hebben gewoond, kreeg Theo 

problemen met zijn gezondheid en werd het huis te 

groot voor hen. Een van de kinderen ging er wonen en zij verkasten verder in het dorp naar 

Koningsdiep, waar ze ook weer met veel genoegen wonen.  

Ze staan samen nog actief in het leven, zo maken ze vele fietstochten. Theo zingt in het 

Shantykoor, Riet maakt kaarten en is vrijwilliger bij de Eekhof. Ze hebben een vaste 

oppasdag voor een aantal van hun kleinkinderen, die dan allemaal aanschuiven om mee te 

eten. Een gezellige boel! 

Theo en Riet, namens het bestuur en commissies wensen wij jullie nog vele goede, 

gezonde jaren samen toe.  
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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  

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  


