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activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandagmiddag 13:30 uur in  

Het Klavier 

(zaal open 13:00) 

Corry van de Mortel,   

0416-273037. 

€ 1.- p.p. vrije inloop   

Meer bewegen Elke maandagochtend 

o.l.v. Mevrouw van 

Heesch 

09:15 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Op woensdag (4 en 25 

november, 2 december) 

13:30 in De Werft Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Koersbal Elke woensdag 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. mevrouw C.Roos 

Om 11:00 uur  

Het Klavier 

Lia Leemans, 0416-275016  

Wandelen Elke donderdag, rustige 

groep ca. 6 km 

 

Pittige groep, ca. 9 km. 

Om 13:30 uur bij de  

Roestelberg 

 

om 13:30 uur bij de 

Roestelberg  

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). 

Zingen Elke maandag samen 

met Zang en Vriendschap 

Maandag om 14:30 

in Het Klavier 

Informatie bij Joke Embregts 

telefoon 275118  

Activiteiten komende periode 

18 november  Gezondheidsmiddag 

23 november  Creatieve middag 

24 november  KBO-brunch 

14 december  Kerststukjes maken 

16 december  Kerstviering (alvast noteren in uw agenda) 

Lees voor meer info over bovenstaande activiteiten elders in dit blad. 



3 

 

 

Van de voorzitter, 

 

Hoera , hoera. Ons nieuwe lokaal in "Het Klavier" is opgeleverd. Met een aantal 

bestuursleden hebben we na de inruimwerkzaamheden een glaasje gedronken om aan te 

geven dat de KBO weer een grote stap vooruit heeft gezet. 

Het prachtige lokaal is gelegen op de eerste verdieping onder het nummer 1.17. Twee 

grote kasten herbergen onze spullen. Er zijn diverse aansluitingen voor computers en we 

hebben openbaar WiFi (draadloos internet). 

Kortom een luxueus onderkomen waar we veel plezier aan kunnen beleven als we het op 

de juiste manier gaan gebruiken en dat is even wennen. We hebben kamer 1.17 

permanent en kunnen deze met kamer 1.18 tot één kamer formeren als we die nodig 

hebben. De twee kamers samen kunnen ongeveer 20 mensen herbergen. 

Omdat de huur voor de openingstijden van "Het Klavier" geldt is het mogelijk om 7 dagen 

in de week zowel 's morgens, 's middags als 's avonds de ruimte te gebruiken. 

Daarom KBO'ers, ligt de weg open dat jullie zelf wat dan ook kunnen organiseren om het 

gebruik rendabel te maken. Cursussen, hobby’s, uitvoering, letterlijk alles kan door jullie (in 

overleg) georganiseerd worden. 

Het zou bijzonder leuk zijn dat er bedrijvigheid in onze ruimte komt. 

We zoeken daarom mensen die willen gaan voor deze invulling in "Het Klavier". Meld je 

aan bij een van de bestuursleden om iets te organiseren en wij maken afspraken over het 

hoe, wanneer en welke tijd. Alles wat riekt naar creativiteit kan daar gebeuren. 

Ik ga er vanuit dat deze handschoen wordt opgenomen zodat de ruimte goed benut wordt. 

 

De voorzitter, Herman van Gulik 

ADRESWIJZIGINGEN E.D. 

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, is uw  

e-mailadres veranderd, geef het dan door aan ons 

secretariaat (adres zie de binnenzijde  van de achterkaft 

van dit boekje). Een briefje, maar een mailtje mag 

natuurlijk ook, dan hoeft u niets te missen. 



 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Mantelzorgersbijeenkomsten in de gemeente Loon op Zand 

Doel van de bijeenkomsten:  

 mantelzorgers koesteren, ze zijn heel belangrijk en worden in de toekomst alleen 

maar belangrijker 

 voorlichting, themabespreking door een deskundige, gastspreker, de deelnemers 

dragen zelf onderwerpen aan 

 mantelzorgers ontmoeten elkaar, lotgenotencontact 

 deelnemers leren van elkaar 

 men kan op de bijeenkomst terecht met vragen en zorgen.  

 stukje respijt, even weg uit de eigen omgeving 

 bereiken van nieuwe mantelzorgers 

Organisatie van de bijeenkomsten 

Er zijn 11 bijeenkomsten per jaar iedere derde dinsdag van de maand, behalve in juli. De 

groep komt samen in de Gildenbond in Kaatsheuvel. 

Een werkgroep:  

 regelt de gastsprekers over een thema 

 verstuurt of mailt de uitnodigingen voor de bijeenkomsten 

 regelt de zaal, koffie, thee, bonbonnetje en vergoeding/attentie gastsprekers 

 regelt de Kerstviering 

 regelt de dag van de mantelzorg 

 biedt luisterend oor aan mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen. 

 heeft contact met mantelzorgers bij ziekte of overlijden 

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten of een bijeenkomst bijwonen,  

neem dan contact op met een van de leden van 

het werkgroepje: 

Roos Honkoop tel.275290 e-mail:  

ton-roos.honkoop@planet.nl  

Rosalie Clijsen, tel.362321 e-mail: 

r.clijsenbroeders@ziggo.nl 

Ria le Rütte, tel 281588 e-mail: 

le.rutte@hccnet.nl 
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Hulp bij het huishouden (HbH) vervolg. 

Tot 1 april was iedereen die hulp bij het huishouden kreeg gewend om in benodigde uren 

te denken. De hulp kwam het aantal uren die het CIZ aan de hand van een indicatie had 

bepaald. Vanaf 1 april moeten we niet meer in uren denken maar in een resultaat. Onze 

gemeente heeft met twee zorgaanbieders afspraken gemaakt om een schoon en leefbaar 

huis bij mensen die daarvoor in aanmerking komen te realiseren. Sinds deze zomer zijn 

de zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden gestart met gesprekken met hun cliënten 

hoe te komen tot dit resultaat. Samen met de cliënt wordt aan de hand van een takenlijst 

nagegaan welke taken de cliënt nog kan en welke de zorgverlener voor zijn rekening 

neemt. Tevens wordt vermeld in welke frequentie, wekelijks, maandelijks etc. de taken 

uitgevoerd worden. Alleen “bewoonde ruimten” vallen binnen dit takenpakket. Een 

logeerkamer, zolder, garage of berging alsmede de buitenkant van het huis, de was en 

strijk vallen niet in dit takenpakket. 

De cliënt krijgt een kopie van de ingevulde en overeengekomen taken. De cliënt kan zo 

controleren of de hulp de taken om tot het resultaat te komen ook daadwerkelijk uitvoert. 

De hulp krijgt van de zorgaanbieder te horen hoeveel uur zij betaald krijgt om tot het 

resultaat te komen. De hulp kan/mag niet zeggen “mijn tijd is om, ik stop” als het resultaat 

niet behaald is. Begrijp ook dat het aanbieden van koffie in de werktijd af gaat van het 

behalen van het resultaat. Zou u klagen over het resultaat en blijkt dat u koffie hebt 

aangeboden, dan wordt uw klacht niet ontvankelijk verklaard. Bied daarom koffie aan 

nadat het resultaat bereikt is! Er is helaas een zwak punt in de overeenkomst. Een schoon 

en leefbaar huis is niet goed te definiëren en ligt nergens vast. Het is een gevoel wat voor 

de cliënt anders kan zijn dan voor de hulp of de zorgaanbieder. Een gezonde discussie is 

noodzakelijk om tot een werkzame situatie te komen. Een cliënt heeft rechten, een 

aanbieder plichten. 

Het vraagt dus om een kritische en mondige cliënt. Helaas is dit niet voor elke oudere 

cliënt weggelegd. 

Als u ontevreden bent, blijf hier dan niet mee zitten. Maak uw 

probleem bespreekbaar met uw kinderen, vrienden en weet 

dat onze KBO VOA’s heeft die u eventueel ook kunnen 

bijstaan. En tot slot een hulp of zorgaanbieder kan (mag) nooit 

opmerken dat de kinderen/vrienden dan maar even moeten 

bijspringen voor die zaken waar zij die week “even geen tijd” 

voor hebben. Het resultaat is bepalend, telkens weer! 

Ton Honkoop, VOA en cliëntondersteuner 
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 KBO-Kaatsheuvel in de finale van de Verkeersquiz. 

Op donderdag 24 september hebben wij meegedaan aan de 

Verkeersquiz. Er hadden zich 14 deelnemers aangemeld. Dat was 

mooi want 15 personen was het maximale aantal waar een team 

uit mocht bestaan in de finale. Eerst speelden we onder leiding 

van een quizmaster een voorronde, om er in te komen. Deze 

telde nog niet mee. We kregen toen wel steun van de quizmaster 

en hij legde ons uit wat het goede antwoord was en waarom. 

Daarna begon het echte werk.  

We kregen 18 vragen en de quizmaster liet ons aan ons lot over. Bij elke vraag mochten we 

wel discussiëren met elkaar en daarna stemden we over het antwoord. Na beantwoording 

van de laatste vraag hadden we geen idee hoe we het hadden gedaan, dat was natuurlijk 

wel spannend. Met één druk op het scherm kregen we de uitslag. We hadden 16 vragen 

goed van de 18. Dat was niet gering vooral toen we te horen kregen dat tot nu toe geen 

enkel team alle vragen goed had beantwoord. Onze quizmaster nam, voordat we naar huis 

gingen, de gestelde vragen nog even door. Kortom, het was een leuke en leerzame middag.  

Op vrijdag 9 oktober kregen 

we een telefoontje van Veilig 

Verkeer Nederland dat we het 

beste team zijn geworden van 

de regio Hart van Brabant. We 

hebben ons geplaatst voor de 

finale met 4 andere teams. De 

finale wordt gehouden in het 

Provinciehuis in Den Bosch op 

woensdag 25 november. We 

worden met de bus opgehaald 

en weer thuis gebracht. Ook 

mogen de partners mee als supporter. De leden van ons team worden nog op de hoogte 

gebracht over hoe laat de bus komt. Dit is natuurlijk een prachtig resultaat en het belooft 

een gezellige middag te worden in het Provinciehuis. 

 

Bruidsparen 

Als er 50 jarige bruidsparen zijn die gefêteerd willen worden door hun KBO vereniging, 

neem dan contact op met Wies Molenschot, telefoon 852688, een kaartje naar 

Oosterwijklaan 14, 5171 HD Kaatsheuvel kan ook.. 
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Op vakantie met de KBO naar Oldenzaal en omgeving 

Op zaterdag 29 augustus vertrokken we rond twee uur 

's middags met de bus richting Oldenzaal. Omdat het 

toch wel een lange rit is, stopten we wel onderweg voor 

een kopje koffie of thee en arriveerden we rond 13:45 

bij ons hotel, "Hotel Het Landhuis". Dit hotel is voorzien 

van een prachtige wellness ruimte, waarin zonnebank - 

beauty salon – ruime jacuzzi – Finse sauna en 

stoombad, dus voor elk wat wils. 

Na een heerlijk diner om 18 uur, waren we de rest van de avond vrij. In het hotel waren nog 

een paar groepjes, waaronder een uit Rotterdam, zodat we bij elkaar een gezellig groot 

gezelschap hadden.   

Op zondagochtend gingen zij, die daar prijs op stelden, na het ontbijt, naar de kerk. Het 

busvervoer was geregeld. In de middag maakten we een prachtige rondrit door het 

Twentse landschap. Met chauffeur en gids Harm reden wij o.a. langs landgoed de Lutte in 

Beuningen, via het prachtige stadje Ootmarsum met een onderbreking bij 'tante Sien' in 

Vasse voor koffie of thee om aan het eind van de middag weer terug te keren naar ons 

hotel voor het diner. In de avond konden we gezellig kletsen of een potje kaarten. 

Omdat we door al dat zitten in de bus toch wel wat stijf waren geworden, zeker op onze 

leeftijd, startten we maandagochtend met de ochtendgymnastiek onder plezierige leiding.  

's-Middags bezochten we het centrum van Oldenzaal, waar er markt was. Voor 

geïnteresseerden was er gelegenheid tot bezoek van de Sint-Plechelmusbasiliek, anderen 

bezochten de winkeltjes.  

Na het diner trad het Oldenzaals Smartlappenkoor op met in de pauzes een lokale zanger, 

Albert de Jong. Menigeen greep de kans om ook eventjes met de voetjes van de vloer te 

gaan voor een dansje, een geslaagde avond. 

Op dinsdagmorgen maakten we, helaas in de regen, een dagtocht door het Duitse 

Munsterland naar het bisschopsstadje Billerbeck. Door de regen kregen we niet veel mee 

van de prachtige heuvelachtige omgeving.  De meesten van ons kozen voor een droog 

onderkomen in plaats van het stadje te bekijken. Via een toeristische route reden we naar 

de Schaapskooi in Stroothuizen, een dorpje midden tussen de bossen, vennen en heide. 

Omdat het inmiddels was opgehouden met regenen, konden we volop genieten van de 

omgeving. Een eenvoudige maar smakelijke lunch werd ons in de Schaapskooi aangeboden. 

Na nog wat rondgekeken te hebben, keerden wij terug in ons hotel. In de avonduren was er 

een bingo en gelegenheid nog wat na te praten over de leuke dag. 

Op woensdag maakten we per elektrisch aangedreven voertuig een educatieve tocht door 
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de Twentse heuvelen. Bestuurder en gids Jan 

Hesseling reed ons langs de mooiste plaatsen 

waarbij hij vertelde over de flora, fauna en de 

geschiedenis van deze streek. Na terugkomst was 

iedereen vrij om te doen wat hij of zij wilde. Na het 

diner kregen we een optreden van het Oldenzaalse 

operettekoor "Amusé 't Masker", een geweldig 

koor waar we allemaal van hebben genoten. 

Donderdagochtend moesten we vroeg uit de veren, omdat we om 09:15 uur alweer in de 

bus verwacht werden. Via de IJsseldijk reden we naar de Hanzestad Hattem. Daar gingen 

we aan boord van de Carolina voor een mooie tocht over het Zwarte Water. Tijdens de 

tocht meerden we af in Hasselt, waar we koffie/thee met cake dronken. De kapitein 

vertelde veel over de omgeving en de vogels die we konden zien, al was dit slecht te 

verstaan door luidruchtige medepassagiers. Op het schip genoten we van een uitgebreide 

lunch. In Hasselt bezochten we de grote kerk, alwaar het orgel werd bespeeld. Na nog even 

gewinkeld te hebben, keerden we terug naar ons hotel in Oldenzaal.  

Na het diner werden we geamuseerd door zanger Jan Mulder, die als Jan Geluk met zelf 

geschreven liedjes en virtuoze muziek optrad. Een super gezellige avond. 

Vrijdag was het alweer de laatste dag van onze vakantie. Door de verwachte regen ging de 

geplande fietstocht niet door, al viel het uiteindelijk best mee met het weer. Met de 

huifkar maakten we een gezellige tocht langs landelijke weggetjes en smalle paadjes. Het 

was een vrolijke boel. 

's Avonds genoten we van jeugdcircus "Tubantino", met vele zeer jeugdige acrobaatjes. 

Zeer professioneel werden de foutjes, die er gemaakt werden, opgelost. Een 

buitengewone geslaagde avond. 

Zaterdagochtend vertrokken we om 08:30 uur richting 

van Kaatsheuvel, waar we rond 11:30 uur weer 

aankwamen. Zo kwam er een einde aan de goed 

georganiseerde, gezellige drukke vakantieweek. Dank 

aan de mensen die deze vakantie mogelijk hebben 

gemaakt, ook namens alle medereizigers. Ik kijk uit 

naar het volgende jaar. 

Ad Mutsaers 

Informatie over de vakantie in 2016 is te verkrijgen bij 

de vakantiecommissie adressen en telefoonnummers op pagina 19. 
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Gezellige creatieve middag bij uw KBO. 

Op maandagmiddag 12 oktober waren een zestal dames 

naar de Gildenbond gekomen om samen creatief aan de 

slag te gaan. Deze middag was gekozen om kaarten te 

gaan maken. De activiteitencommissie had samen met 

Truus de Graaff gezorgd voor voldoende materiaal zodat 

de dames konden kiezen. De variatie aan kaarten die 

werd gemaakt ging dan ook van een passende 

rouwkaart, felicitatiekaart tot natuurlijk de kerstkaarten. 

Het resultaat van deze middag ziet u op de foto. 

De dames waren unaniem van mening om dit volgende 

maand te herhalen. Ook in januari wil uw KBO een 

creatieve middag plannen in "Het Klavier". Lijkt het u 

leuk om met ons creatief bezig te zijn, meld u dan aan. 

Natuurlijk mag u ook komen met eigen brei- of 

haakwerkje want de dames van deze middag vonden het 

heel gezellig om onder het genot van een praatje en een 

kopje koffie samen creatief bezig te zijn. Het is wel 

belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt want de groep mag helaas niet te groot 

worden. Zie strookje op pagina 13. 

Kerststukjes maken in "Het Klavier" 

Zoals gebruikelijk gaat de KBO ook dit jaar weer aan de slag met kerststukjes maken. We 

beginnen aan een heel nieuw hoofdstuk. Allereerst vindt het plaats in het pas geopende 

gemeenschapshuis "Het Klavier", in onze eigen KBO 

ruimte. We  hebben Pascal Zijlmans van Ambianze 

bereid gevonden om met ons deze middag tot een 

succes te maken. 

Dat gaat zeker lukken met uw hulp. Wilt u ook 

meedoen? Maandag 14 december "Het Klavier", 

aanvang: 14.00 uur. De kosten bedragen € 15 

inclusief alle luxe materialen van Ambianze. 

Opgeven bij de bekende adressen uiterlijk vóór 7-12-2015, zie pagina 13. 
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Invulstrookje creatieve middag 23 november 

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

16 november 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   € …………..  

Invulstrookje Kerststukjes maken  14 december 

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

6 december 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 deelnemers  --------x €  15,00   € …………..  

Invulstrookje brunch op 24 november 13:00 uur 

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

20 november in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11          Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14  

  

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

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

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

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

Aantal leden   --------x €  8,50   € …………..  
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Voor veel leden iets om naar uit te kijken: De jaarlijkse brunch bij de KBO. 

Deze wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd op dinsdag 24 november, aanvang 

13:00 uur. De reden hiervoor is, dat we op gepaste wijze afscheid willen nemen van De 

Werft en van het fijne contact met De Werft. Het gebruik maken van de keuken tot en met 

het overleg met personeel en bediening. Het was altijd een prima samenwerking. Hieraan 

komt nu definitief een einde met de bouw van "Het Klavier". Als afsluiting van dit tijdperk, 

gaan we een heerlijke brunch serveren. We zijn druk bezig met het zoeken naar 

mogelijkheden voor het volgend jaar. Intussen zijn de koks volop bezig met het 

samenstellen en voorbereiden van het menu voor deze middag. 

Wilt u er deze keer ook graag bij zijn, vul dan snel 

het strookje op pagina 13 in, want er is maar 

plaats voor 60 leden. En vol is vol! Kosten zijn 

zoals altijd € 8.50 per persoon. 

Aanmelden vóór 20 november, alleen bij Lia 

Leemans of Wies Molenschot (zie strookje op 

pagina 13. 

Gezellige  zondag  

Najaar 2015 

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

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

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. 

Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Kaatsheuvel KBO Kaatsheuvel Kaatsheuvel Kaatsheuvel KBO Kaatsheuvel 
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Gezondheidsmiddag KBO 

Woensdag 18 november organiseren wij voor de eerste keer een gezondheidsmiddag. 

Dit naar aanleiding van de vele vragen van onze leden over dit onderwerp. Vragen over 

gezondheid, vergoedingen en nieuwe inzichten bij veel voorkomende kwaaltjes. We 

hebben een aantal ondernemers bereid gevonden om hieraan mee te werken.  

 Zo zal deze middag PMA fysiotherapie o.a. uitleg geven over sporttherapie.  

 Podotherapeut Molenschot-Verbraak komt alles vertellen over wat te doen bij 

moeilijke voeten.  

 Apotheek de Koning komt vertellen over medicijnen en vergoedingen.  

 Van Gorp Uitvaartzorg heeft een andere kijk op begraven of cremeren en bespreekt 

de mogelijkheden voor het vastleggen van uw wensen.  

 Er zullen nog een aantal deelnemers zijn die info hebben o.a over dementie, Thebe, 

Klussendienst KDC, de Seniorenwinkel, maaltijdbezorger 'Heerlijk aan Tafel' 

en Marijke Hermans van "L'Esprit du Coeur" over voetreflexzonetherapie. Daarnaast 

zijn er deelnemers die info hebben over dementie en gezonde maaltijden.  

Al met al, een informatieve middag met tijd om vragen te stellen. 

Deze vindt plaats in De Werft en begint om 13.30 uur. Zaal is open om 13.00 uur.  

Toegang is gratis. Breng gerust vrienden of bekenden 

mee. Opgeven is wel nodig i.v.m. de indeling van de 

zaal.  

Let op! Dit kan alleen telefonisch vóór 11 november 

bij: Lia Leemans tel.275016 of Wies Molenschot 

852688 

Overleden in de afgelopen periode 

De Heer J. de Graaf     Mevrouw T. v.d. Velden-Govers 

van Haestrechtstraat 18    Vaertkant 8 

5171RC Kaatsheuvel    5171 JW Kaatsheuvel 

Mevrouw J. Swarts-van Tol   De Heer A.J.M. Wajon 

Loonsevaert 50     Huize de Vossenberg 

5171LK Kaatsheuvel    Antoniusstraat 1 

        5171 DA Kaatsheuvel 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd 
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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  


