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ac�viteit wanneer Tijd en waar Informa�e bij 

Bridgen Elke maandagmiddag, 

m.u.v. 28 december 

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 

m.u.v. 21 en 28-12 o.l.v. 

Mevrouw van Heesch 

09:15 uur in  

De Wer1 

Lia Leemans, 0416-275016  

Koersbal Elke woensdag, m.u.v. 23 

en 30 december 

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 m.u.v. 

24 en 31-12. 

o.l.v. mevrouw C.Roos 

Om 11:00 uur  

Het Klavier 

Lia Leemans, 0416-275016  

Wandelen Elke donderdag, m.u.v. 

24 en 31-12 rus:ge 

groep ca. 6 km 

Pi<ge groep, ca. 9 km. 

Om 13:15 uur bij de  

Wer1 

 

om 13:15 uur bij de 

Wer1  

Ton Honkoop, 0416-275290 

 

 

Henk Vennix, 0416-274620 

Zingen Elke maandag m.u.v. 23 

en 30-12 samen met 

Zang en Vriendschap 

Maandag om 14:30 

in Het Klavier 

Informa:e bij Joke Embregts 

telefoon 275118  

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Op woensdag (4 en 25 

november, 2 december, 

13 en 27 januari) 

13:30 in De Wer1, 

vanaf januari in  

"Het Klavier" 

Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Ac#viteiten komende periode 

16 december  Kerstviering in de Wer1 

11 januari  Ontmoe:ngsmiddag in het Klavier (kamer 1.17) 

13 januari  Bezoek Seniorenexpo 

20 januari  Tonproaten in het Klavier 

25 januari   Ontmoe:ngsmiddag in het Klavier (kamer 1.17) 

17 februari  Samen aan tafel bij de Overlaat 

10 maart   Bezoek aan Kamp Vught (zie komende edi:e) 

Lees voor meer info over bovenstaande ac:viteiten elders in dit blad. 
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Van de voorzi(er, 

 

 

De kerstdagen zijn alweer in aantocht. Daar hoort een terugkijken bij op een geslaagd KBO 

jaar. Dit jaar zijn we vooral druk geweest met het verkrijgen van een nieuwe ruimte in het 

nieuwe gebouw "Het Klavier" op het Anton Pieckplein. Een grote stap vooruit voor onze 

KBO. Ook de ruimte zelf ademt uit wat de KBO wil zijn. Een volwassen vereniging die zijn 

plaats in onze plaatselijke samenleving waarmaakt. Met allerlei zaken die mensen raken en 

waarin gezelligheid tot een kunst wordt verheven. Maar ook zaken van belangen-

behar:ging, die voor veel personen nodig zijn. Vele leden vonden daarin een weg naar de 

ervaren bestuurders van de KBO om zich te laten helpen bij menig loket. Zo ook het 

belas:ng-invullen die voor bijna 300 leden en niet-leden een gewaardeerde geste was. 

Maar we zijn er nog niet met alle zaken die we doen. We willen ook dat ouderen een 

vooraanstaande plaats krijgen in het gemeentelijke beleid. Door de gemeente zal in ieder 

geval rekening moeten worden gehouden met de oudere medeburger en vooral dat onze 

KBO namens hun leden een stem krijgt in het gemeentelijk beleid. We zijn daar ook goed 

mee op weg. Het bestuur onderhoudt goede rela:es met het college en raad om zaken 

voor elkaar te krijgen.  

Dan rest mij om U allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 toe te wensen. 

Vergeet ook niet U op te geven voor onze geweldige kerstviering op woensdag 16 

december. 

 

Herman van Gulik, 

KBO Kaatsheuvel. 

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 achterka1 

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

natuurlijk ook, dan hoe1 u niets te missen. 
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De gemeentelijke zorgpolis 

KBO-leden kunnen met collec:viteitskor:ng en o.a. een aantrekkelijke aanvulling op 

fysiotherapie behandelingen, een zorgverzekering bij IAK afsluiten. Uitgebreide informa:e 

over deze verzekering staat in het decembernummer van het blad ONS. 

Mensen woonach:g in de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden met een 

inkomen tot 120% van het minimum, kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke 

zorgpolis (VGZ of CZ). Voor een alleenstaande  gepensioneerde is het minimum inkomen 

gesteld op € 1126,12 per maand en voor gehuwden € 1537,91 per maand (basis 2015).  De 

gemeente betaalt een deel van de maandelijkse zorgpremie. Het eigen risico wordt in de 

gemeentelijke zorgpolis meeverzekerd. Vooral voor mensen die jaarlijks hoge zorgkosten 

hebben, kan dit een interessante zorgverzekering zijn. Aanvraag van een gemeentelijke 

zorgpolis gaat via de website van Baanbrekers (www.baanbrekers.org). 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn de randvoorwaarden voor de gemeentelijke 

zorgpolis 2016 nog niet tot in alle details bekend. 4 VOA's (voor adressen en 

telefoonnummers zie achterzijde van dit boekje) krijgen op 23 november voorlich:ng over 

deze zorgpolis. Denkt u in aanmerking te komen en over het jaar 2016 zorgkosten te 

kunnen besparen met deze gemeentelijke zorgpolis, neem dan gerust contact met ons op. 

Wij helpen u met het maken van uw keuze en kunnen u daarna eventueel ook aanmelden. 

 

Ton Honkoop, VOA 
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Mededelingen over: 

Kor#ngspassen 2016 

Contribu#e 2016 

Opzeggingen  

Begin januari 2016 ontvangt u weer uw kor:ngspas voor het jaar 2016 en het  boek met 

de namen van de winkeliers die met deze regeling meedoen (200 bedrijven). Dan kunt u 

de kor:ngspas 2015 weer vernie:gen. Uw foto pas moet u natuurlijk wel behouden. 

U kunt uw kor:ng bij de winkeliers slechts ontvangen als u uw jaarpas 2016 en uw fotopas 

kan laten zien. Als u nog niet in het bezit bent van een fotopas lever dan een pasfoto in bij 

de penningmeester Herman Lommen, Vossenbergselaan 24, Kaatsheuvel en uw fotopas 

wordt bij u thuis bezorgd. 

NB Met de winkeliers is overeengekomen dat u in januari nog de pas van vorig jaar mag 

gebruiken.  

De contribu:e over 2016 is in de algemene vergadering van 25 maart 2015 vastgesteld op  

€ 25,-- per jaar per persoon. Eind januari zal de contribu:e van uw bankrekening worden 

afgeschreven voor die leden die een automa:sche mach:ging hebben afgegeven. Dat is 

circa 95% van alle leden.  

De andere leden ontvangen een nota en kunnen het bedrag overmaken. U hoe1 niet perse  

te wachten op die nota. U kunt ook nu al uw contribu:e overmaken op onze bankrekening 

NL53RABO0124814336 t.n.v. KBO Kaatsheuvel. 

Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, wat wij natuurlijk niet hopen en verwachten, 

dan moet u dat doen uiterlijk 15 december 2015. Na deze datum moeten wij de afdracht 

van KBO-Brabant (€ 12,00 p.p.) toch betalen en bent u deze kosten dus al:jd verschuldigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Herman Lommen, 

Penningmeester. 

Telefoon: 272816 
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 Uitnodiging Kerstviering 2015 KBO Kaatsheuvel 

Het Bestuur nodigt u als leden graag uit voor onze 

Kerstviering op: 

Woensdagmiddag 16 december 2015 in de Wer7. 

Programma: 

13.00 uur: Opening zaal 

13.25 uur: Welkom door de voorziKer 

13.30 uur: Kerstviering, geleid door pastoor Luijckx m.m.v. koor Zang en Vriendschap  

   samen met Gemengd koor St. Caecilia 

14.45 uur:    Koffie/thee met iets lekkers 

15.15 uur: Lya de Haas zal deze middag het muzikale gedeelte van deze middag  

   verzorgen. De uit Vinkel aNoms:ge Lya de Haas is een fervent vertolkster  

   van het Brabantse Lied. Zij is bij een groot publiek bekend door o.a. haar  

   presenta:es bij Omroep Brabant en haar optredens in diverse theaters in 

   het land. Samen met haar vaste begeleider en gitarist, Hennie Korsten, staat 

   zij garant voor een sfeervolle middag 

15.55 uur: Pauze, drankje en verkoop loten 

16.20 uur: Vervolg optreden Lya de Haas 

17.00 uur: Broodjes met koffie/thee 

17.30 uur: Trekking loterij 

18.00 uur:  Slui:ng door de voorziKer 

Deze middag wordt u gra:s aangeboden door KBO Kaatsheuvel 

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze middag. 

Wij verzoeken u vriendelijk via het 

antwoordstrookje op pagina 13 zich aan te 

melden voor deze middag. Zo alleen kunnen 

wij het juiste aantal broodjes bestellen en een 

goede zaalindeling maken. Na de inleverdatum 

kunnen we helaas geen aanmeldingen meer 

accepteren. Daarom vóór 13 december 2015 

inleveren bij één van de vermelde adressen. 
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Kers:eest 2015 

Consump:efeest of pad naar geluk? Bij het schrijven van dit woordje voor het kersPeest denk ik 

allereerst aan de aanslagen in Parijs die de wereld minder mooi hebben gekleurd. Al die onschuldige 

slachtoffers, hun nabestaanden. Terecht staan wij bij hen s:l, bidden wij voor hen of steken wij een kaars 

op als wij aan de vrede van het kersPeest denken. Maar ook moeten wij aan al die grote en kleine 

mensen blijven denken die s:erven a.g.v. haat, terreur, ziekte, aardbevingen, ouderdom, ongelukken, 

verstoorde rela:es, familieruzies, of eenvoudigweg omdat zij het leven in onze maatschappij niet meer 

aan konden. En zeker mogen wij ook niet de mannen, vrouwen en kinderen vergeten die als vluchteling 

door oorlogsgeweld of als economische vluchteling hun thuis land hebben moeten verlaten en hun heil in 

Europa komen zoeken, ook dicht bij ons. 

Het Licht van Kerstmis wordt al:jd weer opnieuw geweld aangedaan, maar die geboorte van Jezus 

Christus, Gods Zoon, wordt keer op keer, jaar in jaar uit gevierd als Blijde Boodschap, niet alleen als feest 

van samenkomst, gezelligheid en lekker eten. De Kerstbrunches en diners lokken ons immers uit huis. De 

geboorte van dit Kerstkind is een grootse gelegenheid. Ieder kind is een geschenk van God met 

onmetelijke mogelijkheden en een eeuwige bestemming. 

Het pad naar opgang, naar geluk. Ieder kind is bijzonder, maar dit Kind is uniek! Daarom lees je in de 

Bijbel: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder 

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal Zijn 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het 

s:cht en grondvest met recht en gerech:gheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer van de 

hemelmachten zal dit doen” Dat zegt de profeet Jesaja (9:5, 6).  

Beste mensen, die vreugde van Kerstmis gaat nooit voorbij, zij begint in die Kribbe waarin God zich klein 

hee1 gemaakt. Ook als alles dreigt te vergaan, blijven Zijn woorden bestaan. Al:jd opnieuw zullen ze voor 

nieuw leven en  nieuwe menselijkheid zorgen en mensen zullen uitgaand van deze hoop en overtuiging 

zich blijven verzeKen tegen het kwaad, in gebed, in een s:lle mars of gewoon door te doen wat 

naastenliefde van je vraagt. Jezus’ woorden zijn de fundamentele hoop van ons bestaan voor iedere 

mens, het licht aan het einde van de duisternis die soms de onze is. Als alles vergaat, dan is Jezus, dan is 

God er nog al:jd voor ons. Dat is de kern van de Boodschap van het Evangelie en van de geboorte van 

God in onze mooie, maar ook gebroken wereld.  

Natuurlijk denk ik bij het schrijven van dit woordje ook aan het welzijn van onze parochie en de mensen 

die in onze parochie wonen. Ik kan niet iedereen persoonlijk bereiken, maar sluit wel iedereen in in mijn 

dagelijks gebed. Het parochiële leven gaat, in de drie jaren dat wij gefuseerd zijn, gewoon door. Er is 

gelukkig stabiliteit en velen zijn inmiddels gewend aan de liturgieroosters die o.a. de vieringen in de 4 

kerken in onze parochie H. Willibrord waarborgen. Binnen de parochie zit de kracht in het samenwerken 

en in de eigenheid van de lokale gemeenschappen rond de torens. Dat voelt veilig, maar toch hebben wij 

elkaar allemaal nodig. Zoals geloof in Jezus Christus grenzen overs:jgt, zo mogen wij ook proberen 

(vroegere) grenzen in de parochie te overs:jgen, juist omdat de Kerstvreugde uitgaat naar iedere mens 

zonder onderscheid. De Evangelist Lucas zegt: “Zie ik verkondig jullie een vreugdevolle boodschap, 

vandaag is jullie een Redder geboren, de Verlosser van de wereld”. (Lc 2).  

Het KersPeest dat wij vieren wijst ons het pad naar geluk en vrede, het brengt immers mensen samen en 

beweegt mensenharten tot liefdevol handelen. Daarbij mag ons geloof in het Kerstkind dat Zijn liefde 

vanuit de Kribbe de wereld instraalt, onze harten blijven raken. Dáár ligt de Bron van vrede en eenheid, 

kunnen wij ons niet het beste met Gods wijsheid voeden? 
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Woensdag 13 januari 2016 bezoek Senioren Expo. 

We gaan op woensdag 13 januari met de bus naar de Senioren Expo in Veldhoven. We 

vertrekken om 11.00 uur bij de Wer1 om 17.00 uur gaan we weer terug naar huis. Het is 

een uitgebreide seniorenbeurs met informa:emarkt en optredens van ar:esten, orkesten 

en koren. Gra:s busvervoer naar de Senioren Expo Brabant te Veldhoven en terug.  

U betaalt dus € 7,00 per persoon voor het vervoer inclusief de entree.  

Deze aanbieding is alléén voor KBO-leden!  We hebben één bus besproken, er kunnen 

maximaal 50 mensen mee. Geef je dus :jdig op.  Het entreekaartje ontvangt u op de dag 

zelf in de bus, de buschauffeur brengt ze mee. Opgave via het invulstrookje op pagina 13. 

Samen aan tafel bij De Overlaat. 

Op woensdag 17 februari aan de Eikendonklaan 3, Waalwijk. 

Ontvangst 17.00 uur aanvang diner 17.15 uur. Wij hebben een heerlijk 

driegangen verrassingsmenu voor € 10,75. Als mensen een dieet 

hebben wordt hier rekening mee gehouden. Zoals glutenvrij. Dit kun je 

invullen op het invulstrookje. Er kunnen maximaal 40 mensen 

deelnemen. Wij gaan met eigen vervoer naar Waalwijk. Als je mee wilt rijden kun je het 

kenbaar maken op het invulstrookje op pagina 13.  

Voor meer informa:e kun je bellen naar Henk Vennix tel. 274620. 

Mijn Kerstwens voor de wereld en voor onze parochie is dat wij nog meer mogen groeien in geloof, gebed 

en naastenliefde om daaraan veel vreugde en kracht te ontlenen, de wereld menselijker te maken en de 

vitaliteit van onze parochie te waarborgen. Want, wat de een niet kan aanbieden, kan de andere 

misschien wel. Zo zullen de goede krachten gebundeld worden en kan ik mij als pastoor blijven toeleggen 

op een bezielende leiding van de parochie. Samen met het pastorale team en parochiebestuur blijven wij 

met elkaar enthousiaste gelovigen in deze :jd van onzekerheid en geloofstwijfel. Dat het kersPeest onze 

onderlinge verbondenheid mag sterken om op die manier hoopvol de toekomst tegemoet te gaan. Door 

ieders persoonlijke betrokkenheid, door ieders kerkbezoek willen we een vitale geloofsgemeenschap 

blijven. Jezus zelf nodigt ons als parochianen uit om buiten, maar ook in de kerk met elkaar het leven te 

vieren, in blijde en droevige omstandigheden. Kerstmis nodigt uit ons leven te blijven toevertrouwen aan 

de Heer die blij1 inspireren. Hij is geestelijk voedsel en leidsman tegelijk, die rich:ng gee1 op ons pad 

naar geluk en jong en oud zijn zegen schenkt.  

Namens het pastorale team een Zalig kersPeest en veel zegen in het komende jaar 2016. 

Pastoor Peter Luijckx 

Pastor Jan Groos 

Diaken John Dommeck 

Diaken Alexis Szejnoga 

Pastoraal assistente Annie van Kuijk  
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Tonproaten op woensdag 20 januari 2016 in "Het Klavier". 

Nieuwe loca:e met bekende tonpraoters die u weer behoorlijk op 

de lachspieren gaan werken met hun gesauwel of geklets. Hun buut 

hebben zij weer op de voor hun bekende manier voorbereid. 

Tijdens het voorbereidend samen zijn hebben zij de lachspieren 

gezellig bij elkaar uitgetest. De tonpraoters en die ene tonpraotster 

die jullie deze middag gaan vermaken zijn Harrie van den Elshout, 

Piet Schellekens,  Rietje Schoenmakers en Ton van Iersel. Kom voor 

deze gezellige middag naar Het Klavier op woensdagmiddag 20 

januari 13:30 uur. (zaal open 13:00). Ook voor muziek is gezorgd deze middag. Moet u 

worden gebracht en gehaald, zorg dan dat u niet te vroeg de gezelligheid moet verlaten en 

spreek het ophalen af na 17.00 uur. De entree is € 4,00 en niet-leden betalen € 6,00 dit is 

inclusief een kopje koffie of thee. 

In de wintermaanden hebben we allemaal weleens een verloren middag met niet veel 

om handen. Hoe leuk is het dan om samen met medeleden een gezellige middag te 

hebben. Omdat we nu over een eigen ruimte beschikken in "Het Klavier", gaan we 

proberen zo'n soort middag een vaste plaats te geven. Voorlopig hebben we een aantal 

middagen gepland. In 2016 hebben we maandag 11 en 25 januari hiervoor ingepland. Het 

krijgt de naam Ontmoe:ngsmiddag en is voor alle leden toegankelijk. Er kunnen spelletjes 

gespeeld worden, geknutseld, maar u mag ook uw 

eigen hobby meebrengen om anderen te inspireren. 

Denk bijvoorbeeld iets als breien - haken - borduren, 

maar ook kralen rijgen etc. Deze middag kost € 2.50 

en u hoe1 zich hiervoor niet op te geven. Gewoon 

binnen lopen en een gezellige middag hebben met 

z'n allen, dat is de bedoeling. 

Kerststukjes maken in "Het Klavier" 

Hee1 u zich al opgegeven voor het kerststukjes maken ? Pascal Zijlmans 

van Ambianze wacht op u om met ons deze middag tot een succes te 

maken. Wanneer ? Maandag 14 december, loca:e "Het Klavier", 

aanvang: 14.00 uur. De kosten bedragen € 15 inclusief alle luxe 

materialen van Ambianze. Opgeven bij Wies Molenschot (strookje in 

het vorige nummer) 
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Invulstrookje Senioren Expo 2016 Veldhoven 

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

28 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 ………x €  7,00      Totaal € ………………. 

Invulstrookje samen aan tafel  De Overlaat. 

Inleveren vóór 22 januari volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij: 

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

Wies Molenschot Oosterwijklaan 14. 

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

Straat 1:  ……………….………………………….. 

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

Straat 2: ……………………………………………..   

Aantal     …….. x € 10,75           totaal            € …………..  

0 Ik heb een dieet namelijk…………………………………………………….. 

0 Ik kom met de auto en er kunnen ………. personen meerijden. 

0 Ik heb geen auto en wil graag meerijden en betaal € 1,00 aan de chauffeur. 

Invulstrookje kerstviering 16 december 2015 

Inleveren vóór 13 december 2015 één van de volgende adressen: 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24  Lia Leemans, Hobbemastraat 11 

Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35       Ton Honkoop, Keteldiep 24 

De heer en/of mevrouw ………………………………………………………… 

Straatnaam…………………… ..……       huisnummer……………………….    

NB. Wij noteren zelf de deelnemers van de koren.  Koorleden die KBO-lid zijn moeten zich 

dus NIET aanmelden bij ons. 
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De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2015 hee1 weer een mooi bedrag 

opgeleverd dank zij de vele stemmen die wij hebben gekregen.  

Dank je wel leden, vrienden en bekende die :jdens deze ac:e op ons hebben gestemd. Als 

KBO vereniging hebben wij een mooie score behaald nl. 221 stemmen wat ons het mooie 

bedrag hee1 opgeleverd van € 867,17.  

Van de verenigingen in Kaatsheuvel zaten wij in de top 3 en van het totale aantal 

deelnemende verenigingen in de top 20. Dit mooie bedrag zal goed besteed worden t.g.v. 

van onze leden. Stemmers nogmaals bedankt voor jullie stem. 

Het bestuur. 

’t Kers:eest 

Kerstmis feest van het licht 

van de winterzonnewende 

Door Germane al belicht 

die geen kerstkindje kende 

Kerstmis feest van de kleur 

van de hulst en maste takken 

Dat groen dat gee� nog kleur 

als de zon voort is gaan zinken 

Kerstmis feest van vrede 

van eenvoud en nieuw leven 

Feest van vroeger en van heden 

van het krijgen en ’t geven 

Kerstmis feest van liefde 

van aan mekaren denken 

Feest van kaarten en brieven 

van kerk, stalleke en geschenken 

Kerstmis ’t mooiste in ’t wit 

alles zo gedempt en vredig 

als dieje rust in jouw hart ook zit 

Is ’t gevoel dan  evenredig. 

Gedicht  van onze oud-voorzi(er Piet Sins. 
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Diamanten Paar Bierhoff 

Op 19 oktober jl. was het 60 jaar geleden, dat Kees(87) en Lidy Bierhoff (83)  in het 

huwelijk traden. Allebei aNoms:g uit Den Haag gingen ze naar hun vervroegd pensioen 

van de toen nog PTT, in Kaatsheuvel wonen. Dat is alweer 27 jaar geleden. Die keuze was 

geheel toevallig. Vrienden van hen woonden inder:jd al in Brabant en dat sprak het 

echtpaar bijzonder aan. Toen het plan de Draaiboom werd opgestart, waren ze er als de 

kippen bij en ze wonen daar sindsdien met veel plezier.  

Na zijn werkzame leven was er volop :jd om te reizen en daar hebben ze dan ook met 

volle teugen van genoten. Een hele :jd zijn ze vrijwilliger geweest bij de Zonnebloem en 

zongen een aantal jaren bij het koor BelCanto. Nu de gezondheid wat afneemt, genieten ze 

samen vaak nog heerlijk van hun prach:ge tuin en de fijne buren. 

Tot hun grote verdriet bleef hun huwelijk kinderloos, maar dat 

neemt niet weg dat er een groots feest werd voorbereid door 

hun neven en nichten. Met veel mooie herinneringen werd dit 

gevierd bij Wijnand van Del1. 

Burgemeester Luijendijk bracht bij hun thuis de felicita:es 

over met een heerlijke taart en een kopie van de originele 

trouwakte. Dit werd door hen erg op prijs gesteld.  

Wij sluiten ons als Bestuur en commissies van de KBO 

natuurlijk graag bij aan en wensen het bruidspaar nog vele 

mooie en gelukkige jaren samen toe.  

Uitnodiging van de vakan#ecommissie. 

Zoals bij jullie wel bekend is gaan we ieder jaar een week op vakan:e. In 2016 gaan we 

naar hotel Monopole in Valkenburg. Dit is gekozen door de groep die afgelopen jaar is mee 

geweest. De kosten zijn voor een 1-persoonskamer € 610.= p.p. en voor een 2-persoons-

kamer € 540.= p.p.  Ook is er de mogelijkheid voor een combikamer. Deze bestaat uit 2 

aparte slaapgedeeltes. 1 met 1 bed en 1 met 2 bedden gescheiden door een tussendeur. Je 

deelt wel samen de badkamer, toilet en tv. Hier hoe1 geen 1 pers. toeslag voor betaald te 

worden. Je betaalt dan € 540.= p.p. Hierbij inbegrepen is vervoer, dagtochten, 3 maal:jden 

en een avondprogramma. Je moet zelf een annuleringsverzekering afsluiten. Heb je 

interesse, kom dan op 15 februari naar "Het Klavier", kamer 1.17. Daar 

kunnen we u meer vertellen en kunt u een aanbetaling van €50.= doen als 

u zin hebt om mee te gaan. Er zijn nog plaatsen vrij. 

De vakan:ecommissie Emmy van Wezel, Maria Boere, Leo en Ellie Fransen. 
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Met vragen of sugges:es 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 

OVERIGE BESTUURSLEDEN: 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 

E-mail:  cees.sprangers@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  

Ton van Iersel - Pieter Bruegelstraat 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 Dri1, 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 

Eindredac:e:  Ruud Giesbers - Schubertstraat 40 - Tel. 06-18784622 

Email: redac:e@kbo-kaatsheuvel.nl  

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

Druk: RPQ Kaatsheuvel  


