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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 maandag o.l.v.  

Mevrouw van Heesch 

09:15 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Koersbal Elke woensdag 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 

11:00 uur in 

Het Klavier 

Lia Leemans, 0416-275016  

Fietsen Op dinsdag rustige groep 

(12 en 26-4, 10 en 24-5, 

7 en 21-6) 

Elke donderdag pittige 

groep. Afstand ca. 50 km. 

13:30 uur de Werft 

 

 

13:00 uur de Werft.  

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). Zie pag.7 

Zingen Elke woensdag samen 

met Zang en Vriendschap 

14:30 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 

Activiteiten komende periode 

5 april  Wandeling door Kaatsheuvel met de Heemkundekring 

11 april  Kennisuitwisseling over tuinieren 

12 april  Bezoek  aan de Tweede Kamer in Den Haag 

15 april  Busreis Asperge en grensparkroute 

19 april  Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag 

25 april  Vliegers maken in "Het Klavier" 

9 mei  Inloopmiddag 

10 mei  Modeshow 

18 mei  Bedevaart naar Elshout 

25 mei  Bezoek aan het Biesbosch Museum met rondvaart 

1 juni  Puur Hollands, bezoek aan de Zaanse Schans 

14 juli  Samen aan tafel bij de Vuurhaard in Udenhout 

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

 

Vorig jaar heb ik op de algemene ledenvergadering aangegeven dat onze KBO vereniging in 

een modern jasje werd gestoken. Nu een jaar later kan ik best zeggen dat dat gelukt is. Als 

ik onze nieuwe accommodatie "Het Klavier" binnenloop komt er een gevoel van trots naar 

boven en zeker als ik onze ruimte binnenga. Voor onze vereniging is dat een grote 

verworvenheid en we zijn blij dat de gemeente ons dat gunt. We gaan dit gebruiken en 

zullen de gemeenschap laten zien dat we er zijn voor de senioren maar ook dat senioren 

mee kunnen praten over van alles en nog wat. In het dagelijkse leven zijn we veel 

mondiger als vroeger en weten we ons woordje overal te doen. Niet alleen in Het Klavier 

maar ook in de supermarkt, op straat en overal waar het uitkomt. Daarom is er een kring 

van gemeentelijke KBO bonden opgericht om één en dezelfde mening te hebben over 

diverse zaken. Zo willen we één stem hebben op het gebied van veiligheid, wonen, 

inkomen, welzijn en zorg. We zullen er staan als het gaat over de lokale belangen-

behartiging. 

Gewoon resultaatgericht opkomen voor onze leden is ons credo. En wij hopen dat onze 

gemeente dat ook zo ziet en ons als een volwaardig partner beschouwt. Wij senioren 

kunnen ons dan thuis voelen op een acceptabele plaats in de moderne samenleving. Laten 

we elkaar snel ontmoeten in onze accommodatie. Kijk voor de inlooptijden op onze 

website of in dit Nieuwsblad.  

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel. 

 

Kennisuitwisseling over tuinieren 

Maandag 11 april 2016 organiseren wij een middag voor tuin- en 

volkstuin liefhebbers. We denken hierbij aan het ruilen van zaden, 

bloembollen en stekken. We kunnen dan ook tips 

uitwisselen over bemesting. De echte tuiniers 

zullen denken dat het wat laat is in april maar dat 

kon niet anders. Het is een begin; mogelijk krijgt het een positief vervolg 

als we geoogst hebben en  met elkaar kunnen ruilen.  

Graag tot 11 april in de KBO ruimte (1.18) van Het Klavier.  

Gerard Hultermans. 
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Inloopmiddag  

9 mei is er weer een inloopmiddag gepland in onze eigen ruimte 

(kamer 1.18) in "Het Klavier". Kom gezellig langs voor een praatje, 

een spelletje, potje kaarten of breng iets mee wat je zelf leuk vindt 

om te doen. Wij willen graag ideeën krijgen om deze middag tot een succes te maken. Kom 

op leden, verzin eens iets !! 

Aanmelden hoeft niet, gewoon binnen lopen. 

Kosten zijn € 1.50, daar krijg je dan ook nog een lekker kopje koffie of thee voor. 

 

Uit eten bij de SG "De Overlaat". 

Bij aankomst verzamelden wij in de aula van deze school. Het is leuk om dan te zien dat 

een opa en oma hun kleinzoon daar ontmoetten die er zijn studiedag weer op had zitten. 

Toen wij allemaal waren gearriveerd, werden wij opgehaald door een van de gastvrouwen 

van deze avond. In een geheel nieuwe entourage werden wij gastvrij ontvangen. Keurig 

werden onze jassen aangenomen door de 

gastheren en gastvrouwen van deze avond. 

Nadat ieder een plaatsje had gevonden aan 

tafel werd in het kort uitleg gegeven door 

de instructrice; zij begeleidde deze avond 

de scholieren van het 4e leerjaar. Dat 

iedereen het naar zijn zin had en van het 

diner genoot blijkt wel uit de foto. Zoals 

altijd is er een tijd van komen en van gaan. 

Deze avond is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag 

De eerste 50 leden waren al snel ingeschreven voor 12 april. Aangezien de animo erg groot 

was, hebben wij nog een tweede bus gereserveerd. Op dinsdag 19 april gaat er nog een 

bus richting Den Haag. Heeft u nog interesse om mee te gaan, er zijn nog plaatsen 

beschikbaar voor deze datum.  

Voor info, bel 852688.  

Het programma voor beide dagen is als volgt: 

Vertrek vanaf De Werft om 10.00 uur 

10.45 uur koffie met cake in Oud Alblas 

12.00 uur aankomst in Den Haag 

12.30 uur -13.30 uur lunch in het Pleinrestaurant 

13.30 -14.00 uur Gesprek met een CDA Kamerlid 

14.00 uur -15.30 uur Rondleiding Tweede Kamer 

15.30-16.00 uur Plenaire zaal (publieke tribune) 

16.00 uur Einde. 

16.30 uur Vertrek bus 

+/-18.00 uur Aankomst Kaatsheuvel  

Niet vergeten uw legitimatie mee te brengen. Paspoort, ID-kaart of rijbewijs.  

Bedevaart naar Elshout. 

Woensdag 18 mei om 14.00 uur gaan we naar de 

Parochiekerk te Elshout. Voor de eucharistieviering ter 

gelegenheid van de Mariamaand. Na afloop biedt KBO-

Brabant gratis koffie met iets lekkers aan in het 

gemeenschapshuis 't Rad naast de kerk. We gaan op 

eigen gelegenheid. Fietsers vertrekken gezamenlijk om 

12.45 uur bij de Werft. De leden die met de auto gaan 

verzoeken wij om uiterlijk 13.45 uur bij de kerk aanwezig 

te zijn. 

Informatie bij Ton van Iersel tel. 274380. Omdat de KBO 

Brabant graag wil weten met hoeveel mensen wij 

komen, is het noodzakelijk om je op te geven via het 

invulstrookje op pagina 19. 
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De wandelgroep is weer een fietsgroep geworden. 

In de winterse periode 2015-2016 heeft de wandelgroep op de donderdagen op diverse 

locaties prachtige tochten gemaakt. Ondanks de natte winter is het weer ons redelijk goed 

gezind geweest. Slechts een enkele maal is de wandelmiddag afgeblazen. Wel waren vele 

wandelpaden in de Loonse en Drunense Duinen door de voertuigen van een boomkap-

firma onbegaanbaar geworden. Eind januari zijn ze gelukkig weer goed begaanbaar 

gemaakt. De rustige groep liep circa 6 km en de pittige circa 9 km. Telkens sloten we de 

middag gezellig af met een samenzijn van beide groepen en het drinken van een bakske. 

Zo is het wandelen niet alleen goed voor een fit lichaam maar heeft het ook een sociaal 

aspect in zich. Op donderdag 18 februari verraste KBO-Brabant ons met een bezoek van 

een verslaggeefster en de fotograaf. Zij wilde van de groep graag horen wat onze motivatie 

is om elke donderdagmiddag te gaan wandelen. Vooraf aan de wandeling brachten we een 

bezoek aan de Zwammenberg in De Moer. Het verslag zal waarschijnlijk in de ONS van mei 

geplaatst worden. Donderdag 24 maart was onze laatste dag die we met een wandeling op 

het landgoed Huis ter Heide en daarna bij de Moerse Hoeve afgesloten. 

Een aantal deelnemers van onze wandelgroep is op 31 maart weer op de fiets gestapt. 

Sinds de zomertijd is ingegaan, vertrekken we elke donderdag om 13.00 uur vanaf De 

Werft voor een tocht tussen de 45 en 50 km. Het fietstempo ligt afhankelijk van de wind 

tussen de 16 en 20 km/uur. Ook bij het fietsen gaat het niet alleen om de sportieve 

prestatie. De stop geeft altijd weer extra ruimte voor een praatje. Dit geeft bij de 

regelmatige deelnemers een vriendschappelijke band die we koesteren en graag 

vasthouden. Voor een goed overzicht en onze veiligheid mag de groep niet te groot 

worden. Als er naast de vaste kern "nieuwe deelnemers" zijn, moeten zij zich eerst melden 

of er ruimte is om aan te sluiten. Neem daarom eerst even van te voren contact met mij 

op. Mensen met een E-bike kunnen ook meefietsen. Maatgevend is dat je mee kunt doen 

met een pittige fietssnelheid en dit circa 3 uur kunt volhouden. In de periode juni/

september zullen we bij ideaal weer enkele dagtochten van circa 80 km gaan fietsen en 

vertrekken dan om 9.30 uur bij De Werft.  

Ton Honkoop, tel. 0416-275290 
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Busreis: Woensdag 1 Juni 2016 Puur Hollands, Zaanse Schans 

08.30 uur  Vertrek vanaf de Werft naar de  

   Zaanse Schans met een stop in  

   Haarzuilens. 

09.45 uur  Verwachte aankomst bij restaurant 

   het Wapen van Haarzuilens voor  

   koffie met gebak. 

10.30 uur  Na de koffie rijden we rechtstreeks 

   naar de Simonehoeve in Katwoude. 

11.15 uur  Hier maken we kennis met de traditionele Nederlandse producten als   

   klompen en kaas. Daarna mogen we rondkijken in de Simonehoeve. 

12.30 uur  In het restaurant van de Simonehoeve gebruiken we de koffietafel met  

   kroket. 

13.30 uur  Na de lunch rijden we naar de Zaanse schans waar wij op eigen gelegenheid 

   dit openluchtmuseum bezoeken. Tal van oude ambachten zijn er te   

   bewonderen zoals onder andere de verfolie- en zaagmolen, tin-gieten,  

   schilderen van Delfts blauw etc. 

16.15 uur  De Zaanse Schans gaan we verlaten en dan beginnen we aan de terugreis  

   naar Kaatsheuvel. 

18.15 uur  Ter afsluiting stoppen we in Gameren bij restaurant Gambora voor een  

   3-gangendiner. 

20.15 uur  Na het diner dag rijden we weer terug naar huis. 

Voor leden van de KBO’s in de gemeente LoZ bedraagt de prijs € 55,-- pp; voor niet leden is 

de prijs € 60,-- ( KBO-leden gaan voor). Opgeven uiterlijk vóór 11 mei 2016.  

zie aanmeldingsstrookje op pagina 18. 
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 Samen aan tafel "de Vuurhaard" donderdag 14 juli Slimstraat 21 Udenhout.  

De Vuurhaard is een opvanghuis voor vluchtelingen.  
Zij bereiden voor ons een uitgebreide maaltijd volgens 
recepten uit hun eigen land. De kosten zijn € 10,00 p.p. 
inclusief 2 drankjes. Meer consumpties zijn € 1,00 per stuk. Er staat een bus om een kleine 
bijdrage in te doen voor het vluchtelingenwerk.  
De ontvangst is om 17.45 uur met een drankje. Om 18.15 uur begint de maaltijd. Om 20.00 
uur geven de fraters uitleg over het leven in de Vuurhaard. We gaan met eigen vervoer 
naar de Vuurhaard. We verzamelen om 17.15 uur bij de Werft op het parkeerterrein. 
Deelname €11,50 p.p. inclusief €1,50 p.p. voor het vervoer. De chauffeurs krijgen € 1,50 
vergoeding per inzittende.  
Omdat de fraters ruim vooraf willen weten met hoeveel mensen wij komen is het 
noodzakelijk om je nu al op te geven via het strookje op pagina 19. 

Vliegers maken 

Het voorjaar komt er aan, we organiseren maandagmiddag 25 april een inloopmiddag 

vliegers maken. Er zijn twee ervaren vliegerbouwers aanwezig die met heel eenvoudige 

hulpmiddelen een vlieger in elkaar zetten. Als het weer het toelaat kunnen jullie je eigen 

gemaakte vlieger op laten; misschien slaat het 

'vliegervirus' over en ontstaat er een clubje vliegers 

bouwen bij de KBO. Wij nodigen iedereen uit, ook de 

dames van onze vereniging, om een vlieger te komen 

maken. Kosten voor deze middag zijn € 5.00 inclusief 

koffie. Aanmelden via invulstrook op pagina 18. 

Karel Damen, Gasthuisstraat 29 

Even voorstellen……. 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kees Hoevenaars, ben 77 jaar en woon in 

Kaatsheuvel. Tot mijn pensionering heb ik altijd in administratieve functies gewerkt, 

waarbij de langste tijd bij de glasfabriek in Dongen. In die tijd was ik een groot aantal 

jaren bestuurslid van ons eigen pensioenfonds en ben dat nu, vanaf 1998 nog steeds.  In 

mijn vrije tijd ga ik graag met familie en/of vrienden naar musea, concerten etc. en ben 

ook nog verbonden aan het kerkkoor van Sint Jan. Toen ik als KBO-er 

werd gevraagd om lid te worden van de activiteitencommissie, heb ik er 

niet lang over na hoeven te denken, want samen met een groep andere 

leden activiteiten ontplooien waar veel senioren gebruik van kunnen 

maken, lijkt me een geweldig idee en tegelijk een grote uitdaging. Wie 

weet, komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen. 
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Woensdag 25 mei 2016 bezoek Biesbosch Museum Eiland. 

Woensdag 25 mei gaan we met eigen vervoer naar het 

Biesbosch Museum met aansluitend een rondvaart met 

de fluisterboot. De Biesbosch is 4 jaar op de schop 

geweest, met daar een nieuw Museum. Dit museum 

laat vooral zien op welke wijze de mens vanaf die 

periode tot heden zijn brood in het gebied verdiende 

en door zijn handel het uiterlijk van de Biesbosch heeft 

bepaald. Het entreekaartje en de boottocht kosten  

€ 15.00. Bijdrage voor het vervoer € 5.00 

voor de auto. Totaal € 20.00 exclusief koffie. 

Vertrek bij de Werft 11.30 uur. Vergeet niet 

uw lunchpakketje voor deze dag mee te 

nemen. Opgave via invulstrook op pagina 18.  

Ons KBO-Platform CUBIGO 

Regelmatig kunt u in het maandblad van KBO Brabant, de Ons, iets lezen over ‘Ons 

Platform’. ‘Ons Platform’ is een laagdrempelig digitaal platform dat speciaal is afgestemd 

op de behoeften van senioren met weinig of geen computerervaring. Sinds mei 2015 is het 

in de lucht en steeds meer leden van de verschillende KBO-afdelingen maken er gebruik 

van. Met een eenvoudige opmaak levert het een ‘Facebook’-achtige omgeving voor de 

leden van de KBO. Communicatie met door u zelf gekozen mensen staat hierbij centraal. 

Met gebruik van zgn. ‘Cubes’ of blokjes en goed leesbare grote letters kunt u nieuws lezen 

uit uw eigen omgeving, nieuws van de lokale en provinciale KBO, radio luisteren, maar ook 

berichtjes sturen naar andere leden uit uw omgeving. Met het gratis platform, onder-

steund door KBO Brabant kun je eenvoudig contact leggen met anderen uit je omgeving, 

die je misschien nog niet kent. Omdat je eigenlijk niets fout kunt doen en het geheel 

afgeschermd is voor kwaadwillenden, biedt het een veilige omgeving om ‘op maat’ 

informatie te krijgen of te delen met andere senioren uit uw directe omgeving.  

In de ‘Ons’ zal er regelmatig aandacht worden besteed aan het Platform en wanneer er 

voldoende belangstelling is zal ook KBO Kaatsheuvel korte duidelijke cursussen gaan 



12 

 

 

 

Gezellige  zondag  

Voorjaar 2016  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

KBO Kaatsheuvel 

22 mei in De Rode Loper Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

Samen  Koken, samen Eten ( voorjaarsmaaltijd ) voor € 6,-  incl. kopje koffie of thee en 

één glaasje fris.  

5 juni in Vossenberg Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel  

Muziekmiddag, entrée € 2,50 incl. kopje koffie of thee en na afloop gelegenheid om 

een frietje met kroket te eten tegen betaling. 

verzorgen in onze ruimte in Het Klavier om u wegwijs te maken op ‘Ons Plaform’. U kunt 

zich eenvoudig via de website van KBO Brabant op www.kbo-brabant.nl door een klik op 

onderstaande afbeelding aanmelden. Ook onze eigen KBO Kaatsheuvel zal haar activiteiten 

naast op de eigen website www.kbo-kaatsheuvel.nl en in het eigen 

nieuwsblad, het blad dat u nu in handen heeft, ook op ‘Ons Plaform’ 

plaatsen, zodat u snel kunt opzoeken wanneer een bepaalde activiteit 

ook al weer was en waar u zich kunt aanmelden. 

 

Voor informatie Ruud Giesbers, 

06-18784622 
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Algemene Leden Vergadering 2016 

Op 16 maart 2016 hebben we voor het eerst onze 

algemene ledenvergadering in Het Klavier gehouden. 

Onze leden hebben op grote schaal gebruik gemaakt 

van de uitnodiging, maar liefst 210 leden hadden zich 

aangemeld. Helaas moesten enkele leden vanwege 

een uitvaart zich afmelden maar met 200 mensen in 

de theaterzaal van Het Klavier kunnen we spreken van 

een stampvolle zaal. In onze standaard KBO-opstelling 

zouden we ongeveer 160 personen geplaatst kunnen hebben, maar een compliment aan 

de personen die door de plaatsing van enkele lange tafels en gebruik te maken van de 

eerste tribunerij met passen en meten ons allen een plaatsje hebben kunnen geven. 

In zijn openingswoord memoreerde onze voorzitter Herman van Gulik aan de 

veranderende KBO. Onze activiteiten, gezelligheid en de contacten die hieruit voortkomen 

blijven belangrijk voor ons. In toenemende mate doen wij aan belangenbehartiging voor 

onze leden individueel en collectief. We staan onze leden bij in het keukentafelgesprek 

maar hebben ook regelmatig overleg met onze lokale overheid over de regelgeving en 

met de dienstverleners over hun prestaties. Ons bestuur heeft al jarenlang dezelfde 

samenstelling, maar "vergrijst" hierdoor. We hebben daarom grote behoefte aan nieuwe 

bestuursleden met kennis, kunde en visie. Meld u als u denkt een toegevoegde waarde te 

kunnen zijn op bestuurlijk vlak. 

Dit jaar hebben we vier jubilarissen die 25 jaar lid van onze KBO-afdeling zijn. Drie waren 

aanwezig en zij werden even in de spotlight gezet en bedankt met een bloementje en 

oorkonde. 

Het jaarverslag opgesteld door secretaris Ton 

Honkoop werd op enkel details extra verduidelijkt. 

Henk Vennix ging als voorzitter van de 

activiteitencommissie in op de uitbreiding van deze 

commissie met drie leden. Lia Leemans vroeg om 

extra leden voor de yoga zodat er een tweede groep 

kan worden gestart. Cees Sprangers benadrukte onze 

belangenbehartiging in alle facetten. De inzet van 

onze VOA’s vanwege de nieuwe wetgeving WMO, de oprichting van onze nieuwe 

gemeentelijke kring en de aanstaande oprichting van een seniorenraad in onze gemeente. 

Penningmeester Herman Lommen lichtte het financieel resultaat 2015 en begroting 2017 
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toe. Positief is dat de contributie voor 2017 niet verhoogd wordt. De kascontrolecommissie 

heeft erg zijn best gedaan om een onregelmatigheid te ontdekken. Gelukkig zijn ze er niet in 

geslaagd waarna de penningmeester werd bedankt voor zijn nauwkeurige prestatie en 

decharge werd verleend. 

In de rondvraag werd gevraagd wat KBO-Brabant zoal met onze afdracht doet? Kijk eens 

naar een jaarverslag van KBO-Brabant op hun website. Enkele grote posten zijn, huisvesting 

en personeel, het blad ONS, opleidingskosten voor lokale kaderleden, ondersteuning van 

kaderleden en projecten, etc. 

Het Meezingkoor MeePesaant uit Tilburg gaf een spetterend optreden. Er werd door de 

leden ook flink meegezongen. Gezelligheid troef! Na de afsluiting met broodjes met koffie/

thee en de trekking van de loterij kunnen we terugkijken op een geslaagde middag. 

Ton Honkoop 

Ere wie ere toekomt 

Als lid van de KBO Kaatsheuvel kan ik het niet nalaten een compliment te geven aan ons 

voortreffelijk bestuur. Bij de jaarvergadering van 16 maart j.l. heb ik echt genoten van een 

mooie goed georganiseerde middag met het zangkoor, MeePesaant uit Tilburg. Er werd 

goed geluisterd en de sfeer was om U tegen te zeggen. Zo'n middag gaat er bij onze leden 

wel in. Graag tot een volgende bijeenkomst. Een tevreden lid en tot ziens. 

Cor Grootswagers 

Modeshow KBO 

Wegens succes geprolongeerd. Dinsdag 10 mei is er weer een modeshow in de theaterzaal 

van Het Klavier. Leuke vlotte kleding, 1500 stuks, voor elk wat wils. 

11.00 uur ontvangst met koffie/thee met iets lekkers erbij, met aansluitend een leuke 

modeshow . 

Rond 12.30 uur staat de lunch klaar, een heerlijk 

kopje soep met een broodje kroket. Daarna kunt u 

uitgebreid gaan snuffelen en passen, en eventueel 

iets kopen. 

We sluiten deze middag af met een gratis loterij. 

Opgeven vóór 2 mei bij de bekende adressen met 

het strookje op pagina 19. Kosten zijn € 6 per 

persoon. 

Tot ziens in Het Klavier 
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Een bezoek Kamp Vught, dit is uw bezoek meer dan waard !  

Het bezoek aan kamp Vught, waar wij toch relatief dicht bij wonen, heeft veel indruk 

gemaakt op onze leden. Zo'n 40 KBO-ers kregen een rondleiding langs de overblijfselen van 

het kamp en werd o.a. de slaapzaal van binnen bekeken.  

Onze plaatsgenoot Huub van der Linden, al 

jaren een van de gidsen op dit kamp, leidde 

een van de twee groepen rond. 

In een rustige stille omgeving wist hij er door  

persoonlijke en emotionele verhalen een 

goed beeld van het kamp te schetsen. 

Ondanks dat onze leden er al veel over 

hadden gehoord of gelezen was dit bezoek 

toch een geheel andere ervaring. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



18 

 

Aanmeldingsstrookje busreis Puur Hollands Zaanse Schans 1 Juni 2016 

(Inleveren en betalen vóór 11 mei 2016 graag van tevoren bellen) 

Roos Honkoop Keteldiep 24 Tel: 0416-275290 

Diny Thielen Bredevaert 2 Tel: 06-41809166 

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

Adres 1: …………………………………………………   tel. …………………………………........ 

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

Adres 2: ………………………………………………      tel. ……………………………………… 

Aantal   ….. X  € 55 ,-- (leden) + ………..X  € 60,-- (niet-leden)    Totaal  € ……………...  

 

Aanmeldingsstrookje vliegers maken op 25 april 

(inleveren en betalen vóór 11 april 2016) 

Karel Damen - Gasthuisstraat 29 Tel: 276438 

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

Adres 1: …………………………………………………   tel. …………………………………........ 

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

Adres 2: ………………………………………………...   tel. ……………………………………… 

Aantal    …. X € 5,-  Totaal € ………………… 

 

Invulstrookje bezoek Biesbosch Museum Eiland 25 mei 

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

18 april in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

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

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d  Agnes Burgs, Neer 3 

Kees Hoevenaars, Vossenbergselaan 70  Karel Damen, Gasthuisstraat 29 

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

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

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

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

Aantal :  --------x €  20,00 (incl. € 5,00 voor de auto € …………..  

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee.  

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

Onderstaande strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe 

uiterlijk 22 april in een van de volgende brievenbussen deponeren.  

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

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d  Agnes Burgs, Neer 3 

Kees Hoevenaars, Vossenbergselaan 70  Karel Damen, Gasthuisstraat 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeshow 10 mei 

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

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

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

Straat 2:------------------------------- plaats-------------------------  Kosten € 6,-- p.p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedevaart Elshout 18 mei. 

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

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

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

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

Er zijn geen kosten aan verbonden!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen aan tafel "de Vuurhaard" 14 juli. 

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

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

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

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

Aantal  -------- x € 11,50    € …………..   Komt u met de auto?       0  ja    0  nee. 

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

Ik kom niet met de auto en wil graag meerijden    0 ja  0 nee. 

ADRESWIJZIGINGEN E.D. 

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, uw telefoonnummer 

of 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. 
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Gouden Paar van Iersel 

Dit keer zetten we Ton en Anne Marie van Iersel in het zonnetje vanwege hun Gouden 

bruiloft. Ton en Anne Marie zijn geen onbekenden bij onze KBO. Ton is al jaren lid van de 

activiteitencommissie en samen met zijn steun en toeverlaat Anne Marie zorgen zij samen 

voor de Nordic Walking groep op dinsdagmorgen. Verder begeleiden ze samen de 

dinsdagmiddag fietsgroep bij de KBO.  Ton zingt ook nog bij het koor Bel Canto, terwijl 

Anne Marie het in het sportieve vlak zoekt met yoga en zwemmen. In de zomer is ze 3 x 

per week heel vroeg in de ochtend in het zwembad Zidewinde te vinden. Af en toe wat 

tuinieren, zo blijven ze fit en gezond. Ze kijken dan ook 

dankbaar terug op een mooi leven samen. Dinsdag 15 

maart de dag dat ze 50 jaar getrouwd waren hebben ze 

met de broers en zussen en neven en nichten bij De 

Roestelberg een mooie en gezellige dag samen door 

gebracht. 

Ton en Anne Marie, bedankt voor jullie inzet als 

vrijwilliger bij onze KBO en wij hopen dat jullie dit nog 

lang kunnen blijven doen. 

Namens bestuur en jouw "eigen" activiteitencommissie 

nog van harte proficiat en nog vele gezonde jaren samen 

toegewenst. 
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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 

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 

Karel Damen, Gasthuisstraat 29 - 5171 GK Kaatsheuvel - tel. 276438 

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: 

Annique Pooters - Ringvaert 55 - 5171 MV Kaatsheuvel -  

Email: annique.pooters@kbo-kaatsheuvel.nl 

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  

Dit KBO Nieuwsblad krijgt u in 2016 samen met het blad ONS in de maanden: februari, 

april, juni, september, november en december. In januari, maart, mei, juli-augustus en 

oktober ontvangt u alléén het blad ONS. 


