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ac�viteit wanneer Tijd en waar Informa�e 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 Wer/ 

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 rus:ge groep 

(7 en 21 juni, 5 en19 juli, 

2,16 en 30 augustus) 

Elke donderdag pi;ge 

groep. Afstand ca. 50 km. 

13:30 uur de Wer/ 

 

 

13:00 uur de Wer/.  

 

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290).  

Zingen Elke maandag samen 

met Zang en Vriendschap 

14:30 uur in  

Het Klavier 

Informa:e bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 

Racefietsen elke donderdagmiddag 13:00 uur bij 

Gasthuisstraat 29 

Info: Karel Damen 

tel. 06-13611985 

Ac�viteiten komende periode 

1 juni  Puur Hollands, bezoek aan de Zaanse Schans 

23 juni  Samen aan tafel bij Hong Kong City 

28 juni  Scootmobieltocht 

7 juli   Excursie naar De Stoerderij (waterbuffelboer), Son en Breugel.  

14 juli  Samen aan tafel bij de Vuurhaard in Udenhout (inschrijving reeds gesloten) 

7 augustus Zomer barbecue 

10 augustus Bezoek IJzer:jdboerderij 

23 augustus Scootmobieltocht 

8 september Samen aan tafel bij Chalet Fontaine 

Vanaf 7 september op woensdagmiddag elke 14 dagen in het Klavier, rikken of jokeren 

Lees verder in dit blad over bovenstaande ac:viteiten. 
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In Memoriam Free Fijnaut 

Op 20 maart j.l. is Free Fijnaut overleden. Free was een overtuigd KBO lid en heeft veel 

voor onze vereniging betekend. Hij heeft KBO Kaatsheuvel in de negentiger jaren op de 

kaart gezet met deelname aan een aantal activiteiten. Free stond pal voor de organisatie 

ervan. Velen heeft hij overtuigd om toe te treden tot de vereniging die hem zo na aan het 

hart lag. In 1999 werd hij bestuurslid  en bracht daarmee de KBO tot één voor die tijd 

bepalende vereniging voor ouderen. Hij was medeoprichter van ons eigen blad "het KBO 

tje". Free zorgde dat er aandacht was voor het wel en wee van leden, zoals jubilea, 

overlijden etc. Hiervoor was hij ook de juiste persoon met zijn amicaliteit, humor en 

doortastendheid. Hij vertegenwoordigde de KBO in de organisatie van de mantelzorg en 

was óók daar een gewaardeerde kracht. Hij stond zijn mannetje bij de jaarlijkse 

kerstviering. De eucharistieviering was bij hem jarenlang in goede handen. Als bestuurder 

had Free altijd veel aandacht voor de leden. Hij kende veel thuissituaties van mensen en 

hielp hen als ouderenadviseur vooruit. 

Persoonlijk ken ik Free ook als overtuigd lid van het CDA. Hij was de man die mij 

overtuigde om de politiek in te gaan en wel voor het CDA. Dat was voor mij de beste club, 

volgens Free. Jaren heeft hij mij gecoacht in de politiek en was altijd aanwezig als er 

moeilijke zaken besproken moesten worden. Dat Free een aimabel persoon was, was te 

merken aan de enorme belangstelling bij zijn 

herdenkingsdienst en de condoleance in Chalet-Fontaine. 

Joke,  ik hoop dat je veel steun en sterkte kunt vinden in de 

hierboven uitgesproken woorden, want Free was een fijn 

mens om mee te maken en een voorrecht om hem te 

hebben gekend. 

Herman van Gulik, Voorzitter KBO-Kaatsheuvel. 

Kaarten maken. 

Wie willen er leuke kaarten komen maken? Op 

maandagmiddag om de veertien dagen in Het Klavier 

kamer 1.17 en 1.18 van 13.30 uur tot 16.30 uur. In de 

periode van september t/m april. Voor meer 

informatie, of om je op te geven kun je contact 

opnemen met Elly Fransen telefoon 311332. 



 

 

 

 

 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN 
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Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag 

Gelukkig hadden we genoeg aanmeldingen om twee keer naar Den Haag af te reizen. 

Zodoende vertrokken er op 12- en 19 april volle bussen vanaf De Werft naar de Tweede 

Kamer, met een kleine tussenstop voor koffie met cake in Oud-Alblas. We moesten daarna 

wel even haasten om op tijd in Den Haag te zijn. 

De tijd voor de voortreffelijke lunch werd wat ingekort, zodat we prima op schema lagen 

voor een kwartiertje peptalk van een CDA politicus. Op 12 april was het de Heer Heerma en  

op 19 april viel de eer te beurt aan Mona Keijzer. Daarna werd de groep gesplitst en kregen 

we per groep een gids mee. Een erg interessante rondleiding door de bibliotheek en 

Statenzaal waar onze gids een ervaren historicus als vrijwilliger heel boeiend over wist te 

vertellen. Bij het rondlopen door het grote gebouw komen we zomaar bekende mensen 

tegen zoals Jesse Klaver en Jette Klijnsma, waar we even een praatje mee maakten. Er 

liepen ook nog verscheidene journalisten bekend van radio en televisie. Al met al een hele 

dynamische omgeving, mooi om mee te maken. Na de rondleiding kregen we toegang tot 

de tribune van de plenaire zaal, het hart van de Nederlandse politiek. Hier vinden de 

debatten plaats van ons parlement. Na een half uur was het tijd de zaal te verlaten, want 

de bus wachtte weer op het Malieveld om ons naar huis te brengen. Het was weer een 

pittig eindje lopen na deze drukke dag. Helaas, het kon niet anders omdat de chauffeur zijn 

bus niet zomaar overal mag parkeren. Zonder verdere problemen kwamen we rond 18:30 

uur weer in Kaatsheuvel aan. We kunnen terug 

kijken op een vermoeiende maar zeer 

interessante en geslaagde dag. 

Kaartmiddag. 

Van 7 september tot en met april willen wij kaartmiddagen gaan houden. Op 

woensdagmiddag om de veertien dagen in Het Klavier kamer 1.17 en 1.18. We beginnen 

om 13.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Leden die graag 

rikken en/of jokeren kunnen zich opgeven bij: Kees 

Hoevenaars, telefoon 273485  mobiel 06-51692321. 
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Hoe organiseren we de zorg van de toekomst? 

Een vraag die wij ons allen moeten blijven stellen en waar ook Maasduinen als grote speler 

in onze gemeente m.b.t. zorginstellingen ( denk aan Venloene , Rosagaerde  en de 

Vossenberg) druk mee aan de slag is. 

Om een beter beeld van de wensen voor de toekomst te krijgen heeft Maasduinen een 

adviesbureau benaderd dat goed thuis is in trends en 

ontwikkelingen. De opdracht is om een beeld te vormen 

van de zorg anno 2025 en daar samen met het 

managementteam van Maasduinen een visiedocument 

over te maken. Dit is ook belangrijk om o.a. de 

nieuwbouwplannen van de Vossenberg te kunnen 

invullen.  

Als aanpak is gekozen voor een startsessie met het management van Maasduinen waar 

sinds 1 februari 2016 een nieuwe directeur in dienst is gekomen. Uit de vele trends die te 

noemen zijn, zijn er 5 geselecteerd als belangrijkste voor de zorg. 

Deze 5 zijn:  

Clustering, hierbij moet je denken aan samen onder één dak ouderenzorg maar ook 

bijvoorbeeld kinderdagverblijf of activiteitencentrum voor bewoners uit het dorp. 

Ik ben in regie, de senioren van de toekomst willen meer zelf bepalen wat ze aan zorg 

willen afnemen en invloed hebben op de manier hoe dit geregeld wordt. 

Beleving, het welzijn van de mens wordt bepaald door vele factoren die samen de 

beleving vormen. Hierbij kun je denken aan samen eten, uitgaan, lidmaatschap van 

verenigingen en allerlei andere activiteiten als ook de omgeving waarin dit plaatsvindt. 

Kwaliteit, welke eisen stellen we aan de kwaliteit van leven en hoe wordt dit ingevuld. 

Mensen ervaren dit heel verschillend en wat voor de een prima is, kan voor de ander nog 

lang niet voldoende zijn. 

Echtheid, zijn we eerlijk naar elkaar toe en hoe ervaren we datgene wat er om ons heen 

gebeurt.  

Met deze 5 elementen is Maasduinen aan de slag gegaan en heeft in 4 bijeenkomsten 

waarvan een op 18 april bij de Vossenberg aan bewoners, medewerkers en vrijwilligers 

gevraagd hier over na te denken en in groepen van gedachten te wisselen wat men van de 

zorg in de toekomst verwacht. 
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Het was een bijeenkomst met ca. 70 deelnemers en de betrokkenheid was groot. Er 

kwamen vele reacties los die uiteraard over de huisvesting gingen. Ook over 

samenwerking, communicatie en aandacht voor het individu kwam ter sprake. De 

vrijwilligers ervaren dat door tijdgebrek van personeel meer taken bij hen terecht komen 

en de aandacht voor de bewoners en bezoekers daar onder lijdt. 

Van de 4 bijeenkomsten maakt Maasduinen een verslag en ze gaan daar samen hun 

conclusies uittrekken. Wij als KBO afdeling volgen het proces en blijven in contact met het 

managementteam van Maasduinen om ook onze ideeën aan hen kenbaar te maken. Wij 

willen ook zeker betrokken worden bij de nieuwbouwplannen van de Vossenberg waarvan 

de uitvoering volgens Maasduinen ergens in 2017 gaat starten. 

Cees Sprangers, bestuurslid KBO (belangenbehartiging) 

Kennisuitwisseling planten en zaden 

Het was een geslaagde 1e bijeenkomst  van de tuinhobbyisten. Gerard Hultermans, KBO-

lid, die de organisatie van deze middag op zich had genomen geeft aan dat er in het najaar 

een evaluatie zal komen en in het vroege voorjaar zeker weer een bijeenkomst te willen 

organiseren voor de liefhebbers van tuinen, bloemen en zaden. 
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Wandeling door Kaatsheuvel met de Heemkundekring. 

Dinsdag 5 april zijn we gaan wandelen met de Heemkundekring. Het was een gezellige en 

gemoedelijke middag waar ook nog veel te leren viel. Wij werden ontvangen door Jan van 

Best en Gerard van Eeuwijk in het Patronaat. Onder het genot van een bakske koffie of 

thee, werd er een en ander uitgelegd over de Heemkundekring en over de mooie foto’s 

die daar aan de muur hangen. Daarna zijn we een verdieping naar boven gegaan waar  

leden van de Heemkundekring foto’s aan het scannen zijn.  

We verlieten het Patronaat. Het Patronaat is gebouwd op de plaats waar vroeger de kerk  

stond. Deze kerk is 1836 in gebruik genomen en was de eerste stenen kerk van 

Kaatsheuvel. We gingen verder door de Hoofdstraat en kwamen langs de pastorie en de St. 

Janskerk. De oude kerk uit 1836 was te klein geworden dus moest er een grotere komen, 

dat werd de St. Jan. De inzegening vond plaats op 5 juli 1913. 

In 1914 deed de oude kerk nog dienst als paardenstal voor de cavalerie en is daarna 

gesloopt. Wij kwamen bij het beeld van de schoenmaker, het symbool van de 

schoenindustrie van Kaatsheuvel waar veel inwoners van Kaatsheuvel hun brood hebben 

verdiend. In de Peperstraat zagen wij een ingemetseld Mariabeeldje in de gevel op 

nummer 5. Dit huis is in de oorlog gespaard gebleven en uit dankbaarheid is dit beeldje 

ingemetseld. Aangekomen bij het Klavier konden we even rusten en hebben wij de mooie 

fotowand bekeken in brasserie "Bij Anton". In de Gasthuisstraat kwamen we bij de 

Theresiaschool, waar de Zusters Franciscanessen tot 1981 les gaven.  

In Dr. van Beurdenstraat 29 heeft Cees Roestenberg gewoond, in de volksmond Kiske 

genoemd. Kiske was vakbondsleider van 1907 tot 

1940. Er is een straat naar hem vernoemd. De 

lederwarenfabrikanten probeerden hun personeel 

tegen hem op te zetten ze noemden zijn woning 

dan ook het "dubbeltjeshuis" omdat het gebouwd 

zou zijn van de contributie van de vakbondsleden. 

De fabrikanten waren niet blij met hem want 

samen met de vakbond heeft hij een einde weten 

te maken aan de winkelnering. Dit was een 

verplichting dat het personeel in de winkel van hun werkgever de boodschappen moesten 

doen. Zo kwamen we weer in de Hoofdstraat uit. Het was een gezellige kennismaking met 

ons eigen dorp. 
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 Samen aan tafel. 

Donderdag 23 juni in het Chinees Restaurant Hong Kong City.  
Gasthuisstraat 24, Kaatsheuvel. Ontvangst tussen 17.30 en 18.00 
uur. Aanvang buffet 18.00 uur. De kosten zijn € 12,00 p.p. inclusief 
een kopje koffie of thee. Informatie: Helma de Vries tel. 283452. 
Aanmelden via strookje op pagina 20 vóór 17 juni. 

Scootmobieltocht. 

Op dinsdag 28 juni en 23 augustus houden wij weer een scootmobieltocht. Start om 13.30 

bij de Werft. Zorg dat uw accu van de scootmobiel 

helemaal is opgeladen. We hebben weer twee 

leuke routes. Onderweg zoeken we natuurlijk een 

terrasje op. De afstand is ongeveer 25 km. Tevoren 

aanmelden is nodig met het invulstrookje op pagina 

20. Informatie: Ton van Iersel tel. 274380 

Bezoek IJzertijdboerderij. 

Op woensdag 10 augustus Oude Oosterhoutsebaan 15 Dongen. We gaan met eigen 

vervoer en vertrekken om 13.30 uur bij de Werft. De ontvangst is om 14.00 uur met een 

kopje koffie/thee en iets lekkers. In de boerderij wordt de ijzertijd (ca. 800-50 vóór Chr) 

tot leven gebracht. Hier kunnen wij zien en ondergaan hoe in de late prehistorie mensen 

woonden, werkten en leefden. Midden op het erf is een boerderij gebouwd volgens een 

plattegrond van paalsporen uit ca. 700 vóór Chr. Deelname inclusief vervoer €8,00 p.p. 

niet-leden €10,00 p.p. Aanmelden door middel van het invulstrookje op pagina 21. 

Informatie: Henk Vennix tel. 274620. 
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Zomerbarbecue op zondag 7 augustus 2016 

Hoe fijn is het om tijdens een mooie zomerdag te genieten 

van een hapje, een drankje, goed gezelschap en de geur van 

vers gegrild vlees op de barbecue.  Buiten eten is een feest!  

Zeker als je tussendoor ook nog een partijtje kunt jeu de boulen.  Er staan vrijwilligers klaar 

om u te helpen bij het spelletje jeu de boules als u niet precies weet hoe het moet. De 

ervaring leert dat men al doende heel enthousiast wordt. De prijs voor dit alles is € 20,00 

p.p. 

Wat krijgt u voor die € 20,00 ? 

- Bij aankomst 1 kopje koffie/thee of fris met iets lekkers 

- 2 consumptiebonnen 

- 5 stukjes vlees voor u gebakken op de barbecue 

- een leuke mini mix jeu de boules  

- gebruik van jeu de boules ballen en uitleg over het spel door vrijwilligers en natuurlijk 

- een gezellige middag.  

Heeft u heel veel dorst dan kunt u tegen betaling nog iets drinken. (koffie/thee, frisdrank, 

flesje bier, rode en witte wijn, rosé, port)  

Wanneer:  zondag 7 augustus van 14.00 – 18.00 uur 

Waar: Pétanque Vereniging Sprang-Capelle, Julianalaan 3C in Sprang-Capelle   

          (achter sporthal Zidewinde, richting ingang zwembad) 

Aanmelden via het strookje op pagina 21, vóór 25 juli 2016 

Donderdag 7 juli 2016. Excursie naar De Stoerderij (waterbuffelboer), Son en Breugel. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf  De Werft naar Son en Breugel. De Stoerderij is een 

veehouderij met waterbuffels (afkomstig uit Italië). De naam Stoerderij is afgeleid van 

"stoere" buffels en "boerderij". De excursie bestaat uit een inleiding in een oude stal van 

de boerderij, waar tevens koffie en thee wordt geschonken. De eigenaar, Arjan Swinkels, 

geeft tekst en uitleg over het hoe en wat van zijn bedrijf. Uiteraard is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen. Daarna volgt de rondleiding over zijn erf waar de buffels verblijven. 

De "dames" staan vooraan, de "heren" wat meer naar achter in het veld. Advies is om 

degelijke schoenen dan wel laarzen aan te trekken, omdat de grond nogal drassig kan zijn. 

Ook is het aan te raden om een paraplu mee te nemen. Na afloop wordt iedereen 

getrakteerd op een ijsje gemaakt van buffelmelk. Dan is er nog gelegenheid om in de 

winkel buffelmelk en ijs te kopen. Deelname € 12,00 per persoon. Aanmelden via het 
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 strookje op pagina  20. Er kunnen maximaal 40 personen meedoen, dus wees er snel bij; 

we gaan met eigen vervoer, dus geef aan op het 

aanmeldingsformulier of u zelf rijdt en hoeveel 

mensen u kunt meenemen, of dat u met iemand wil 

meerijden.  

Voor informatie: neem contact op met Kees 

Hoevenaars, Vossenbergselaan 70, telefoon 273485 

of mobiel 06-51692321. 

 

 

 

Gezellige  zondag  

Voorjaar 2016  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

KBO Kaatsheuvel 

 

17 juli in Buurthuis Pannehoef  

Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel  Afsluiting seizoen met biljart en bingo. Entrée € 5,- voor 

bingokaart incl. kopje koffie of thee. 
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Word ook vrijwilliger bij woonzorgcentrum Eekhof! 

Binnen Eekhof is vrijwilligerswerk een niet meer weg te denken onderdeel binnen de 

organisatie. Het wordt gezien als een heel goede en onmisbare aanvulling op de 

professionele zorg aan bewoners.  

Vrijwilligers hebben de tijd voor datgene waar een beroepskracht vaak niet aan toe komt. 

Bijvoorbeeld om rustig een kopje koffie te drinken, een praatje te maken, een wandeling 

buiten, een spelletje doen, etc.  

Bewoners kijken ernaar uit dat u komt en vaak ontstaat er na verloop van tijd een speciale 

band met u. Vrijwilligers leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van leven van de bewoners. Het is dankbaar werk. 

Een vrijwilliger werkt meestal zelfstandig of samen met andere vrijwilligers, maar altijd in 

samenspraak met een contactpersoon binnen de organisatie.  

Eekhof mag op dit moment rekenen op de hulp van zo’n 115 vrijwilligers. Wij en onze 

bewoners zijn natuurlijk heel blij met zoveel mensen die zich belangeloos willen inzetten 

voor een ander. Toch blijven we steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers! 

Op dit moment zoeken we vrijwilligers voor onder andere de volgende activiteiten: 

 Een maatje voor een bewoner, spelletjes doen, wandelen enz.  

 Het verzorgen van een ontbijt op de woongroep. 

 Wandelen op donderdag ochtend. 

 Fietsers die met onze bewoners op pad gaan. 

Bent u na het lezen van bovenstaand stukje nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten 

over het vrijwilligerswerk binnen Eekhof, neemt u dan contact op met de 

vrijwilligerscoördinator: Mirelle van Oversteeg. Zij zal u uitnodigen voor een 

kennismakingsgesprek en onder het genot van een kopje koffie of thee zal zij alle tijd 

nemen om u goed te informeren. Mirelle van Oversteeg is bereikbaar per telefoon: 0416-

301406 of per mail: mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl   
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Vooraankondiging excursie naar Meervallenkwekerij 

Dinsdagmiddag 20 september is er een excursie naar de educatieve Viskwekerij De Stroom 

in Spoordonk. Educatieve Viskwekerij De Stroom ligt aan het kronkelende riviertje De 

Beerze. Hier kweekt eigenaar Jack van der Schoot tegenwoordig op milieubewuste wijze 

meerval. Tijdens de excursie komt de omschakeling van het bedrijf ter sprake, uiteraard het 

kweken van de vis, maar ook hoe de activiteiten verweven worden met de veranderingen 

op het Brabantse platteland. Een verhaal over hoe een droom uiteindelijk een kostwinning 

wordt. Eigenaar Jack is ook IVN-watergids en agrarisch natuurbeheerder. Hij vertelt graag 

over zijn vlinderweide, zijn kikkerpoel en over de natuur in de omgeving. 

In de volgende uitgave van het KBO nieuwsblad leest u hier meer over, maar heeft u 

interesse, noteer dan alvast de datum in uw agenda. 

 

Verslag van de modeshow in het Klavier 

Na de koffie met cake, aangeboden door 'van 

de Kloostermode', startte om 11.00 uur de 

modeshow. Maar liefst 60 dames waren er op 

af gekomen. Drie modellen toonden in 9 

rondes mooie, goed draagbare mode. Na 

afloop werd er een kleine loterij gehouden. 

Iedereen had bij binnenkomst een lotje 

gekregen. Daarna was het tijd om te gaan 

shoppen. 

In het theater was een winkel ingericht, compleet 

met paskamer. Er hingen 1200 stuks kleding. Zoek 

daar dan maar eens een combinatie uit die net 

getoond is. Gelukkig was er goede hulp van de 3 

modellen. Er werd flink gepast en gekocht. 

Om 13.15 uur werd in het café/restaurant de 

lunch gebruikt en kon men nog lekker na kletsen. 

Het was een succesvolle dag. 
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Verslag Busreis: Asperge- en Grensparkroute 

Vrijdag 15 april stond de bus van Eurocoach Travel bij de Werft voor ons klaar. Met 26 

leden uit Kaatsheuvel vertrokken we om 8 uur richting Loon op Zand om nog 8 leden van 

KBO Loon op Zand op te halen. De reis ging voorspoedig en we kwamen om 9 uur aan bij 

de Kaasboerin in Mol-Postel. Daar genoten we van koffie/thee 

met gebak. Aansluitend was daar ter plekke de gids die ons 

mee nam voor een fantastische rondrit door het land van de 8 

Zaligheden. Al rijdend door Eersel, ook wel de parel van de 8 

Zaligheden genoemd genoten we van o.a. de prachtige 

Cartierheide. Dankzij Baron de Cartier Marchienne die een 

flink stuk van dit schitterende heidegebied aan Natuurmonumenten cadeau deed, is het 

een ongerept natuurgebied gebleven zó mooi en zó vredig. Je waant je er 

in de vorige eeuw! Dit is ook het gebied waar rond de 16e eeuw de 

Teuten zich vestigden. Teuten vormden de avontuurlijke en kleurrijke 

blikvangers in het doorgaans grijze verleden van de Kempen. Beladen met 

hun handelswaar trokken zij te voet van hot naar her, op zoek naar een 

schamel inkomen en naar avontuur dat bij moeders pappot niet aan de 

orde was. Ze verkochten o.a. potten, pannen en ketels. Het waren 

marskramers maar ook rommelaars, b.v. verleidden zij jonge meisjes om hun haar aan hen 

te verkopen. Ook waren ze niet vies van sterke drank. Hier danken zij ook hun naam aan 

“Teut” (dronken). We vervolgden onze reis door het smokkelgebied met een tussenstop 

om een aspergekwekerij te bezoeken; na uitleg van het groeien en steken van de asperges, 

was er gelegenheid om asperges te kopen. Rond 12 uur kwamen we weer aan bij de 

Kaasboerin. Er volgde een heerlijk aspergemenu met aspergesoep en keuze van kip of vis. 

Het toetje was verrukkelijk en bijzonder. Om 15.30 uur reden we weer huiswaarts. 

Roos Honkoop en Diny Thielen 

Even  een mededeling van de activiteitencommissie 

Als u besluit om aan een uitstapje of een middag deel te nemen en u heeft zich 

ingeschreven en betaald dan is het altijd verstandig om als u wat voor reden toch niet mee 

kunt gaan, zich op tijd af te melden. Er kan dan eventueel iemand anders mee die op de 

wachtlijst staat. Er wordt alleen maar geld teruggegeven in geval van echte geldige 

redenen. Helaas niet in alle gevallen. Vaak zijn er al kosten gemaakt, die wij ook niet meer 

vergoed krijgen. Denk hierbij aan afspraken voor een bus of 

gids bij een rondleiding. 

Wij hopen op uw begrip en medewerking. 
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Yoga 

Na de vakantie willen wij starten voor onze leden met een 2e groep Yoga. Deze groep kan 

alleen starten als wij 10 definitieve aanmeldingen hebben via een inschrijfformulier. De 

Yoga lessen worden gegeven op donderdag van 12.30 tot 13.30 uur in de danszaal van Het 

Klavier te Kaatsheuvel. 

Voor een inschrijfformulier kunt u bellen met Lia Leemans, telefoon 

0416-275016 of mailen naar lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

Ook is het inschrijfformulier te downloaden op onze website (www.kbo-

kaatsheuvel.nl) onder de 'doorlopende activiteiten'. 

 Samen aan tafel, donderdag 8 september bij Chalet Fontaine.   

Gelegen aan de Hoofdstraat 4, ontvangen wij u graag tussen 17.30 en 18.00 uur. 

Aanvang diner 18.00 uur. De kosten zijn € 23,00 p.p. We hebben een lekker driegangen 

keuzemenu. Op het aanmeldstrookje op pagina 21 graag kenbaar maken wat u wilt 

eten. 

 Bij binnenkomst ambachtelijk stokbrood met kruidenboter en roomboter. 

Voorgerechten  

 Tomatensoep met rundergehaktballetjes met room. 

 Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en gedroogde 

tomaat. 

Hoofdgerechten 

 Op de huid gebakken kabeljauwfilet met truffelbotersaus. 

 Varkenshaasmedaillons met champignons, lente ui en roomsaus. 

Bij het hoofdgerecht wordt frites, verse groentes van het seizoen en slagarnituur 

geserveerd. 

Nagerecht 

 Een verrassende dessert plate met de beste 

en lekkerste toetjes. 

Informatie: Helma de Vries tel. 283452. 
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Gouden Paar Kemmeren-Stans 

Dit keer ging de meeste tijd zitten in het regelen van een afspraak. Maar wie dit bruidspaar 

kent, wie kent ze niet zou ik haast zeggen, wekt dat geen verbazing. Bertus Kemmeren is 

overal bij betrokken in Kaatsheuvel. Was het vroeger de judo- en trimclub de Bosrakkers, 

op dit moment o.a. sport voor 50-plussers, EHBO Damiaan en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Verder is hij natuurlijk al vele jaren politiek actief als gemeenteraadslid bij 

Gemeentebelangen. In zijn nog resterende "vrije tijd" zingt hij ook nog in het Shanty koor 

van de Efteling. Het vraagt misschien wel een heel boek om alles weer te geven. 

Hij grapte aan de telefoon dan ook, "wij zijn 50 jaar getrouwd, maar ik eigenlijk maar 25 

jaar, want ik ben altijd veel op pad geweest tijdens mijn huwelijk".  

Maar zegt men niet altijd dat er achter iedere succesvolle man een sterke vrouw staat ? 

Nou, dat is hier ook zeker het geval. Annie heeft waarschijnlijk heel veel avonden alleen 

doorgebracht, maar zelf is ze ook altijd actief geweest bij handbalclub DESK. Dat was en is 

nog altijd haar lust en leven. Zo maak je met gemak 50 jaar vol samen. Ze kunnen dan ook 

terugkijken op een mooi actief leven samen. 

Deze dag van hun gouden bruiloft hebben ze dan ook groots gevierd, met een drukke 

receptie en een geweldige feestavond met familie en bekenden.  

Bertus en Annie, namens bestuur en commissies van KBO Kaatsheuvel nogmaals proficiat 

en nog heel veel mooie jaren samen toegewenst. 
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Aanmeldingsstrookje Samen aan tafel bij de chinees op 23 juni 2016 

Onderstaande strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe 

uiterlijk 17 juni in een van de volgende brievenbussen deponeren.  

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c  Agnes Burgs, Neer 3 

Karel Damen Gasthuisstraat 29 

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

Straat 1:  ……………….………………………….. 

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

Straat 2: ……………………………………………..          

Aantal     ……..x €12,00                                Totaal €………….. 

Aanmeldingsstrookjes activiteitencommissie. 

Onderstaande strookjes volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe 

uiterlijk 25 juni 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 

Karel Damen Gasthuisstraat 29 

Scootmobieltocht 28 juni en 23 augustus. 

Ik ga mee met de scootmobieltocht op 28 juni.           O   

Ik ga mee met de scootmobieltocht op 23 augustus.  O 

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

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

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

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

 

Bezoek Stoerderij, Son en Breugel  op 7 juli 2016 

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

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

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

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

Aantal  -------- x € 12,00  € …………..  

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. 

Inleveren uiterlijk 25 juni 
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Zomerbarbecue op zondag 7 augustus 2016 

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

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

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

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

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

Inleveren uiterlijk 25 juli 2016 

Bezoek IJzertijdboerderij 10 augustus. 

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

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

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

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

Aantal  -------- x € 12,00  € …………..  

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. 

Inleveren uiterlijk 26 juli 2016 

 

Samen aan tafel Chalet Fontaine op 8 september 2016. 

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

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

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

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

Aantal  -------- x € 23,00  € …………..  

 

Ik kies voor: voorgerecht:    ………X tomatensoep             ……….X  carpaccio   

                    hoofdgerecht:   ...........X kabeljauwfilet            .……….X varkenshaasmedaillons.              

Inleveren uiterlijk 26 juli 2016 
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Overleden leden de afgelopen tijd 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

 

 

Mevrouw G.M.Damen-van Eggelen 

J.van Eyckstraat 2 

5171AN Kaatsheuvel 

Mevrouw C. Groeneveld 

Langemeer 20 

5171WH Kaatsheuvel 

De Heer Th.H.M. Blokker 

Burg.van Besouwlaan 4 

5171JS Kaatsheuvel 

Mevrouw M.Nannes 

Hoofdstraat 60a 

5171DE Kaatsheuvel 

De Heer F. Fijnaut 

Sint Josephstraat 109 

5171 KZ Kaatsheuvel 

Mevrouw C.P.M. Netten-van Wanrooy 

Rubensstraat 26 

5171ZJ Kaatsheuvel 

Mevrouw J. Frederiks-Winkelman 

Vaartstraat 88 

5171JG Kaatsheuvel 

 



KBO  

Afd. Kaatsheuvel  

     
Secretariaat:  

Keteldiep 24  
 

5172 AZ Kaatsheuvel  Aanmeldingsformulier     

tel. 0416-275290  nieuw lid / nieuwe leden  

  

  

Onderstaande persoon meldt zich als lid van de KBO-Kaatsheuvel aan:  

  

Dhr./mevr.* Achternaam ……….…………………………Voorletter(s) …………………  

Adres  ……………………………………………………………Huisnr……………………  

Postcode ………………….… Woonplaats ………………………………………………..  

Geboorte datum  ……………………….. .Tel.nr ………………………………………….  

E-mail adres : ………………………………………………  

* Doorhalen wat niet van toepassing is  

Onderstaande persoon meldt zich als lid van de KBO-Kaatsheuvel aan:  

Dhr./mevr.* Achternaam …………….……………………Voorletter(s) …………………  

Adres  ……………………………………………………………Huisnr……………………  

Postcode …………………… Woonplaats ………………………………………………..  

Geboorte datum  …………………………. Tel.nr. ………………………………………..  

E-mail adres  ………………………………………………  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

De jaarcontributie in 2016 bedraagt € 25,-. en is incl. een regiokortingpas.  De contributie dient aan het begin van elk 
kalenderjaar bij voorkeur door een automatische machtiging, te worden betaald.  
  
Enkele dagen na de ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt men een uitgebreide documentatie map. Een 
ondertekende betalingsmachtiging dient hierna bij onze penningmeester te worden ingeleverd.  
  

  

Dit formulier inleveren bij de penningmeester van KBO-Kaatsheuvel:  

Dhr. H. Lommen    

Vossenbergselaan 24  De persoonlijke gegevens  

5171 CC Kaatsheuvel  

e-mail: herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl  

Kunnen eventueel ook per e-mail 

gemeld worden. 
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Even voorstellen: Agnes Burgs 

Via de Nordic walking groep ben ik in contact gekomen met de KBO. Elke 

dinsdagochtend lopen we met zo’n 20 mannen en vrouwen door de Loonse en 

Drunense duinen. U zult het niet geloven, maar op dinsdagochtend regent het 

bijna nooit. 

Mijn naam is Agnes Burgs en ben met pensioen gegaan toen ik 60 werd, 

inmiddels al weer 7 jaar geleden. Ik geniet er nog elke dag van. Ik ben getrouwd 

met Peter en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen, waar we heel trots op zijn. 

Mijn motto is dat als je bij een club bent je daar ook iets voor terug mag doen. 

Daarom kom ik vanaf nu de activiteitencommissie van de KBO versterken en 

hoop nog veel leuke uitstapjes te mogen organiseren voor jullie als leden. 

Uiteraard zijn ook ideeën vanuit de leden van harte welkom. Tot ziens bij de 

activiteiten.  

Agnes Burgs 

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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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 - Tel. 274620 - E-mail: 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 

Agnes Burgs, Neer 3 - 5172 DE Kaatsheuvel - tel. 274072 

Kees Hoevenaars, Vossenbergselaan 70 - 5171 CD  Kaatsheuvel - tel. 06-51692321 

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. 
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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 en Elly Fransen - Hoofdstraat 3 (Sprang-Capelle) - Tel. 311332 

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. 


