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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   

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag 7 en 21-9, 5 

en 19-10, 2,16 en 30-11 

13:30 uur in  

Het Klavier (1.17 en 

1.18)  

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

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 - 12:00 uur in 

Het Klavier 

12:30 - 13:30 uur 

start bij 10 nieuwe 

aanmeldingen 

Lia Leemans, 0416-275016  

Fietsen Op dinsdag rustige groep 

(13 en 27-9, 11 en 25-10) 

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).  

Racefietsen Elke donderdag tot  

november. 

13:00 bij Gasthuis-

straat 29 

Karel Damen, 06-13611985 

Zingen Elke woensdag samen 

met Zang en Vriendschap 

14:30 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 

Activiteiten komende periode 

19 sept  inloopmiddag onderhoud en restauratie schilderijen in Het Klavier (1.17) 

26 sept  kaarten maken 

5 okt  Seniorenmiddag KBO 

11 okt  Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

18 okt  Lezing Mgr. Bekkers 

16 nov  Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

8 dec  Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

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

Bezuinigingen in het beleid van de provincie t.a.v. de ouderenbonden leiden tot  

verschraling van het aanbod rechtstreeks naar de ouderen in onze gemeente. Voorheen 

kreeg het VBOB (overkoepelende organisatie van ouderenbonden) een subsidie voor het 

verlenen van opleidingen van de lokale bonden. Belastinginvullers, ouderenadviseurs, 

cliëntondersteuners kregen hun opleiding van het VBOB. Het gaat hier om een belangrijk 

deel van de kosten van elke lokale KBO die duizenden ouderen direct treffen. Ook in de 

belangenbehartiging vallen rake klappen. Vooral in de opleidingssfeer waar leden opgeleid 

worden om andere leden te kunnen helpen. Het gaat hier om een besluit van het 

provinciebestuur waarbij de gevolgen direct zichtbaar worden. Voor onze vereniging zou 

dat kunnen betekenen dat de belastinginvullers niet de jaarlijkse opleidingsdag kunnen 

volgen en dat ouderenadviseurs en cliëntondersteuners niet bijgeschoold worden. 

Allemaal maatregelen die een directe invloed hebben op ons lokale KBO beleid van service 

verlening aan onze leden. De VBOB gaat hiertegen in het verweer bij de provincie maar 

moet in plaats van werkplannen nu met concrete projecten komen. We hopen dat dit gaat 

lukken. Wij als KBO Kaatsheuvel zijn niet blij met deze plannen, maar moeten afwachten 

hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen.  

Wij moeten ons steeds meer profileren als KBO en daarom moet er meer gebruik worden 

gemaakt van onze ruimte. Wees actief en organiseer wat. Denk aan open dagen en/of 

ontmoetingen over onderwerpen die daar geschikt voor zijn. 

De voorzitter 

Herman van Gulik 

 

Vakantie!! 

De vakantie ligt helaas weer achter ons als u dit leest. Op zondag 28 augustus reed de bus 

voor om onze leden naar Valkenburg te brengen. Uitgezwaaid door een aantal bestuurs-

leden en met veel goede zin werd de vakantie week 

ingezet. Genieten van een hele week vakantie met vol 

pension en de nodige uitstapjes waar naar uit werd 

gekeken. Gezellig samen er een week even tussen uit. 

Zondag 4 augustus zijn onze leden weer gearriveerd in 

Kaatsheuvel. In een latere editie proberen wij een 

klein verslag op te nemen in dit Nieuwsblad. 
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 Gezamenlijke viering van de Seniorenmiddag op woensdagmiddag 5 oktober 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. 

Door afgevaardigden van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer wordt, 

in samenwerking met de gemeente, ook dit jaar weer met een middagprogramma 

aandacht besteed aan de landelijke Seniorendag.  

 

  Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel tel. 0416-272333. 

 

PARKEREN: er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen de parkeerwacht zal u verder 

verwijzen naar de parkeerplaatsen in het centrum o.a. van Jumbo. 

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om op woensdag 5 oktober 

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

leden zijn van harte welkom. 

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

De middag wordt om 17.00 uur door de dagvoorzitter afgesloten. 

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

Programma in grote lijnen 

13.00 uur gaat de zaal voor u open en om 13.30 uur wordt u koffie of thee met iets lekkers 

aangeboden.  

Om 13.45 uur wordt u welkom geheten door de dagvoorzitter, Herman van Gulik, hij zal 

een korte uitleg geven van het programma. Als gastspreker zal de heer Frans Slangen, 

voorzitter KBO Brabant, aanwezig zijn.  

Na de heer Slangen gaan wij op de muzikale toer met het gezelligheidskoor ‘Dongens 

Levenslied’. Na een korte pauze gaan wij dit muzikale gedeelte voortzetten met Rob 

Grijsbach en het gezelligheidskoor.  

Als afsluiting is er om 16.30 uur voor iedereen koffie of thee met een worstenbroodje. De 

dagvoorzitter zal om 17.00 uur de middag officieel afsluiten.  

U begrijpt dat wij graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Voor 

deelname kunt u het aanmeldingsformulier op pagina 18 inleveren en, samen met het 

door u te betalen bedrag, vóór 25 september 2016 inleveren bij één van vermelde 

adressen.  

Met vriendelijke groet en een fijne middag toegewenst. 

De besturen van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 
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Via de Rabobank Clubkas Campagne onze kas spekken 

Uw stem is geld waard! 

Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u op 11 oktober 2016 per post stemkaarten met 

een code waarmee u kunt stemmen op diverse verenigingen. Ieder lid ontvangt vijf 

stemmen waarvan u maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mag uitbrengen. U 

kunt stemmen uitbrengen o.a. op onze KBO Kaatsheuvel in de periode van dinsdag 11 

oktober 2016 tot en met vrijdag 21 oktober 2016. Iedere stem op KBO Kaatsheuvel brengt 

geld op voor onze KBO. Vorig jaar ontvingen wij bijna € 1000,- omdat velen op de KBO 

Kaatsheuvel stemden. Er is een bedrag beschikbaar van totaal € 100.000,-- te verdelen 

onder alle deelnemende verenigingen. Stemt u ook op onze KBO?  

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

onderstaande bestuursleden. Wij stemmen dan uiteraard op KBO Kaatsheuvel. 

 Ton Honkoop, Keteldiep 24 

 Herman Lommen, Vossenbergselaan 24 

 Lia Leemans, Hobbemastraat 11 

 Herman van Gulik, Willem de Zwijgerlaan 3 

 Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  

Zeg het voort: Informeert u ook nog bij familie, kennissen en buren. Alle stemmen zijn 

geld waard!! 

Onderhoud en restauratie van schilderijen. 

Maandag 19 september om 14:00 uur is er een inloopmiddag met als thema: onderhoud 

en restauratie van schilderijen. Toos, de dochter van kunstschilder Joseph Brocken, komt 

uitleg geven over dit onderwerp. Zonder onderhoud gaat een schilderij snel achteruit, 

zeker in een ruimte waar gerookt wordt of met wisselende temperaturen. Ieder doek zou  

elke 25 jaar door een goede restaurateur beoordeeld moeten worden. Er wordt dan 

gekeken naar: o.a. schimmel, uitwerpselen van vliegen, doekspanning, houtworm en 

scheurtjes in de verflaag. Als u een oud schilderij bezit, neem dit mee voor advies. Toos 

vertelt iets over luchtvochtigheid, licht en temperatuur wat erg belangrijk is voor een 

schilderij. In het algemeen worden de schilderijen in de zaak aangeboden. Daar wordt 

d.m.v. een proefje bekeken wat er zou moeten gebeuren, geheel kosteloos en vrijblijvend.  

Indien nodig kan er een afspraak worden gemaakt en komt Toos bij u thuis kijken. Dit kan 

nodig zijn i.v.m. de afmeting of bij gebrek aan transportmiddelen, natuurlijk geheel 

kosteloos. De restauratie van schilderijen en lijsten wordt in eigen atelier uitgevoerd. 

Taxaties worden niet gedaan. 
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Wie heeft er tijd om samen met onze bewoners mee te 

doen aan een biljartcompetitie? 

Voor Eekhof zijn we op zoek naar twee vrijwilligers die 4/6 bewoners willen begeleiden bij 

de biljartcompetitie van de Maasduinen bokaal. Er wordt gespeeld op woensdag- of 

donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur (Hier zit geen reistijd bij). De competitie kent 12 

speeldata in de maanden oktober, november, januari en februari. Er wordt op Eekhof 

gespeeld maar ook in andere tehuizen (Waalwijk, Loon op Zand en Rijen). 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met Mirelle van 

Oversteeg . 

Wij zoeken vroege vogels die voor een heerlijk ontbijtje willen zorgen 

Bent u een vroege vogel en vind u het leuk om voor andere mensen te zorgen dan heeft 

Eekhof een leuke vrijwilligers plek. Het ontbijt verzorgen voor 14 bewoners. Waar nodig 

bewoners helpen met eten geven. Wij zoeken hiervoor meerdere vrijwilligers van ma t/m 

zo van 8.00/8.30-10.30 uur.  Lijkt u het leuk om samen met collega’s het ontbijt te 

verzorgen, maar daarnaast ook vooral tijd en aandacht te geven aan bewoners neem dan 

contact op Mirelle van Oversteeg.  

Verder zijn wij altijd op zoek naar mensen met hobby’s, talenten en kwaliteiten die 

ingezet kunnen worden binnen Eekhof.  

Dit kan van alles zijn. Is uw hobby wandelen dan kunt u gaan wandelen met een bewoner, 

is uw hobby tuinieren dan kunt u op Eekhof samen met bewoners gaan tuinieren, is uw 

hobby koken dan kunt u op Eekhof voor een woongroep een heerlijke maaltijd bereiden. 

Of vind u het leuk om te zwemmen dan zijn wij op zoek naar u.  

Mocht ik u interesse hebben gewekt en bent u nieuwsgierig geworden naar 

vrijwilligerswerk op Eekhof dan neem gerust contact op en maken we een afspraak voor 

een vrijblijvend gesprek.  

Mirelle van Oversteeg. 

(telefoon 06-18959552 of via e-mail mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl ) 
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Kaarten maken. 

Maandag 26 september gaan we leuke kaarten maken. Aanvang 13:30 uur. In Het Klavier 

kamer 1.18. De kosten voor aanschaf van de kaarten enz. zijn € 2,50 inclusief een kopje 

koffie of thee. Graag vóór 20 september opgeven bij Elly Fransen tel. 311332.  

Samen aan tafel. 

Dinsdag 11 oktober, woensdag 16 november en donderdag 8 december gaan we eten  

"Bij Anton" in Het Klavier. Je kunt je nu opgeven voor oktober en november. Ontvangst 

vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur. Er is plaats voor max. 40 personen per keer. We 

hebben een KBO keuzemenu voor € 14,50. 

U kunt uw keuze kenbaar maken door middel van het invulstrookje.  

Informatie: Helma de Vries tel. 283452. 

Het menu voor 11 oktober. 

Voorgerecht: kippensoep                          of         Hors d’Oeuvre. 

Hoofdgerecht:  pangafilet                   of           gemarineerde varkenslapjes. 

Geserveerd met verse groenten, gebakken aardappeltjes en frietjes.  

Dessert:   Vienetta ijstaart           of          chipolata bavarois. 

Het menu voor 16 november. 

Voorgerecht: pasteitje met kalfsragout      of   groentesoep. 

Hoofdgerecht:  Hongaarse goulash                 of   lekkerbekjes met ravigotesaus. 

Geserveerd met verse groenten, gebakken aardappeltjes en frietjes. 

Dessert:  chocolade bavarois                 of   appeltaart.    

Aanmelden via het invulstrookje op pagina 19.  

Noot: Voor 8 december vind u info in ons volgende nieuwsblad. 

Lezing over Monseigneur Bekkers. 

Op 18 oktober 2016 wordt in de Gildenbord, zaal d’n Horst, tussen 13.00 en 17.00 uur een 

lezing gehouden over bisschop Bekkers die 50 jaar geleden is overleden. Deze lezing wordt 

verzorgd door de heer Wim van Kreij uit Sint Oedenrode, de plaats waar bisschop Bekkers 

vandaan kwam. In de lezing zijn veel foto’s opgenomen, beeldfragmenten over zijn instal-

latie, uitzendingen van Brandpunt  en de uitzending bij Mies Bouman in de stoel en dan 

hoort U de bisschop met zijn warme stem. Ook zijn er 12 boeken over deze populaire bis-

schop geschreven en 2 standbeelden van hem geplaatst, 1 in Sint Oedenrode, 1 in Tilburg. 

In 2000 werd de bisschop gekozen tot Katholiek van de Eeuw. Het is beslist de moeite 

waard om deze lezing bij te wonen. Aanmelden voor het bijwonen van deze lezing is niet 

nodig. De entree bedraagt € 2,00 per persoon, inclusief een kop koffie/thee. 
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 BBQ 7 augustus 

Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat 
er in het eerste weekend van augustus een BBQ 
wordt georganiseerd. De afgelopen jaren vond 
dit plaats bij de Financiën in Loon op Zand. Dat 
was altijd goed, maar wij wilden iets anders. 
Zondag 7 augustus waren we te gast bij de Jeu de 
Boulesclub in Sprang-Capelle voor een gezellige 
BBQ en tevens een klein toernooi Jeu de Boules. 
We begonnen de middag met koffie en cake; 
nadat iedereen was voorzien van bonnen en 
uitleg konden we beginnen met het spel. 

We werden in willekeurige groepjes opgedeeld. 
Er werd fanatiek gespeeld deze middag. De 
leden leerden elkaar op een andere manier 
kennen, er was volop plezier. Na een kleine 
pauze kon de tweede ronde worden gespeeld. 
Hierna was het tijd voor de BBQ. Het vlees werd 
gebakken door vrijwilligers van de Jeu de 
Boulesclub, we hoefden alleen maar te zitten en 
te eten. Erg relaxt! De weergoden waren ons 
ook nog eens gunstig gezind, zodat we met zijn 
allen een fantastische middag hadden. Zeer 

zeker voor herhaling vatbaar. De eerste prijs was voor Helma van Gorp maar er waren deze 
middag eigenlijk alleen maar winnaars gezien de tevreden reacties van de deelnemers. 

Bezoek IJzertijdboerderij. 

Woensdag 10 augustus hebben wij met 16 mensen een 

bezoek gebracht aan de IJzertijdboerderij in Dongen. Wij 

werden hartelijk ontvangen door Antoon Oerlemans, 

een van de vrijwilligers van de boerderij. Antoon had de 

koffie en thee al klaar staan, voor iets erbij moesten wij 

zelf zorgen. Dat was geen probleem, Ria Vennix had 

twee Limburgse vlaaien meegebracht, die werden daar 

aangesneden. Nadat iedereen was voorzien van koffie 

met vlaai begon Antoon te vertellen. We zaten in een 

primitief bijgebouwtje. Dat was maar goed ook want het 

regende hard en daar zaten we droog. Antoon liet ons 

gereedschappen zien uit de steen- en de ijzertijd. Hij 
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vertelde hoe het leven was in de prehistorie 

in Brabant. Onder de prehistorie wordt over 

het algemeen verstaan de periode uit de 

geschiedenis waarvan we geen geschreven 

bronnen hebben. Deze tijd kan voor 

verschillende culturen anders zijn. In Egypte 

kon men eerder lezen en schrijven dan bij 

ons. Nadat de bui over was zijn we naar 

buiten gegaan en bezochten we de 

boerderij. Deze boerderij is gebouwd 

volgens een plattegrond van paalsporen. Dus ze wisten wel hoe groot de oppervlakte was 

geweest, maar niet hoe hoog. Dat was niet na te gaan. De boerderij was verdeeld in een 

woongedeelte en een gedeelte waar men werkte. De meeste tijd brachten de bewoners 

door op het veld want er moest geoogst worden. Alleen oude mensen en moeders met 

kleine kinderen brachten overdag de tijd door rond de boerderij. Tegen vier uur gingen we 

weer naar huis. 

We hebben een leuke en leerzame middag gehad. 

Bezoek Stoerderij te Son en Breugel. 

Donderdag 7 juli bezochten we de waterbuffelboerderij. Helaas waren er maar 9 

deelnemers. Dat kwam misschien door de vakantietijd, het was daarom niet minder 

interessant. De eigenaar, Arjan Swinkels, ontving ons in een boerenschuur waar we koffie/

thee konden krijgen. Ondertussen vertelde hij hoe hij tot deze bedrijfsvoering was 

gekomen. Na zijn studie economie en enige administratieve baantjes, bleek dat toch niet 

echt voldoening te geven. Het boerenleven trok hem meer, maar om nou met melkkoeien 

aan de gang gaan leek hem niet zo’n goed idee. Hier moest toen een melkquotum worden 

aangeschaft, dat waarschijnlijk zou worden opgeheven. Deze investering zou dan jammer 

genoeg voor niets zijn geweest. Hij koos voor de waterbuffels, die ook melk geven, echter 

veel minder dan een gewone koe. Deze melk is wel veel vetter. Hij laat hiervan yoghurt en 

ijs maken, die hij dan via zijn bedrijfswinkel verkoopt. Als de dieren goed zijn voor de slacht 

worden deze via tevoren opgezette crowdfunding verkocht. Dat betekent dat men via 

voorinschrijving een deel van de buffel kan kopen, waarna het vlees na de slacht onder de 

deelnemers verdeeld wordt. 

Na de introductie gaan we op stap in de wei  en bekijken we de buffels; betrekkelijk 

dichtbij liggen/staan de "dames", de "heren" meestal veel verderop, en dat is ook nu het 

geval. Daarom gaan we een behoorlijk eind wandelen om toch nog iets van de stieren 
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Gezellige  zondag  

Najaar 2016  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 
18 september in Eekhof  Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Zin in een dansje op gezellige muziek van DJ Klaas? Gezond bewegen, met demo  

beweeggroep. Meedoen mag! Entree € 2,50 incl. gezonde snack 

9 oktober in de Rode Loper Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel  

Samen koken, samen eten, entree € 6,-  inclusief kopje  koffie of thee en 1 glaasje fris.    

30 oktober in de Vossenberg Antoniustraat 1, Kaatsheuvel  

Muziek middag, entree € 2,50 inclusief kopje koffie of thee en  na afloop gelegenheid 

een frietje met kroket te eten  tegen betaling 

waar te nemen. Ze zijn echter geheel verscholen achter het groen, en een poging van Arjan 

om ze richting ons te krijgen mag niet baten. We gaan weer terug naar de boerderij, waar 

we van heerlijk waterbuffelmelkijs gemaakt, genieten. 

Dan is er nog gelegenheid om in de winkel yoghurt te kopen. Bijna iedereen maakt van die 

gelegenheid gebruik. Tenslotte laat Arjan ons zijn nieuwe "productiehal" zien, in de vorm 

van een geheel omgebouwde zeecontainer, waarin hij nu zelf de yoghurt kan gaan maken, 

na goedkeuring van de inspectie; op het moment van ons bezoek moesten er nog enkele 

punten worden aangepast. Nu heeft hij die 

goedkeuring gekregen en kan hij dus aan de 

slag. In een later stadium wil hij ook  

mozzarellakaas gaan maken. 

Nadat we Arjan hebben bedankt voor zijn 

interessante excursie, keren we huiswaarts en 

kijken terug op een geslaagde middag.  

 

Kaatsheuvel KBO 
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Busreis: Harskamp Dinsdag 8 November 2016 

Oude ambachten en speelgoedmuseum  

10.15 uur  Aanwezig bij de Werft voor vertrek  

10.30 uur   Vertrek via een mooie route naar Harskamp 

12.00 uur   Verwachte aankomst in Harskamp in restaurant de Molen.  

   Hier gaan we genieten van een stamppotten buffet:  

   Boerenkool, zuurkool, rookworst, gebakken (gesmoorde)  

   speklappen met jus, zuren (augurken, Amsterdamse uien)  

   stoofpeertjes en mosterd. 

   Dessert: aardbeienbavaroise en vanille ijs, met slagroom en garnituur 

13.30 uur   Vervolgens maken we een mooie tocht over de Veluwe en daarna gaan we 

   naar Terschuur voor een bezoek aan het ambachten- en speelgoed 

                       museum 

14.00 uur   Aankomst in Terschuur, waar we op eigen gelegenheid rond kunnen kijken. 

   Er zijn wel 150 kleine winkeltjes, kamertjes en werkplaatsen, met 

   allerhande oude gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw en  

   soms nog ouder. Het museum is rolstoelvriendelijk, geen drempels,   

   invalidentoiletten en liften naar de bovenverdieping. Er is voldoende  

   gelegenheid om koffie te drinken. Kijk voor meer informatie op: Terschuur,  

   oude ambachten en speelgoedmuseum YouTube. 

16.00 uur   Terugreis naar huis. 

17.30 uur   Verwachte aankomsttijd in Kaatsheuvel. 

Leden van alle KBO’s in de gemeente LoZ betalen voor deze busreis € 30,00 p.p. Voor niet- 

leden is de prijs € 35,00  (KBO-leden gaan voor)  

Heeft u belangstelling, geeft u zich dan vóór 7 oktober 2016 op aan de volgende adressen: 

Roos Honkoop, Keteldiep 24 tel: 0416-275290 (Graag van tevoren bellen) 

Diny Thielen, Bredevaert 2 tel: 06-41809166 

Aanmeldingsstrookje busreis Harskamp  Inleveren vóór 7 oktober 2016) 

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

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

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

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

Aantal ………….. X  €30,00  + ………..X  € 35,00                          Totaal  €  
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Van de Activiteitencommissie 

Vanaf november gaan wij weer wekelijks wandelen. Elke donderdag verzamelen wij om 

13.30 uur bij de Roestelberg. Vooraf opgeven is niet nodig. We hebben een groep met een 

rustig tempo en een groep die met een wat pittiger tempo loopt.  De rustige groep loopt 

een afstand van ongeveer 6 km, de andere ongeveer 9 km.  

Informatie Ton Honkoop tel. 275290 of Henk Vennix tel. 274620. 

Afscheid Henk Vennix 

Tijdens de vergadering  van de activiteitencommissie van 24 augustus heeft de 

activiteitencommissie een nieuwe voorzitter gekregen. Henk Vennix had in het voorjaar al 

te kennen gegeven om het voorzitterschap van de activiteitencommissie te willen 

neerleggen en ook zijn functie in het bestuur beëindigen. In de eerste plaats  door 

persoonlijke omstandigheden. Henk vond het na bijna 8 jaar ook wel tijd worden voor een 

nieuwe voorzitter. Deze werd gevonden in de persoon van Kees Hoevenaars die pas 

geleden toetrad tot de commissie en deze taak graag op zich gaat nemen.  

Henk heeft de afgelopen jaren heel veel werk voor onze KBO verricht. De functie van 

voorzitter omvat heel wat taken, die hij uitermate bekwaam heeft uitgevoerd. Nadat de 

lopende zaken waren afgehandeld, gaf Henk de voorzittershamer symbolisch door aan 

Kees. Het was tijd voor koffie met gebak waarbij ook enkele bestuursleden aanwezig  

waren. Hij werd door hen ook hartelijk bedankt voor het vele werk en ontving een 

cadeaubon en voor zijn vrouw Ria was er een prachtig boeket bloemen. Daarna werd er 

voor de leden van de activiteiten commissie en Henk en Ria een heerlijke lunch geserveerd 

"Bij Anton" als een mooie afsluiter van deze 

periode. 

Henk bedankt voor de prettige samenwerking 

en het vele werk dat je hebt verricht voor onze 

KBO. We zullen je vast nog een keer 

tegenkomen want je bent en blijft een actief lid. 

Op de foto ziet u de nieuwe voorzitter Kees 

Hoevenaars, die van scheidend voorzitter Henk 

vennix behalve de voorzittershamer ook 

bloemen in ontvangst neemt 
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Mevrouw A.Bakkers-Roelen 

Oranje Nassaustraat 1 

5171 EB Kaatsheuvel  

De Heer A.F.P.M. van Gorkum 

Contrefort 115 

5171 SB Kaatsheuvel 

Mevrouw C. Hendriks  

Vaertkant 210 

5171 JW Kaatsheuvel 

Mevr. W. Hooymayers-Damen 

p/a Mark 28 

De Heer A.van Riel 

Gerard de Nijshof 114 

 

Uit eten met onze eigen KBO seniorenvereniging. 

Nieuwsgierig geworden door alle enthousiaste verhalen die de ronde deden bij onze KBO 

besloot ik om in te schrijven voor de datum 14 juli. Er stond die dag een etentje gepland in 

het fraterhuis te Udenhout. Een stukje geschiedenis dat mij verbaasde, op het fraterhuis 

staat de tekst "Sint Petrus" maar het beeld dat boven de voordeur staat is Sint Jozef. Dit 

alles is terug te vinden in de geschiedenis van dit fraterhuis. Tot op de dag van vandaag 

wordt dit fraterhuis "De Vuurhaard" genoemd waar men zich alleen toelegt op de opvang 

van vluchtelingen. Tot zover de geschiedenis die u waarschijnlijk al uitgebreid heeft gelezen 

in de Duinkoerier.  

Dat men hier heerlijk kan gaan eten was mij al 

vele malen ter ore gekomen en nu mocht ik dit 

zelf ervaren. Bij binnenkomst werden wij 

hartelijk ontvangen met een lekker glaasje 

drinken waarmee wij in de tuin mochten gaan 

zitten of in een van de huiskamers. Na het 

belsignaal werd het gezelschap verdeeld over 

de 2 huiskamers. Na een korte inleiding en 

gebed door een van de fraters werden de 

gerechten die door de  vluchtelingen waren 

voorbereid, gekookt/gebakken, uitgeserveerd. Ook namen de vluchtelingen en de fraters 

plaats aan de diverse tafels zodat er met hen gepraat kon worden. Dat er een veelzijdigheid 

aan vluchtelingen aanwezig was, bleek uit de gerechten die wij gepresenteerd kregen. Een 

voorgerecht uit Iran, soep uit Syrië, het hoofdgerecht uit Afrika met groenten uit China en 

tot slot het dessert uit Afrika.  

Samen met 39 andere KBO leden heb ik die avond genoten van een heerlijk diner in een 

warme gastvrije sfeer. Zeker een aanrader als je het werk van de fraters op deze prettige 

manier wilt steunen.  

Overleden leden afgelopen tijd 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd 
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Aanmeldingsformulier Seniorenmiddag 2016 

s.v.p. duidelijk invullen per adres en doorstrepen wat niet van toepassing is. Bij meerdere 

personen graag óók alle adressen vermelden. 

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

Adres………………………………………………………………………..   

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

Adres………………………………………………………………………… 

neemt/nemen deel aan Seniorenmiddag 2016 op woensdag 5 oktober 2016 

Chalet Fontaine, Hoofdstraat 4 te Kaatsheuvel 

De eigen bijdrage van  € 3,--  per persoon tegelijkertijd hierbij insluiten. 

Inleveren bij één van onderstaande adressen uiterlijk vóór 25 september! 

(na deze datum is aanmelding niet meer mogelijk) 

Ton Honkoop, Keteldiep 24, Kaatsheuvel 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11, Kaatsheuvel 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24, Kaatsheuvel 

Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35, Kaatsheuvel 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

Onderstaande strookjes volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe 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 

Samen aan tafel Bij Anton dinsdag 11 oktober. 

Inleveren uiterlijk 27 september.  

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

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

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

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

Aantal  --------x € 14,50    € …………..   

Ik kies voor: voorgerecht:    ……. X kippensoep             ...…   X Hors d’ Oeuvre. 

                      hoofdgerecht:  ....... X pangafilet               .……  X gemarineerde varkenslapjes. 

              Dessert:      ……. X  Vienetta ijstaart    …….  X chipolata bavarois.  

Samen aan tafel Bij Anton woensdag 16 november. 

Inleveren uiterlijk 3 november.  

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

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

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

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

Aantal  --------x € 14,50    € …………..   

Ik kies voor: voorgerecht:    ….X pastei met kalfsragout  …X groentesoep.  

                       hoofdgerecht: ....X Hongaarse goulash        …X lekkerbekjes met ravigotesaus.       

               Dessert:      ….X chocolade bavarois        …X appeltaart. 

Wij doen mee aan de Supportersactie van Albert Heijn Kaatsheuvel! 

Albert Heijn Kaatsheuvel start 5 september met een unieke actie in het teken van hun 15-

jarig jubileum. Zij gaan dan namelijk van start met de “Supportersactie”, waarbij zij een 

bedrag van €30.000,- gaan verdelen over alle verengingen en clubs in Kaatsheuvel en 

omgeving! Voor meer info, zie www.kbo-kaatsheuvel.nl  
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Kort interview met Bert en Remko Pooters van Suvoko 

Waarom ben je een eigen bedrijf gestart?  

Na een arbeidsverleden van 30 jaar, waar in 2004 een eind aan kwam door ontslag. Op dat 

moment was ik 48 jaar oud en kwam ondanks veel solliciteren niet meer aan een baan. 

Met de nodige kennis/ervaring had op het gebied van administratie, logistiek en 

automatisering besloot ik om een eigen bedrijf te starten. 

Hoe ben je op de naam Suvoko gekomen? 

De betekenis van de naam Suvoko is: Support voor de kleine ondernemer. 

Wat is de insteek van je bedrijf ? 

De doelgroep van mijn bedrijf is de kleinere bedrijven en particulieren te ondersteunen. 

Voor bedrijven betekent dit kantoorautomatisering in de breedste zin des woord. 

Particulieren bijstaan met raad en daad op gebied van computerproblemen of aanschaf 

van een nieuwe computer / laptop. 

Waarom wordt het nu Suvoko v.o.f. ?  

Nu, 12 jaar later is het tijd voor een nieuwe stap, mijn zoon Remko gaat mij 1 dag per week 

ondersteunen. Hij zal met name alle technische zaken gaan doen en administratieve 

ondersteuning. Ik werk reeds geruime tijd samen met een extern bedrijf op dit vlak en dit 

naar volle tevredenheid van de klanten. Remko zal dit waar nodig op technisch  gebied 

coördineren en tevens ondersteunen op het gebied van Snelstart. Zelf houd ik mij met 

name bezig met Snelstart administratieve software waarvan Suvoko officieel iPartner is en 

programma’s die hier op aansluiten. 

Waarom dit interview voor de KBO ?  

Ik ben zelf lid van KBO en verricht daar hand- en 

spandiensten. Voor de leden van KBO Kaatsheuvel 

willen wij speciale tarieven hanteren. Denk o.a. 

een korting van 10% op een reparatie, of op een 

preventief onderhoud van uw computer. Dit 

natuurlijk wel op vertoon van uw ledenpas!  

Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0416544991 of 

per email : info@suvoko.nl 

Bedankt voor jullie tijd en veel succes met Suvoko 

Vof! 
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Diamanten Paar Chel en Thea van Eeten 

Dinsdag 12 juli j.l was de dag dat Chel van Eeten (84) en Thea van 

Horrik (83) hun diamanten huwelijk vierden. Dit vitale paar woont 

nog zelfstandig in een gezellige buurt in de Contrefort. Als 

jongeman leerde Chel Thea kennen op de kermis in Eindhoven. 

Hij was daar indertijd gelegerd en vertelde vol trots dat hij nog 

3500 uren in een Dakota heeft gevlogen. Na deze periode 

verhuisden ze naar Kaatsheuvel en ging tot aan zijn pensioen 

werken bij het gasfabriek alhier. Ze kregen twee zonen en die 

zorgden weer voor twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Ze 

hebben nog genoeg te doen samen. Thea fotografeert veel en 

Chel mag graag puzzelen, maar hun favoriete hobby is "internet". 

Thea heeft familie in Nieuw-Zeeland en Tasmanië wonen 

waarmee ze regelmatig  Wordfeud speelt (een soort scrabble, 

maar dan via het internet). Met een kleinzoon die in Hongarije woont houden ze contact 

via e-mail en dat gaat ook prima. Ze hebben vroeger samen vele vakanties doorgebracht in 

Europa. Kos en Benidorm waren daarbij hun favoriet. Nu doen ze rustiger aan, als het kan 

komen ze nog graag naar een middag van de KBO. Ze hebben gezellig feest gevierd bij De 

Lakei, er waren vele felicitaties waaronder die van de Koning, Commissaris van de Koning 

Wim van de Donk en natuurlijk van onze burgemeester Luijendijk die hen de trouwakte en 

een heerlijke taart  aanbood. Wij willen natuurlijk niet achterblijven, daarom namens 

bestuur en commissies van de KBO Kaatsheuvel wensen wij jullie nog heel veel mooie 

jaren toe samen. 

Gouden Paar Netten van Noye 

Op 22 juli vierden Frans en Zus Netten hun Gouden Huwelijk. 

Zus komt uit Loon op Zand uit een gezin van 11 kinderen. Frans 

is geboren en getogen in Kaatsheuvel in een gezin van acht 

kinderen en woont al zijn hele leven in zijn ouderlijk huis. 

Samen kregen ze een zoon en een dochter, die weer voor drie 

kleinkinderen zorgden. Op de dag van het feest werden ze door 

de kinderen verrast met een heerlijke lunch bij hen thuis, 

waarna ze met de hele familie en vrienden naar de Hoefstal 

gingen voor een geweldig feest met z'n allen. Namens  bestuur 

en commissies van de KBO nogmaals 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: 

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

e-mail: kees.hoevenaars@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 

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. 


