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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 elke 2 weken. 

2,16 en 30 november 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

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 

U kunt nog aanmelden 

Lia Leemans, 0416-275016  

Racefietsen Elke donderdag tot  

november. 

13:00 bij Gasthuis-

straat 29 

Karel Damen, 06-13611985 

Wandelen Elke donderdag, twee 

groepen (langzaam en 

iets sneller) 

13:30 bij de Roestel-

berg 

Ton Honkoop, 0416-275290 

of 

Henk Vennix, 0416-274620 

Zingen Elke maandag met Zang 

en Vriendschap 

14:30 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 

Activiteiten komende periode 

8 nov  Busreis naar Harskamp (zie vorig nieuwsblad) 

16 nov  Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

21 nov  terugkommiddag Vakantie in Valkenburg 

22 nov  Lezing Mgr. De Korte in Goirle 

23 nov  Bezoek aan Koepelkerk St.Jan de Doper in Waalwijk 

23 nov  Samen naar de film in CinePlaza 

27 nov  Kaarten maken in het Klavier (kamer 1.17) 

1 dec  High Tea bij Groenrijk Tilburg 

8 dec  Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

14 dec  Kerstviering 

Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 



3 

 

 

Van de Voorzitter, 

29 september zijn we met een aantal bestuursleden naar Waalwijk 

gegaan om deel te nemen aan een bijeenkomst georganiseerd door de 

8 ouderenbonden uit onze regio. Het thema was wonen. 

Belangrijkste onderdeel vormde de participatiewet die ervan uitgaat dat mensen langer 

thuis moeten blijven wonen. Veel mensen uit de zorg en bouwcorporaties alsmede 

patiëntenverenigingen en de politiek waren aanwezig. Wim Veldkamp hield een inleiding 

over wat de woningbouwverenigingen en sociale instellingen in ons land aan 

mogelijkheden hebben om mensen langer thuis te laten wonen. Het blijkt dat er toch  veel 

regels en wetgeving nodig is waar mensen aan moeten voldoen om geholpen te kunnen 

worden.  

Daarna kwam de directeur van Casade, Roel van Gurp aan het woord die in het kort 

uitlegde wat Casade aan dit probleem kon doen. Dat viel ons mee. Hij vertelde dat Casade 

met haar huurders een gesprek zal aangaan , te beginnen met de 80-plussers om te 

bekijken hoe de levensomstandigheden zijn om te kijken wat Casade als verbeteringen van 

die situatie kan bewerkstelligen. Dat betekent dat er aanpassingen kunnen worden gedaan 

of zelfs een verbeterde woning ter beschikking komt. Wij waren met die toezegging erg blij 

omdat dat veel soelaas biedt aan onze leden om hun situatie te verbeteren. 

5 oktober is er een gemeentelijke seniorenmiddag geweest in Chalet Fontaine. Deze was 

druk bezocht (zie elders in dit blad). Het viel ons tegen dat het geluid niet in orde was, 

onze excuses hiervoor. Wij zullen zorgen dat het met de kerstviering beter geregeld is met 

het geluid. 

 

Herman van Gulik 

voorzitter 

 

 

Kerstviering 2016 

De kerstviering waar u in onze december editie voor wordt uitgenodigd en voor in kunt 

schrijven, wordt gehouden op woensdagmiddag 14 december 2016. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
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Laatste fietstocht onder begeleiding Ton van Iersel 

Dinsdag 25 oktober was de laatste fietstocht van dit jaar gepland. Dat was tevens de 

allerlaatste fietstocht op dinsdag. Vanwege de te geringe belangstelling voor de 

dinsdagmiddag fietsgroep heeft Ton van Iersel besloten om ermee te stoppen.  

Hij heeft samen met zijn vrouw Anne-Marie jaren zorg gedragen voor prachtige tochten in 

de omgeving. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan maar dit jaar is er te weinig animo 

geweest om de tijd die hij er insteekt te compenseren. Aangezien hij ook iedere dinsdag-

morgen mee gaat Nordicwandelen, wordt het voor hem ook fysiek te zwaar deze tocht 

verplicht mee uit te voeren. 

Mocht er iemand van onze leden interesse hebben deze middagen 2 x per maand te 

begeleiden kan hij zich melden bij Ton. Hopelijk kan iemand het stokje overnemen.  

Het zou jammer zijn dat deze activiteit zou  

verdwijnen. 

 

Ton en Anne Marie bedankt voor jullie inzet al die 

jaren. 

Samen eten bij …… 

Woensdag 8 september zijn wij met 31 personen uit eten 

geweest bij Chalet Fontaine. Er wordt veel gebruik gemaakt van 

ons gezamenlijk maandelijks eten. Het is goed voor ons allen 

met anderen kennis te maken waar je dan bij aan tafel zit. De 

sfeer was erg gezellig en de aankleding van de zaal was 

grandioos. Het eten was heerlijk we gaan hier zeker nog eens 

terug. 

Dinsdag 12 oktober zijn we met ca. 50 personen bij Anton in Het Klavier gaan eten. Het 

was een heerlijk 3-gangenmenu. Dit is de eerste keer dat we met zoveel personen zijn gaan 

eten, maar de bediening liep vlot. In november en 8 december gaan we er weer eten. Zie 

de aankondiging elders in dit blad. 

Wel op tijd uw aanmeldingsstrookje inleveren hoor !    
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 Seniorenmiddag in de Gemeente Loon op Zand 

De gezamenlijke KBO verenigingen uit de Gemeente Loon op Zand 

hebben woensdagmiddag 5 oktober in het kader van de landelijke 

ouderendag een informatieve en gezellige middag georganiseerd. In 

een afgeladen zaal van Chalet Fontaine waren ruim 265 senioren uit 

onze gemeente aanwezig.  Zij werden hier welkom geheten door de 

dagvoorzitter Herman van Gulik. De middag werd aan elkaar gepraat 

door Wilma Brekelmans. Zij introduceerde als eerste de gastspreker 

de heer Frans Slangen, voorzitter van KBO Brabant.  

De leden kennen Frans Slangen allemaal van zijn maandelijkse Welkom kolom in het 

maandblad Ons van KBO Brabant; nu konden zij hem ontmoeten op hun seniorenmiddag. 

Frans Slangen memoreerde aan het belang van het lid zijn van KBO Brabant. Het 

seniorenbelang wordt behartigd op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ook zorgen zij 

voor scholing van uw plaatselijke Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en cliënt-

ondersteuners. 

Als lid van KBO Brabant kunt u genieten van diverse collectiviteitskortingen bijvoorbeeld op 

de premie van de zorgverzekering. Met uw lidmaatschap van uw plaatselijke KBO 

vereniging kunt u bij verschillende leveranciers korting krijgen.  

Hier was het tijd voor ontspanning. Dit werd gebracht door Gezelligheidskoor Dongens 

Levenslied en de rasechte Kaatsheuvelnaar, Rob Grijsbach. Natuurlijk was er deze middag 

ook ruimte voor een korte pauze om de beentjes te strekken en een rondje door de zaal te 

maken om ergens een praatje te maken. 

Na dit vermaak werd de middag op z’n Brabants afgesloten met een worstenbroodje. 

De dagvoorzitter, Herman van Gulik, 

bedankte iedereen voor zijn 

aanwezigheid en wenste allen een 

goede thuiskomst. 
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Busreisje Marcienne Heinsberg-Kirchhoven 9-12-2016 

In samenwerking met KBO Loon op Zand organiseren wij een bezoek 

aan breifabriek Marcienne in Duitsland. Kaatsheuvel heeft hiervoor 20 

plaatsen in de bus gereserveerd dus snel reageren als u mee wilt.  

Vrijdag 9 december worden wij om 8.00 uur opgehaald bij de Werft. 

Wilt u 10 minuten van te voren aanwezig zijn zodat we in ieder geval op 

tijd kunnen vertrekken naar Loon op Zand om daar de leden van de 

KBO Loon op Zand op te halen. Het programma ziet er als volgt uit:  

10.00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak daarna modeshow. Na 

afloop gelegenheid om de winkel te bezoeken en de kleding te passen, 

de dames van de modeshow zullen ons hier met raad en daad bijstaan.  

13.00 uur is het programma afgelopen en gaan we huiswaarts. 

We hopen dan om 15.00 uur bij de Werft  te arriveren. De mensen die 

de winkel niet willen bezoeken kunnen rustig blijven zitten (neem een 

krantje mee) en kunnen genieten van een kopje koffie/thee. Ook raad ik u aan in ieder 

geval een flesje water mee te nemen er wordt geen lunch geserveerd. Vergeet niet uw 

paspoort of identiteitskaart mee te nemen. U kunt zich opgeven (graag eerst bellen) 

vanaf 11 november de kosten bedragen € 10,- te betalen aan: Roos Honkoop, Keteldiep 24 

Kaatsheuvel Tel : 275290  

De racefietsers. 

Donderdag 29 september vertrokken de fietsers voor een mooie fietstocht richting 

Terheyden en dan via het Halve Zolenpad terug naar Kaatsheuvel. Een route van ongeveer 

60 kilometer, hier werd gezamenlijk toe besloten i.v.m. het beetje herfstachtige weer. Deze 

donderdag waren we met maar drie personen dit i.v.m. vakanties etc. Via de app en een 

telefoontje hadden de afwezigen zich tijdig netjes afgemeld en kon de fietstocht gewoon 

op tijd beginnen. De planning is om op donderdagmiddag toch een 65 kilometer te fietsen 

door deze sportieve racefietsers. Na alle zomerse warmte op de fiets werd het nu tijd voor 

de lange mouwen en hiermee kunnen ze nog 

een tijdje door fietsen tot het weer echt slecht 

wordt. Onderling wordt er afgesproken tot 

wanneer we doorgaan met het fietsen en 

wanneer we weer starten in het voorjaar. Ook 

zin om mee te fietsen, neem dan vooraf even 

contact op met Karel Damen, telefoon 276438. 
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Samen aan tafel. 

Donderdag 8 december gaan we eten "Bij Anton" in Het Klavier. 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 invul-

strookje op pagina 19. Informatie: Helma de Vries tel. 283452. 

Het menu voor 8 december. 

Voorgerecht: Kipcocktail met kerrysaus  of Surimicocktail met cocktailsaus 

Hoofdgerecht:  Schnitzel met champignonsaus  of Vispotje 

Geserveerd met verse groenten, gebakken aardappeltjes en frietjes. 

Dessert:  chocolade bavarois                   of  aardbeienmousse 

 

Lezing Mgr. de Korte (bisschop van Den Bosch). 

Op uitnodiging van KBO-Brabant houdt bisschop de Korte dinsdagmiddag 22 november 

een lezing over de pauselijke encycliek "Laudato si" (wees geprezen), die handelt over de 

verantwoordelijkheid die wij als mensen hebben voor onze schepping. De mens wordt niet 

langer gezien als heerser van de schepping, maar als dienaar ervan met een verant-

woordelijkheid ten opzichte van al wat leeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn. 

Voor de achterban van de KBO is deze bijeenkomst een geweldige gelegenheid om kennis 

te maken met de in mei aangetreden bisschop. De lezing wordt gehouden in het Jan van 

Besouwhuis, Diessenstraat 1 in Goirle. De toegang is gratis, maar aanmelden is nodig per 

mail naar info@kbo-brabant.nl of bel met 073-6444066 (KBO-Brabant). De aanmelding 

dient uiterlijk 8 november 2016 binnen te zijn. 

Rondleiding in R.K. Kerk St. Jan de Doper, Waalwijk. 

23 november 2016 organiseert KBO-Kaatsheuvel een rondleiding in de koepelkerk van 

Waalwijk. Deze kerk is gebouwd in neo-byzantijnse stijl en is zowel binnen als buiten uniek 

te noemen. In 2012 heeft het Bisdom besloten om de kerk te gaan sluiten voor ere-

diensten, reden voor veel mensen (parochianen en andere bij deze kerk betrokken 

mensen) om een stichting in het leven te roepen om enerzijds de bekendheid van dit 

unieke kerkgebouw  te vergroten, anderzijds het vergaren van financiële middelen. De 

stichting heet "Vrienden van Sint Jan de Doper". Aan deze rondleiding  zijn geen kosten 

verbonden, wel vraagt men na afloop een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de 

noodzakelijk onderhouds- en restauratiekosten. Na beëindiging is er gelegenheid om, op 

eigen kosten, in de directe nabijheid van de kerk, koffie/thee/fris met iets lekkers te 

gebruiken. We starten om 13.30 uur bij De Werft, de rondleiding begint om 14.00 uur en 

duurt ongeveer 1 uur. Het verzoek is om zich uiterlijk 16 november aan te melden. Het 

minimaal aantal deelnemers is 15.  



10 

 

 Hulp bij het huishouden (HbH) na 2016 

Voor de huidige methode van hulpverlening door de gemeente waren 2015 en 2016 twee 
overgangsjaren. Intussen zijn er diverse gerechtelijke uitspraken geweest maar die van 18 
mei door de Centrale Raad van Beroep is voor alle gemeenten in Nederland bepalend 
geworden. De HbH is een Wmo-voorziening en de gemeenten moeten deze compenseren 
indien mensen door een beperking daar behoefte aan hebben.  
Er mag geen inkomenstoets op het verlenen van de HbH meer gedaan worden.  
De invulling van deze compensatie (vastgelegd in een gemeentelijke beschikking) wordt 
gedaan nadat de gemeente d.m.v. een indicatie (keukentafelgesprek) heeft vast gesteld wat 
de beperkingen van de cliënt zijn. Bij cliënten waarvan de oude indicatie nog steeds geldig 
is, zou de gemeente die over kunnen nemen maar dat is ze niet verplicht. Doen ze dit niet, 
dan moet zij wel een nieuw onderzoek instellen. 
Onze gemeenteraad heeft op 29 september j.l. een voorstel aangenomen waarbij bepaald 
is dat de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening (dus ook de HbH) door het CAK gedaan 
gaat worden. Het CAK berekent afhankelijk van het inkomen en vermogen de eigen 
bijdrage. Nu zijn nog niet alle details voor het bepalen van de compensatie door onze 
gemeenteraad vastgesteld. De laatste worden waarschijnlijk in november bepaald en 
vastgesteld. De nieuwe regeling gaat zo spoedig mogelijk erna in. 

Heeft u nu hulp in het huishouden, zijn uw omstandigheden gewijzigd, of kwam u door uw 
inkomen niet in aanmerking of bent u ontevreden met de huidige geboden zorg? Doe dan 
het volgende: 

Meld u hulpvraag bij onze gemeente aan. Doe dit schriftelijk, geef dit verzoek af aan de 
balie van "Het Klavier" en vraag om een ontvangstbewijs. Bel als de gemeente na twee 
weken nog niets van zich heeft laten horen. Als de gemeente reageert, vraag dan om een 
"keukentafelgesprek". Bereid dit gesprek voor en doe dit niet alleen! Doe dit bij voorkeur 
met een familielid of vriend(in). Maar ook wij kunnen u daarbij helpen. De gemeente heeft 
de plicht u te attenderen op de mogelijkheid van professionele hulp bij de Wmo aanvraag. 
Deze hulp wordt door de gemeente vergoed indien u daar gebruik van wilt maken.  
Vraag om een schriftelijk verslag van het "keukentafelgesprek". 

Laat u niet wijsmaken dat het "keukentafelgesprek" nog niet kan plaatsvinden, omdat nog 
niet alle details door de gemeenteraad zijn aangenomen. Een indicatie naar uw beperking
(en) kan alvast plaatsvinden. Alleen het bepalen van de compensatie (beschikking) kan niet 
plaatsvinden zolang alle details niet zijn vastgesteld. Bedenk dat alleen een aanhouder 
wint!  

Ton Honkoop, VOA en vrijwillige cliëntondersteuner 

Noot: U kunt ook bij mij terecht voor aanvullende informatie 
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10 jaar Nordic Walking 

Elke week staan er op dinsdagmorgen 9.30 uur bij de Roestelberg +/-  25 leden klaar om te 

gaan NordicWalken. Het is in de maand september precies 10 jaar geleden dat deze 

activiteit indertijd door Flip van Wissen werd 

opgestart. Deze activiteit heeft al die jaren een ruime  

belangstelling gehad. Jan van Eck begeleidt deze 

groep al jaren en Ton en Anne-Marie van Iersel 

dragen zorg voor de administratie. Het is een gezellige 

club met enthousiaste leden waarbij het sociale 

element ook zeker een grote rol speelt. De groep is in 

september dan ook weer fris van start gegaan voor 

het nieuwe seizoen. 

Namens het bestuur wensen wij iedereen nog veel  

wandelplezier. Mocht uw interesse gewekt zijn, 

informeer eerst bij Ton van Iersel of er plaats is bij de 

groep. Telefoon: 274380 

 

High Tea (lunch) bij Groenrijk Tilburg 

Om in een goede kerstsfeer te raken hebben we nog een leuk aanbod voor u. Donderdag  

1 december gaan we op bezoek bij Groenrijk, Stokhasseltlaan 39 Tilburg. De winkel is 

dan al helemaal in kerstsfeer ingericht wat erg gezellig is, maar er is ook tijd voor een heer-

lijke High Tea. We beginnen met een lekkere kop soep daarna een schaal vol met hartige en 

zoete zaligheden. Als afsluiting nog een dessert. Natuurlijke zal er volop thee worden ge-

schonken. Dit alles voor de prijs van €13,00. Het begint om 12.30 uur. We gaan op eigen 

gelegenheid. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.  

Vooraf opgeven alléén bij Wies 

Molenschot vóór 24 november,  

zie strookje op pagina 19. 
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Gezellige  zondag  

Najaar 2016  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

18 december in Buurthuis Pannehoef 

Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

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

Kerststukjes maken 

Kerstmis nadert met rasse schreden en wordt het weer tijd om een mooi kerststukje te 

gaan maken. Die traditie gaan we dit jaar ook weer in ere houden. Wel op een andere 

manier dan we gewend zijn. Op zoek naar een passende locatie kregen we van Ambianze 

bloem en sfeer het aanbod om in de nieuwe winkel aan de Hoofdstraat 87, een workshop 

te houden. 

Deze vindt plaats op ZONDAG 18 december. We beginnen om 13.30 uur. Het kost zoals 

altijd € 15,00. De koffie/thee of 

zelfs chocomel worden deze 

middag aangeboden door Pascal 

Zijlmans en tot slot krijgt u op 

aankopen deze middag 20% 

korting.  

Opgeven vóór 4 december via het 

strookje op pagina 19. 

Kaatsheuvel KBO 
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Seniorenraad gemeente Loon op Zand online. 

De drie ouderenorganisaties in de gemeente Loon op Zand, Seniorenvereniging Loon op 

Zand, KBO Kaatsheuvel en KBO de Moer, hebben het initiatief genomen om te komen tot 

de oprichting van een Seniorenraad in de gemeente Loon op Zand. Op 17 juni 2016 heeft 

de officiële oprichtingsvergadering plaatsgevonden. Sinds 29 augustus j.l. is een start 

gemaakt met een eigen website en is de seniorenraad ook op het internet te vinden. 

(www.seniorenraadloonopzand.nl) In de toekomst zal de site verder ingevuld worden met 

relevante informatie zodat wij u voortdurend op de hoogte kunnen houden van nieuwe 

ontwikkelingen. Er was behoefte zowel bij de ouderenorganisaties maar ook bij de 

gemeente aan één orgaan binnen de gemeente Loon op Zand dat als gesprekspartner 

optreedt naar de gemeente en op die manier de belangen van de senioren behartigt. 

Daarmee is het hebben van één potentieel krachtige spreekbuis vanuit de senioren 

gerealiseerd en wordt versnippering voorkomen.  

De Seniorenraad heeft dus als doelstelling: Opkomen voor de (gezamenlijke) belangen van 

de senioren in de gemeente Loon op Zand.  

De Seniorenraad wil fungeren als gemeenschappelijk belangenbehartiger en advies- en 

overlegorgaan namens en ten behoeve van de senioren die woonachtig zijn in de 

gemeente Loon op Zand. Zij is en treedt op als de formele gesprekspartner van de 

gemeente Loon op Zand en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het 

ouderenbeleid aan de gemeente. De Seniorenraad zoekt complementaire (aanvullende en 

versterkende) samenwerking met binnen de gemeente of regio werkzame politiek 

verantwoordelijke, actieve organisaties/instellingen en aanbieders van diensten die 

relevant zijn op het gebied van ouderenbeleid. Naast de bovengenoemde organisaties zijn 

ook de Protestants Christelijke Bond voor Ouderen (PCOB) en de Algemene Nederlandse 

Bond voor Ouderen (ANBO) uitgenodigd om zitting te nemen. Omdat momenteel bij hen 

geen plaatselijke vertegenwoordiger beschikbaar is, wat een voorwaarde is voor 

deelname, zijn deze plaatsen nog niet ingevuld. Wel is een vertegenwoordiger 

aangetreden namens de niet-aangesloten ouderen. 

Hoe meer de Seniorenraad gevoed wordt met signalen, ideeën, misstanden of beleids-

adviezen vanuit de senioren zelf, hoe beter de raad haar rol als vertegenwoordiger van de 

senioren zal kunnen vervullen. Daarom wordt iedereen die een onderwerp, in het belang 

van senioren, wil aankaarten bij de Seniorenraad daartoe van harte uitgenodigd dit te 

doen via onze website www.seniorenraadloonopzand.nl of per brief aan het secretariaat, 

Cees Sprangers, Berkakker 8, 5171 SR Kaatsheuvel, tel. 06-23356821. 
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Word u de nieuwe vrijwilliger(ster)  binnen Eekhof? 

Eekhof is een woonzorgcentrum in hartje Kaatsheuvel met een huiselijke sfeer. Het is 

kleinschalig opgezet met in totaal 56 bewoners met dementie verdeeld over acht 

woongroepen, die 24 uur per dag begeleiding krijgen. Voor een aantal activiteiten zijn we 

opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen.  

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor: 

 Ondersteunen van het ontbijt (in de ochtenden van 8.00/8.30-10.30 uur) 

 Ondersteunen bij de gezellige zwemclub. (op maandag om de week van 13.00-15.30 

uur, niet in de vakanties) 

 Helpen bij ’t bakske bij de buren en de frietkraam (elke 1ste dinsdag van de maand) 

 Helpen bij de biljartclub (totaal 12 keer in de maanden okt/nov jan/feb, speeldag is 

woensdagmiddag of donderdagochtend)  

 Samen met een andere vrijwilliger de voorleesochtend draaien. (om de week op 

donderdagochtend van 9.30-11.30 uur) 

 De bewoners heerlijk laten genieten van een handmassage, nieuwe nagellak en 

mooie handen, elke dinsdag  tussen 13.30-16.00 uur.  

Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om vrijwilligers te werk komen doen op Eekhof. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over het gezellige, sociale en leuke 

vrijwilligerswerk bij Eekhof neem dan rustig contact op.  

U kunt vragen naar Mirelle van Oversteeg 

0416-301406/0618959552 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 
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Overleden leden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer J. Hendriks 

Vaertkant 210 

5171 JW Kaatsheuvel 

Mevrouw R.Netten-Damen 

Johan de Wittstraat 8 

5171 EZ Kaatsheuvel 

 

Mevrouw J.Welten-Beusenberg 

Händelstraat 4 

Mevrouw J.Muskens-van Dongen 

Schildersplein 104 

 

Gouden Paar Vugts de Kort 

29 september was de dag dat Frans en Wil Vugts 50 

jaar getrouwd waren. Ze hebben daar nog geen  

feest voor gegeven omdat ze toen alleen voor de 

wet zijn getrouwd en schuiven daarom het feest 

door naar een later tijdstip van het kerkelijk 

huwelijk. Frans is geboren en getogen in 

Kaatsheuvel terwijl Wil haar wieg stond in 

Spoordonk. Ze hebben altijd een actief leven geleid. 

Frans heeft op de Horst jarenlang een goed lopend 

garagebedrijf gehad. Hij kan het sleutelen nog niet 

laten want hij heeft als hobby oldtimers restaureren 

en is daar nog altijd druk doende mee. Ze zijn lid 

van een oldtimerclub waar ze vaak mooie 

toertochten mee maken. De vakantieplannen zijn in 

al deze jaren weinig aangepast. Ze gaan al meer dan 

40 jaar naar het Como-meer in Italië waar ze met 

hun caravan een prachtig plekje aan het meer 

hebben. Frans gaat nog graag een potje biljarten en 

houdt van zwemmen. Wil is ook erg sportief. Zij 

houdt van volleybal en gym en al heel wat jaren 

gaat zij met onze KBO Nordic Wandelen. Ze zijn na jaren wonen op de Horst vorig jaar 

verhuisd naar een bungalow waar ze erg goed naar de zin hebben. 

Namens Bestuur en Commissies van KBO wensen wij jullie van harte proficiat en nog vele 

goede jaren samen met jullie 2 dochters en 6 kleinkinderen toe. 
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Creatieve middag in Het Klavier 

Maandag 26 september was de creatieve middag in onze KBO ruimte in "Het Klavier". Een 

aantal dames was hier weer op afgekomen om o.a. een mooie kaart te maken. Elly Fransen 

had thuis hier de nodige voorbereidingen voor gedaan en had een mooi voorbeeld met het 

thema, Kerstmis. Er werd druk geknipt, gesneden en geplakt om een mooi resultaat te 

creëren. Het werd een mooie kerstkaart in diverse lagen, motieven en kleuren als basis. 

Iedereen had zijn eigen afwerking. De dames waren zo druk in de weer dat zij zich bijna 

geen tijd gunden voor een kopje koffie wat er toch wel bij hoort op zo’n middag, dachten 

wij. Er werd druk gepraat over ontwerpen, ideeën. Ieder keerde met een mooie eigen 

kaart huiswaarts. Om hier een vervolg aan te geven 

is voorgesteld om deze mooie activiteit 1x per 

maand te herhalen. Natuurlijk is iedereen van harte 

welkom om op deze middagen binnen te lopen voor 

een praatje of gezellig met een andere leuke hobby. 

Op 27 november kunt u weer in het Klavier terecht. 

Voor informatie op deze middagen kunt u terecht 

bij onze activiteitencommissie. 
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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 donderdag 8 december. 

Inleveren uiterlijk 24 oktober 

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

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

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

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

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

Ik kies voor:  

voorgerecht:    ……. X kipcocktail met kerrrysaus of …. X Surimicocktail met cocktailsaus 

hoofdgerecht: ....... X schnitzel met champignonsaus of …. X vispotje 

Dessert:       ……. X  Chocoladebavarois  of ...  X Aardbeienmousse.  

Rondleiding in R.K. Kerk St. Jan de Doper, Waalwijk  woensdag 23 november 

Naam : ------------------------------- tel.----------------------------  aantal personen: -------------- 

Opgaven vóór 19 november 

High Tea (lunch) bij Groenrijk Tilburg donderdag 1 december   

Naam : ------------------------------- tel.----------------------------  aantal personen: -------------- 

Opgaven vóór 24 november (alleen bij Wies Molenschot) 

Kerststukjes maken zondag 27 november 

Naam : ------------------------------- tel.----------------------------  aantal personen: -------------- 

Opgaven vóór 4 december 

Samen naar de film woensdag 23 november 

Naam : ------------------------------- tel.----------------------------  aantal personen: -------------- 

Opgaven vóór 19 november 
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Vakantie Valkenburg  

28 augustus 2016 vertrokken we om 14:00 uur, waar we na een vlotte rit omstreeks 15.45 

uur bij het hotel Monopole in Valkenburg aankwamen. Daar werden we welkom geheten 

met een borrel en een leuke attentie, waarna we naar onze kamers gingen om de koffers 

uit te pakken. Na het diner verkenden wij nog even de omgeving van het hotel om daarna 

nog heerlijk op het terras van het prachtig weer te genieten. 

Na de eerste nacht goed geslapen op de overigens 

uitstekende bedden, kregen we die ochtend koffie met 

echte Limburgse Vlaai, waarbij we kennis maakten met de 

eigenaar en zijn gezin. Op de dag van aankomst waren zij 

nog met vakantie. Die middag maakten wij een bustocht 

door het mooie Geuldal in het Limburgse land, naar o.a. 

Margraten waar we het Amerikaanse oorlogsmonument 

en kerkhof konden bezichtigen, en vandaar naar het 

Drielandenpunt in Vaals. 

's Avonds was er een uitvoering van het Shanti's 

mannenkoor. Zij begonnen om 20.30 uur met hun eerste 

liedje en meteen zat de stemming er al goed in.  

Dinsdag hadden we een vrije dag. Het was die dag markt 

in Valkenburg dus dat kwam wel goed uit. Ik weet zeker dat ook die dag door velen goed 

benut is, ieder op zijn of haar eigen manier. 

De volgende middag, woensdag inmiddels, maakten we een tocht door de Belgische 

Ardennen via het Duitse Eifelgebergte naar het plaatsje Einruhr waar we aan de oever van 

de Ruhrsee een koffiestop hielden. In de avond was er een gezellige bingo waarbij er de 

laatste ronde net zolang gedraaid werd tot ieder met een prijsje naar zijn kamer kon. 

Donderdag een vrij besteedbare dag, in een 

echt toeristen stad als Valkenburg mogelijk-

heden genoeg zoals, de Gemeentegrot van 

mergelsteen, de Wilhelminatoren met kabel-

baantje of bv. de vuursteenmijntjes uit de 

ijstijd.  

Vrijdag gingen we 's middags naar Maastricht, 

de hoofdstad van Limburg, een tocht door het 

fraaie Limburgse land. Ook daar was juist de 

weekmarkt met zeker wel meer dan 100 kramen. Toen we uit het busje stapten was er 
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juist een commando-overdracht van de Limburgse Jagers, wat gepaard ging met een 

harmonie parade aan de oever van de Maas. Op de terugweg naar ons hotel kwamen we 

langs de mergelgroeves, alwaar de ENCI al tientallen jaren mergel haalt voor de cement-

productie. In 2018 zal de mergelwinning daar definitief worden stopgezet. 

Zaterdagavond, na een vrij besteedbare dag, hadden we een dans- en zangavond verzorgd 

door zanger/gitarist Willem den Brabander, buitengewoon gezellig. 

Zondag vertrokken we na het ontbijt rond 10 uur terug naar Kaatsheuvel. Rond 12 uur 

kwam er een einde aan een geslaagde fijne vakantie met de hele week goed weer. Mijn 

vrouw en ik kijken weer uit naar het volgende jaar. 

 

Ad Mutsaers 

 

Na een fijne vakantie in Valkenburg met een kleine maar toch gezellige groep hebben we 

een terugkommiddag gepland op 21 november. Dan kunnen we nog even napraten en 

foto’s bekijken. Maar ook als u er niet bij was, maar toch 

wellicht interesse heeft om volgend jaar mee te gaan, kom 

dan gerust kijken en luisteren. Neem je vrienden of  

bekenden mee, ook al zijn ze geen lid. U kunt ons vinden 

op 21 november in het Klavier kamer 1.17 om half 2.  

Heeft u nog vragen bel ons. Telefoonnummers staan achter 

op het boekje. 

Samen naar de film 

God bestaat, hij is alleen niet zo vredelievend. Weten jullie dat we een bioscoop hebben in 

Kaatsheuvel namelijk Cine Plaza in "het Klavier". Daar draait donderdagavond 23 november 

de film "Le Tout Nouveau Testament", een film over een man en vrouw en hun tien-jarige 

dochter Ea.  

Omdat we de eerste keer gebruik gaan maken van Cine Plaza worden we verwelkomd met 

een kopje koffie. 

De kosten voor deze filmavond zijn € 6,00. We worden 

verwacht om 20 uur en de film begint om 20.30 uur. Vul het 

strookje op pagina 19  in en lever hem in bij een van de leden 

van de activiteitencommissie. 
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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:  

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 

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel - tel. 852688 

E-mail: wies.molenschot@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. 


