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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 25-1-2017 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  

Kaarten maken Maandag 30 januari 13:30 uur in  

Het Klavier 

Elly Franssen, 0416-311332 

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  

Wandelen Elke donderdag, twee 

groepen (langzaam en 

iets sneller) 

13:15 bij de Werft 

 

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 
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Van de Voorzitter, 

Het is al weer december als dit nummer bij U in de bus valt. Kerst en nieuwjaar komen er 

aan. Het is weer donker en de dagen zijn kort. Het vooruitzicht op veel leuke familiedagen 

is wat ons allemaal bijzonder raakt. De kinderen en kleinkinderen komen langs en blijven 

soms eten en/of slapen. Een drukke maar gezellige periode voor iedereen breekt weer 

aan. 

Helaas is het soms anders, ziekte en ander leed kunnen die donkere feestdagen droevig 

stemmen. Van veel mensen hoor je dat ze blij zijn dat het hele gedoe voorbij zal zijn. Het is 

dan ook aan te bevelen om eens rond te kijken in de eigen omgeving of je mensen kunt 

opvrolijken met die dagen en er persoonlijke aandacht aan te schenken. Aandacht die er 

toe leidt dat mensen wel een prettige kerst of nieuwjaar beleven.  

Het bestuur van de KBO wenst U en de Uwen een prettige kerst en een gezond 2017 toe. 

 

Herman van Gulik 

 

Activiteiten komende periode 

8 dec Samen aan tafel bij "Bij Anton" 

14 dec Kerstviering 

15 dec Kerstconcert Hoeven, zie www.kbo-brabant.nl en ONS 

19 dec Kerststukjes maken nu in het Klavier en datum gewijzigd! (14:00 uur) 

23 dec Kerstconcert Den Bosch, zie www.kbo-brabant.nl en ONS 

11 jan Seniorenbeurs Veldhoven 

18 jan Tonpraoten in het Klavier 

21 jan Informatiemiddag bedevaartreizen naar Lourdes, zie www.kbo-brabant.nl en ONS 

23 jan Zadenruilbeurs 

25/26 jan Samen eten bij Kota Radja 

30 jan Kaarten maken  

18 maart  Kaatsheuvelse dorpskwis  

Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 
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Kortingspassen en Contributie 2017 

Begin januari 2017 ontvangt u weer uw kortingspas 2017 en het  boek met de namen van 

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

2016 vernietigen. Uw foto pas moet u natuurlijk wel behouden. U kunt uw korting bij de 

winkeliers slechts ontvangen als u uw jaarpas 2017 en de fotopas kan laten zien. Als u nog 

niet in het bezit bent van een fotopas lever dan een pasfoto in bij de penningmeester 

Herman Lommen, Vossenbergselaan 24, Kaatsheuvel en uw fotopas wordt dan ook gratis 

bij u thuis bezorgd. Met de winkeliers is overeengekomen dat u in januari nog de pas 2016 

mag gebruiken. 

De contributie over 2017 is ongewijzigd en bedraagt € 25,00 per jaar per persoon. Eind 

januari zal de contributie van uw bankrekening worden afgeschreven voor die leden die 

een automatische machtiging hebben afgegeven. Dat is circa 95% van alle leden. De 

andere leden ontvangen een nota en kunnen het bedrag overmaken. U hoeft niet perse te 

wachten op die nota. U kunt ook nu al uw contributie overmaken op onze bankrekening 

NL53RABO0124814336 t.n.v. KBO Kaatsheuvel. 

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

dan moet u dat doen uiterlijk 15 december 2016. Na deze datum moeten wij de afdracht 

aan KBO-Brabant (€ 12,00 p.p.) toch betalen en bent u deze kosten dus altijd verschuldigd. 

 

Namens het bestuur, 

Herman Lommen, Penningmeester. 

Telefoon: 0416 -272816 

 

Nieuwe deelnemers KBO Kortingsboek: 

JEEJ-AAH computers & webdesign 

Adam van Noortstraat 46, 5171AX Kaatsheuvel 

15% korting op installatie 

7,5% korting op hardware (computer, monitor, printer enz.) 

(zie ook advertentie in dit blad) 

KAPPER4ALL 

Peperstraat 6a  5171EC Kaatsheuvel 

10% korting op alle behandelingen met uitzondering van acties en aanbiedingen 
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Uitnodiging Kerstviering 2016 

Het Bestuur nodigt alle leden graag uit voor de jaarlijkse kerstviering bij, 

 

 

 

Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 14 DECEMBER A.S. 

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

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

Programma: 

13.00 uur : Opening zaal 

13.25 uur : Welkomstwoord voorzitter 

13.30 uur : Kerstviering, geleid door Pastoor Luijckx  

   en m.m.v. van de koren Zang en Vriendschap en St. Caecilia 

14.45 uur: Koffie/thee met iets lekkers 

15.15 uur: Optreden van Ons Koor  

15.55 uur: Pauze, drankje en verkoop loten 

16.20 uur: Vervolg optreden Ons Koor 

17.00 uur: Broodjes met koffie/thee 

17.30 uur: Trekking loterij 

18.00 uur: Sluiting door de voorzitter 

Na de ervaring met de 1e Seniorendag hier gehouden, heeft de organisatie speciaal voor u 

als leden voor deze middag extra geïnvesteerd in het geluid. 

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

Deze middag wordt u gratis aangeboden door KBO Kaatsheuvel. 

Wij verzoeken u vriendelijk via het antwoordstrookje op pagina 19 zich aan te melden voor 

deze middag. Zo alleen kunnen wij het juiste aantal lekkers en broodjes bestellen. 

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. 

Daarom vóór 10 december 2016 inleveren bij één van de vermelde adressen. 
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Dorpskwis 2017 zaterdag 18 en 25 maart  

Eindelijk krijgt Kaatsheuvel een dorpskwis. Wij als KBO Kaatsheuvel hebben al 

ingeschreven dus wij vragen mensen die mee willen doe met de quiz. Kennis van het dorp 

is belangrijk, maar er zijn ook veel algemene vragen en doe-vragen waarbij je op de fiets 

het dorp in moet. Ons hoofdkwartier is in het Klavier. 

De dorpskwis wordt zaterdagavond 18 maart 2017 gehouden en een week later op 25 

maart volgt de uitslag. Dus meld je aan voor ons team en een gezellig avondje. Natuurlijk 

gaan we voor de winst. Verdere mededelingen volgen. 

Dus geef u op bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29 tel.  06-13611985  

Zadenruilbeurs 

Beste KBO tuinliefhebbers, hier weer een berichtje voor jullie voor onze volgende 

bijeenkomst als vervolg op onze zadenruilbeurs van begin dit jaar. Wij willen maandag 23 

januari 2017 in het Klavier (kamer 1.17) weer een gezellige middag organiseren om na te 

praten over het afgelopen oogstjaar en eventueel zaden en stekken ruilen. We kunnen dan 

ook van gedachten wisselen over het vervolg van deze activiteit. Gebleken is dat er de 

vorige keer te weinig tijd was voor een praatje achteraf. Misschien zijn er al wel goede 

ideeën voor die middag om te presenteren, dan horen wij dat graag van jullie. We willen 

starten om 14:00 uur. 

Info: Gerard Hultermans. 

tel. 0416-278001 
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 Museumkaart. 

Voor degene die graag en regelmatig naar een museum 
gaan, bestaat de mogelijkheid om een museumkaart te 
kopen, die gratis toegang geeft bij bezoek aan bijna alle 
Nederlandse musea. De kaart kunt U bestellen via 
www.museumkaart.nl en de kosten bedragen € 59,90 
per jaar (inclusief eenmalig €4,95 inschrijvingskosten; 
daarna € 54,95 per jaar). 
Bij bestelling heeft U wel een foto van Uzelf nodig, die 
via internet moet worden doorgegeven. De toegangsprijzen bij een enkel bezoek variëren 
uiteraard, maar in het algemeen kan worden gezegd dat bij minimaal 6 bezoeken per jaar 
de kaart de waarde heeft bewezen. 
De kaart wordt automatisch verlengd, tenzij U uiterlijk 4 weken voordat de kaarttermijn 
verloopt opzegt. Opzeggen kan telefonisch via 0900-4040910, per e-mail naar de klanten-
service of een korte brief naar Klantenservice Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA  
Capelle a/d IJssel. Indien U geïnteresseerd bent om de museumkaart aan te schaffen zijn 
wij graag bereid U daarbij te helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met Kees 
Hoevenaars, Vossenbergselaan 70, telefoon 273485 of mobiel 0651692321. 

Recept voor het maken van klassieke hazenpeper 

Ingrediënten marinade  Overige benodigdheden 

3 hazenbouten   grove mosterd 

3-4 rode uien    zilveruitjes 

3 laurierblaadjes   4 plakken ontbijtkoek 

6 jeneverbessen   cranberry compote (potje) 

4 kruidnagels     peper / zout 

7,5 dl rode wijn 

1 kleine winterwortel 

3 eetlepels rode wijnazijn 

Marineer de bouten in een hoge schaal met de bovenste ingrediënten  Voor minimaal één 

nacht. Haal de hazenbouten uit de marinade en dep goed droog met keukenpapier. Smeer 

de bouten in met de grove mosterd en bak ze mooi bruin in een braadpan. Voeg als de 

bouten mooi bruin zijn de marinade toe tot ze bijna onderstaan. Laat dit in zijn geheel 2 à 

2,5 uur op het vuur staan stoven. Verdampt er veel braadvocht dan kun je rode wijn of 

wildfond toevoegen. Het is gaar als het vlees van de botten valt. Haal het vlees uit de pan 

en laat afkoelen, pluk dan het vlees van het bot. Laat het wel grof. Zeef het braadvocht en 

voeg de peperkoek en de uitjes toe. Laat dit even smoren zodat de saus wat dikker wordt. 

Leg het vlees terug in de pan en maak het geheel af met de cranberry compote en 

eventueel wat zout en peper. Overheerlijk met aardappelpuree rode kool en spruitjes.  

EET SMAKELIJK !!!!   Wies Molenschot 



10 

 

Wandelen. 

Elke donderdag in januari en februari. We verzamelen om 13.15 uur bij 

de Werft. Vandaar rijden we met een paar auto’s naar een startpunt in 

de buurt. Van tevoren 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 ongeveer 6 km, de andere ongeveer 9 km. Informatie 

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

Uitslag Clubkascampagne Rabobank 

Dinsdagavond 1 november heeft onze 

penningmeester een cheque van de actie Spek 

de clubkas, Rabobank De Langstraat, mogen 

ontvangen met het mooie bedrag van € 778,18. 

Veel dank aan iedereen die zijn stem aan onze 

KBO vereniging heeft gegeven. 

 

Gezellig uit eten bij Kota Radja Mgr. Völkerstraat. 

Woensdag 25 en donderdag 26 januari 2017 gaan we weer uit eten bij Chinees Restaurant 

Kota Radja. U kunt u opgeven voor de datum die U uitkomt. Het uitgebreid buffet kost per 

persoon € 11,00 per persoon. Ontvangst vanaf 17:30 uur. Aanvang buffet 18:00 uur. 

Consumpties bier, cola e.d. € 1,50, wijn € 2,50 zijn voor 

eigen rekening.  

Geef je zo snel mogelijk op tenminste vóór 13 januari, 

maar vol is vol. (strookje op pag.19) 

Informatie: Helma de Vries tel.283452. 
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't Kerstfeest 

Kerstmis feest van het licht 

van de winterzonnewende 

door Germanen al belicht 

die geen kerstkindje kende 

Kerstmis feest van kleur 

van hulst en maste takken 

dat groen dat geeft nog kleur 

als de zon voort is gaan zinken 

Kerstmis feest van vrede 

van eenvoud en nieuw leven 

feest van vroeger en van heden 

van het krijgen en 't geven 

Kerstmis feest van liefde 

Van aan mekaren denken 

Feest van kaarten en brieven 

Van kerk, stalleke en geschenken 

Kerstmis 't mooiste in 't wit 

alles zo gedempt en vredig 

als dieje rust in jouw hart ook zit 

is 't gevoel dan evenredig 

Ingezonden door P. Sins 

Overleden leden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw M. Korthout-Boons 

Hoofdstraat 117 

5171DL Kaatsheuvel 

  



12 

 

 

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 

 

Kaatsheuvel KBO 
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KBO Afd. Kaatsheuvel     

Secretariaat: Keteldiep 24  

5172 AZ Kaatsheuvel  

tel. 0416-275290 

Aanmeldingsformulier 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 2017 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 , 5171 CC 

Kaatsheuvel 

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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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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Busreis 8 November 2016 Harskamp, Museum Oude Ambachten en speelgoed 

in Terschuur 

Die bewuste dinsdag zouden we met 58 personen om half 11 vertrekken, maar het was wat 

later geworden vanwege een reparatie aan de deur van de bus. Na een prachtige bustocht 

met veel bijzondere verhalen van chauffeur Ed kwamen we om 12.45 uur aan in Harskamp. 

We kregen daar een heerlijke stamppot maaltijd met een lekker toetje, ijs met bavarois en 

slagroom. Via een mooie route vertrokken we richting Terschuur naar het museum, waarin 

we ons allen weer in vroegere tijden waanden. 

We werden welkom geheten met muziek van 

een accordeonist. Verder hebben we bezocht: 

de kraamkamer, de schoolbanken, touwbinderij, 

speelgoedafdeling, eigenlijk teveel om op te 

noemen. Vermoeid van al die indrukken zijn we 

nog even neergestreken in het restaurantje en 

hebben nog heerlijk genoten van een drankje en 

de muziek van de accordeonist. Vanwege het 

latere vertrek die ochtend gingen we niet om 

16.00 uur maar om 16.30 uur naar huis. 

Ondanks de vele files waren we toch nog om 

18.30 uur in Kaatsheuvel. 

Roos en Diny 

De gemeentelijke zorgpolis 

KBO-leden kunnen met collectiviteitskorting en o.a. een aantrekkelijke aanvulling op 

fysiotherapie behandelingen, een zorgverzekering bij IAK afsluiten. Uitgebreide informatie 

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

Mensen woonachtig in de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden met een 

inkomen tot 120% van het minimum, kunnen in 2017 in aanmerking komen voor de 

gemeentelijke zorgpolis (VGZ of CZ). De gemeente betaalt een deel van de maandelijkse 

zorgpremie. Ook het eigen risico kan in de gemeentelijke zorgpolis meeverzekerd worden. 

Vooral voor mensen die jaarlijks hoge zorgkosten hebben, kan dit een interessante 

zorgverzekering zijn. Aanvraag van een gemeentelijke zorgpolis kan vanaf 1 december en 

gaat via de website "www.gezondverzekerd.nl". Op deze site kunt u ook de zorgpremies 

met aanvullend pakket zien.  Neem gerust contact op met een VOA als u er zelf niet uit 

kunt komen want het overstappen naar deze gemeente polis moet vóór 31 december 

geregeld zijn.   Ton Honkoop, VOA en cliëntondersteuner. 
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Senioren Expo op woensdag 11 januari 2017. 

Evenals vorig jaar organiseert KBO-Brabant in 2017 een busreis naar de "Senioren Expo" in 

Veldhoven. Wij als KBO Kaatsheuvel hebben ons ingeschreven; er kunnen zich 50 personen 

aanmelden.  

De Senioren Expo is een beurs voor de 50-plusser, een informatiemarkt en optredens van 

orkesten, koren en artiesten. De prijs voor deelname bedraagt € 6,00 en is voor het  

busvervoer en de entree. Het vertrek is vanaf De Werft om 11.00 uur; om 17.00 uur gaan 

we weer huiswaarts. Aanmelden met het strookje op pag. 19 dient uiterlijk 17 december 

binnen te zijn met betaling van € 6,00 per persoon. Gezien het beperkt aantal plaatsen 

geldt daarom, snel handelen, want "vol=vol". Op eigen gelegenheid kunt u er natuurlijk 

ook naar toe (neem uw KBO ledenpas mee voor korting). 

Kerststukjes maken in Het Klavier 

Wij vonden het een leuk idee, maar gezien het aantal aanmeldingen vond u het minder 

geslaagd om op zondag kerststukjes te gaan maken bij Ambianze. Daarom nu een tweede 

poging. Wij gaan nu MAANDAG 19 december kerststukjes maken in Het Klavier in 

samenwerking met Ambianze. Aanvang 14:00 uur, kamer 1.17/1.18. 

Het kost nog steeds € 15,00.   

Het aanbod van de korting van 20% door Pascal Zijlmans blijft van kracht op alle artikelen 

die u extra koopt deze 

middag uit zijn 'winkeltje' in 

het Klavier. 

Meld u zich telefonisch aan 

uiterlijk 15 december a.s. bij 

Wies Molenschot tel. 

852688 
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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 
 

Inleveren vóór 10 december!!!!!! 

Aanmeldingstrookje  Kerstmiddag 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…………………………………………tel.……………………………..   

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

NB. Koorleden die KBO-lid zijn moeten zich NIET bij ons aanmelden. 

Busreis naar de Senioren Expo in Veldhoven op 11 januari 2017 

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

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

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

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

Aantal x € 6,00     € --------------- 

Uiterlijk inleveren 17 december 2016 
 

Gezellig uit eten bij Kota Radja op 25 of 26 januari 

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

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

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

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

Aantal  --------x € 11,00    € …………..   

 Ik kies voor 25 januari 

 Ik kies voor 26 januari 
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Tonpraotmiddag woensdag 18 januari 2016 in Het Klavier. 

Dit jaar willen wij weer starten met een gezellige middag in de Theaterzaal van Het Klavier. 

Een aantal zeer bekende tonpraoters komen deze middag hun opwachting maken in de 

ton. Samen met de tonpraoters gaan wij u trakteren op een middag waar de lachspieren 

zeker weer gebruikt gaan worden. Voor een muzikaal intermezzo zorgt het koor "De Vaert 

Erin". Er even gezellig tussen uit, kom dan naar deze middag in Het Klavier waar de zaal om 

13.00 uur geopend wordt voor u.  

De entree is € 3,00 en niet-leden 

betalen € 5,00 dit is inclusief een 

kopje koffie of thee. Vooraf 

aanmelden is niet nodig maar u 

moet wel lidmaatschapspasje 

tonen bij binnenkomst. Moet u 

worden opgehaald, spreek dan af 

na 17.00 uur, zodat u niets van 

deze middag hoeft te missen. 

 

Bedevaartreis naar Lourdes  

Hebt U er ook wel eens overgedacht om naar Lourdes te gaan, maar U weet niet hoe dat 

het allemaal gaat? Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch begeleidt al jaren de bedevaart-

reizen naar Lourdes die aangeboden worden door het Huis van de Pelgrim.  U bent welkom 

op de info-middag op zaterdag 21 januari om 15.00 uur in de kelderzaal van de Joannes 

Parochie, De Lind 52 in Oisterwijk, ingang Peperstraat, achter de kerk (lift aanwezig). 

De reizen die door Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch in 2017 worden ondersteund 

zijn: De busreis van 17 t/m 25 mei, de vliegreis van 19 t/m 24 mei, de vliegreis van 2 t/m 7 

september. De bus- en de vliegpelgrims logeren in hetzelfde hotel.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen: 

Joke Hoekman    Tel. 013-5216701   Mobiel 06-42347729  

Peter v.d. Brand    Tel. 073-5217679 Mobiel 06-44340035 

Wilma Caiffa        Tel. 040-2469067  (’s avonds) 

NB.  Bent u bij CZ verzekerd voor uw ziektekosten en hebt u een medische achtergrond, 

vraag dan bij ons naar de kortingen die wij u dan kunnen bieden in samenwerking met CZ. 

Alle informatie staat ook op ons site: www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl 
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 Het nieuwe jaar 

Moge jullie in 2017 genieten van: 

Januari het begin van het nieuwe jaar 

De zotheid van februari 

Het nieuwe leven van maart 

De lente sfeer van april 

De blijheid van mei 

De warmte van juni 

De vakantiegenoegens van juli 

De rust van augustus 

De nazomer van september 

De kleurenpracht van oktober 

De stilte van november 

De gezelligheid van december 

Kortom ik wens u een jaar dat 

Als het voorbij is 

Een zalig jaar  

Voor u en voor mij is. 

Nieuwsblad ook per e-mail te ontvangen. 

Nieuwsgierig naar ons Nieuwsblad en nog niet in de brievenbus ontvangen? Per e-mail 

ontvangen behoort ook tot de mogelijkheden. Ook tussentijds nieuws o.a. van KBO 

Brabant behoort tot de mogelijkheden.  

Stuur uw e-mailadres naar onze ledenadministratie, lia.vaneindhoven@kbo-kaatsheuvel.nl 

en laat ons weten wat u per e-mail wilt ontvangen. 

Als u een nieuw telefoonnummer heeft, kunt u dit doorgeven via de ledenadministratie. 

Wist u overigens dat u reeds eerder verschenen nummers van ons Nieuwsblad via onze 

website kan downloaden. 
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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, 5171 EW Kaatsheuvel; tel. 272319  

Piet de Kort, Hugo van der Goesstraat 8, 5171 XM 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 - 5171 BS Kaatsheuvel - 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 ook in 2017 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. 


