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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   

Computer 

'spreekuur' 

Vrijdagmiddag om de 14 

dagen (10, 24-11  e.v.) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (1,15 en 29-

11 en 6-12) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 30 oktober en 

27 november 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Ellie Fransen, 0416-311332 

Koersbal Elke woensdag  

(t/m 18-12) 

09:00 uur in de  

Gildenbond 

Lia Leemans, 0416-275016  

Meer bewegen Elke maandag o.l.v.  

Mevrouw van Heesch 

09:15 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Nordic Walking Elke dinsdag  09:30 uur bij Café de 

Roestelberg 

Ton van Iersel, 0416-274380  

Racefietsen Elke donderdag 13:00 uur vertrek van-

af Gasthuisstraat 29 

Karel Damen, 06-13611985 

Yoga Iedere donderdag o.l.v. 

mevrouw C.Roos 

 

11:00 - 12:00 uur in 

Het Klavier 

12:30 - 13:30 uur 

Lia Leemans, 0416-275016  

U kunt nog aanmelden voor 

de tweede groep 

Wandelen Iedere donderdag in 2 

groepen (rustig en iets 

pittiger) 

13:30 bij  

Café De Roestelberg  

Ton Honkoop, 0146-275290 

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, 

Een paar weken geleden zijn we voor het eerst over de grens van 1100 

leden gegaan. Dit betekent dat onze KBO voor veel mensen een echte 

keuze is om erbij te horen. Maar het brengt voor het bestuur ook 

zorgen met zich mee. Vraag is dan ook of dat de vrijwilligers het aankunnen om de grote 

stroom van aanmeldingen bij elk evenement te behappen. Natuurlijk moet daar iets op 

gevonden worden en dit zal wel gebeuren. Maar …… dan zullen er vrijwilligers bij moeten 

om de knelpunten mee op te vangen. Gelukkig is bij de jaarvergadering in 2017 d.m.v. een 

enquête gebleken dat er leden zijn die mee willen helpen de organisatie te ondersteunen 

bij al onze activiteiten. In november is er voor de leden, die zich hebben aangemeld een 

bijeenkomst in Het Klavier. Tevens vieren we in 2018 ons 65-jarig bestaan. Een jubileum 

om bij stil te staan. Wij zullen hier nog regelmatig op terugkomen. Een speciaal jaar met 

veel leuke en speciale evenementen waar wij van hopen dat ze druk bezocht zullen 

worden. Ik reken erop dat ook leden die wij niet zo vaak zien nu wel zullen komen. Het 

wordt zeer zeker gezellig, voor elk wat wils! Tot in het feestjaar. 

 

Herman van Gulik 

Kaatsheuvel 

KBO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie RPQ 
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Activiteiten komende periode 

22 november Bier brouw je, wijn maak je 
23 november Busreis Liever Thuis Eindhoven (zie vorige nieuwsblad) 
25 november Snoeicursus 
27 november Kaarten maken 
29 november Bijeenkomst potentiële vrijwilligers  
30 november Samen uit eten bij JitSing 
13 december Kerstviering 2017  
14 december Terugkomdag cursisten Veilig en Fit in de Westkant 
15 december  Busreis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest  
18 december Kerststukjes maken (zie volgende nieuwsblad) 
20 december Kaarten (rikken en jokeren) 
 
Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 

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 voor 2018 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 en een laag inkomen, kan dit een 

interessante zorgverzekering zijn. Hoewel de juiste toetsingsbedragen op het moment dat 

u dit bericht leest nog niet vast staan, is het voor mensen die naast hun AOW een klein 

pensioen tot ongeveer € 150,- (per echtpaar) of € 100,- (per alleenstaand) per maand 

hebben de moeite waard om een onderzoek te doen. 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 en bij een aanvraag 

komen aanvullende vragen over de toetsingscriteria. 

Komt u er zelf niet uit? Neem dan gerust contact met 

mij op want het overstappen naar deze 

gemeentepolis moet vóór 31 december geregeld zijn. 

Ton Honkoop, VOA en cliëntondersteuner.  

Tel. 0416- 275290 
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Computercursussen bij onze KBO 

In ons vorige nieuwsblad kondigden wij een 

drietal cursussen aan. Die voor de iPad is een 

groot succes, zelfs onze burgemeester, die als 

cursist bij de iPad cursus met ons meedoet, 

sprak erover op de seniorenmiddag in De 

Moer.  

Wilt u ook meedoen met een dergelijke 

cursus, in een klein groepje van max 6 personen "Kennis maken met uw iPad", neem dan 

gerust contact op met Ruud Giesbers, 06-18784622, dan plannen we er gewoon in januari 

of later weer een in. Ook suggesties voor andere cursussen of workshops op computer/

tablet of smartphonegebied zijn natuurlijk van harte welkom. Wanneer we met minimaal 

3 personen zijn, kunnen we al iets organiseren. Emailen mag ook, rjm-giesbers@home.nl  

Vanaf 21 november zal Theo van Eijl op 4 achtereenvolgende dinsdagmiddagen u meer 

vertellen over Windows 10, uw privacy en hoe veilig met uw computer/laptop om te gaan. 

Microsoft en veel andere bedrijven willen immers zo veel mogelijk van u weten, wat u 

allemaal doet, wat u precies leuk vindt om hier gebruik van te maken en u daarmee 

speciaal op u gerichte advertenties te sturen. Hopelijk is er nu voldoende belangstelling, 

wij hopen en verwachten van wel. Op uw eigen laptop vertelt hij u wat u kunt doen om u 

veilig te kunnen voelen achter een dergelijk apparaat.  Kosten € 40,- excl. € 5,- materiaal. 

Als KBO lid krijgt u 10% korting op het cursusgeld. Dit is dus ca. € 10,- per les van 2 uur. 

Bel dus gerust of kom vrijdagmiddag langs op ons computerspreekuur. Elke 14 dagen 

tussen 14 en 15 uur zijn Theo en ik aanwezig in kamer van de KBO om zonder kosten voor 

u vragen te beantwoorden. Welke dagen we er precies zijn, kunt u vinden op pag. 2.  

Domme vragen bestaan niet en mochten we niet meteen een antwoord paraat hebben, 

dan proberen we voor u een antwoord op te zoeken. Voor sommige dingen is hulp bij u 

thuis noodzakelijk, zoals problemen met uw internet thuis. Zo mogelijk kom ik dat bij u 

thuis oplossen. Deze laatste service is niet kosteloos, dat zult u begrijpen. 
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Bier brouw je en wijn maak je.  

Wilt u uitleg over het brouwen van je eigen bier, kom dan op 22 november a.s. naar de 

KBO ruimte in het Klavier(1.17 en/of 1.18). In een interactieve presentatie wordt uitgelegd 

welke stappen doorlopen moeten worden om je eigen biertje te brouwen. Uitgelegd wordt 

wat voor apparatuur nodig is om bier te brouwen, je krijgt een brouwschema te zien en de 

gebruikte ingrediënten. Aan het eind kun je proeven wat dit tot eindresultaat heeft gehad. 

Om dit te kunnen doen is een eigen bijdrage van € 3,- 

per persoon nodig.  

Er kunnen ongeveer 24 personen deelnemen die wel 

een eigen glas mee moeten brengen, liefst een Palm 

glas (kelkglas), dit om de smaak goed tot zijn recht te 

laten komen.  

De duur van de presentatie is ongeveer 2 uur, daarna 

proeven en gezellig samen napraten.  

We beginnen om 14:00 uur.  

Heeft u belangstelling, geef u dan op vóór 17 november met strookje op pag.23.   

Aanvullende informatie bij Wies Molenschot, tel. 852688 

 

Noot: KBO-leden gaan voor. 

Snoeicursus. 

25 november 2017 gaan we een snoeicursus geven via de KBO. 

Wil je kennis op doen over hoe te snoeien van de meest 

gangbare planten, bomen of struiken, kom dan zaterdag 25 

november naar de Fam. Damen, Gasthuistraat 29 in 

Kaatsheuvel. Die heeft van alle denkbare planten wel iets staan. 

We starten om 14.00 uur. De eigen bijdrage is € 3,-. Deze middag kun je veel kennis 

opdoen onder deskundige begeleiding, zodat je dit thuis toe kunt passen. In de pauze is er 

koffie of thee met iets lekkers. Na afloop gezellig napraten en vragen stellen. Er kunnen 

maximaal 20 personen meedoen dus op tijd aanmelden met strookje op pag.23 uiterlijk  

17 november.  Noot: KBO-leden gaan voor.  
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De KBO racefietsclub 60+ voorzien van veilige kleding 

In 2016 zijn we begonnen met een fietsclubje voor vitale fietsers. Het clubje ging van start 

met vier deelnemers en we zijn inmiddels al met 14 personen. Uiteraard had ieder zijn 

eigen kleding en was het een bont scala van diverse gekleurde shirts. Tijdens een autotocht 

in de regio Utrecht kwam een van onze deelnemers een fietsgroep tegen met shirts van de 

Plusmarkt. Fel groen en op afstand duidelijk zichtbaar, dus maar even contact opnemen 

met de Lokale PLUS ondernemer, Stephan van Engelen in Waalwijk en het was snel 

geregeld. Een paar weken geleden was het zo ver. 

Hier en daar wat maten opnemen en passen en 

daar was de presentatie van de groene shirts. De 

presentatie was natuurlijk bij de supermarkt PLUS 

aan de Reigerbosweg in Waalwijk. Stephan wenste 

de fietsgroep "KBO RACEFIETS 60+" vooral veel 

gezonde, gezellige en veilige kilometers. 

Samen eten bij Chinees Indisch Restaurant Jit Sing. 

Dinsdag 30 november 2017 gaan we samen eten bij Jit Sing aan de van Heeswijkstraat 96 

in Kaatsheuvel. Om 18.00 uur begint het buffet, maar vanaf 17.30 

uur bent u van harte welkom. De prijs voor dit buffet is € 12,95 p.p. 

Drankjes zijn voor eigen rekening. Wilt u mee, geef U dan op met 

het invulstrookje op pagina 23 uiterlijk 15 november 2017.  

Terugkomdag cursisten Veilig en Fit en weerbaarheid voor 50+. 

Donderdag 14 december a.s. wordt er in de sportzaal van de Westkant een terugkom-

ochtend georganiseerd voor de cursisten die de cursus al een keer hebben gedaan. 

Aanvang 09.30 uur. 

Mocht u de cursus gemist hebben en wilt u wel eens zien wat het allemaal inhoudt, kom 

dan kijken of nog liever doe mee!!  Voor meer informatie: Agnes Burgs, tel. 274072. 

De kosten zijn € 3,- per persoon.  

Na afloop is er koffie. 
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De fietsgroepen zijn weer wandelgroepen. 

Met het verzetten van de klok van zomertijd naar wintertijd is er weer 

een eind gekomen aan de fietsmiddagen. 2 november zijn we weer 

gestart met wandelen. We doen dit in twee groepen. Elke groep 

wandelt tussen de anderhalf en twee uur. De rustige wandelgroep legt 

dan ongeveer 6 km en de pittige wandelgroep 

ongeveer 9 km af. Er is een vrije inloop, je hoeft je 

van te voren niet aan of af te melden. Kijk wel 

gedurende de winterse periode naar het 

activiteitenoverzicht op pagina 2 waar en hoe laat 

we starten. Verstandig bewegen is gezond, wellicht 

zien we u de komende weken bij één van onze twee groepen. 

 

Gouden Paar Hultermans-Weeterings 

27 oktober was de dag dat Gerard en Ria Hultermans hun gouden bruiloft gevierd hebben. 

Dat werd groots gevierd in Chalet Fontaine met de hele familie vrienden en hun twee 

kinderen met partners en hun 8 kleinkinderen. Ze zijn allebei geboren en getogen in 

Kaatsheuvel. Na een aantal jaren in Loon op Zand te hebben gewoond zijn ze alweer een 

hele tijd terug op het oude nest. Gerard was in zijn werkzame leven orthopedisch 

schoenmaker en Ria heeft 28 jaar in de zorg gewerkt bij De Venloene. 

Een aantal jaren geleden zijn ze samen nog naar 

Santiago di Compostella en Rome gefietst waar ze 

goede herinneringen aan hebben. Ze zijn nog steeds 

actief en lopen en fietsen trouw iedere week mee 

met de KBO. We kunnen ook altijd op hun rekenen 

bij het bezorgen van ons Nieuwsblad en de ONS 

iedere maand. Gerard is een fervente tuinliefhebber 

en heeft al een paar keer een ruilbeurs/snoeien 

georganiseerd voor de KBO.  Ze gaan nog regelmatig 

op vakantie naar Spanje en Oostenrijk wat hun 

favoriete landen zijn. Al met al zijn ze nog druk in de 

weer en met de 8 kleinkinderen is er genoeg reuring 

om zich niet te hoeven vervelen. 

Wij wensen hen namens het bestuur en commissies 

nog vele gezonde jaren toe samen. 



   
 
 
 
 
 
 

Het afsluiten van een onderhoudsabonnement 
voor uw verwarmingsketel is nu extra goedkoop 

voor u als lid van de KBO 
 

U ontvangt op het 1e onderhoud  
een korting van 10% 

 
U betaalt geen 1e  kosten van € 12,50 
Vraag uw prijs aan op info@rima‐viv.nl 

 
RIMA‐VIV installatietechniek 

Johan van Iersel 
Achterhuizen 2‐D 
5102 AM Dongen 

 
Telefoon  : 0162‐322003 
Fax           : 0162‐310012 
KvK nr.     : 18089554 

Website   : WWW.RIMA‐VIV.NL 

Informatie bijeenkomst Maasduinen 
   
Maandagmiddag 25 september waren een aantal leden van onze vereniging te gast in de 
Vossenberg te Kaatsheuvel. Via de e‐mail adressen hadden wij onze leden hiervoor uit 
kunnen nodigen. De tijd die wij hadden voor deze uitnodiging was jammer genoeg veel te 
kort om alle leden te kunnen bereiken. Onze leden werden gastvrij ontvangen in het 
restaurant van de Vossenberg. Nadat iedereen een plaatsje had gevonden kregen wij de 
nodige informatie over het nieuwe plan van de Vossenberg. Deze informatie werd 
ondersteund met heel veel mooi plaatjes voor de beeldvorming. Tot slot vertelde een 
zorgadviseur ons veel over het aanmeldingsbeleid van Maasduinen waar dan ook directe 
vragen over werden gesteld. 
Onder het genot van kopje koffie werd er nog even onderling van gedachten gewisseld 
over de informatie die men vanmiddag gehoord had. 
 
U als lid hebt dit gemist? 
Voor informatie van Maasduinen kunt u terecht op hun website 
http://www.maasduinenzorg.nl of volg hun nieuws in o.a. De Duinkoerier. 
 
Wilt u ook via uw e‐mail nieuws als dit ontvangen vergeet dan niet uw e‐mail adres door 
te geven aan de ledenadministratie lia.vaneindhoven@kbo‐kaatsheuvel.nl 
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Busreis: Orchideeënhoeve vrijdag 15 December 2017 

Vertrek: 12.00 uur vanaf Het Klavier te Kaatsheuvel, we zijn omstreeks 22.00 uur terug.  

Om de tropen te ervaren in kerstsfeer compleet met kerstmarkt, hoeven we niet al te ver te 

reizen. In Luttelgeest in de Noordoostpolder treffen we het walhalla voor de bloemen-

liefhebber aan: de Orchideeën Hoeve. Een wereld vol natuurlijke kleuren en geuren uit 

Midden-Amerika en Azië. Duizenden soorten wilde- en zeldzame orchideeën, vlinders, 

tropische vogels, reptielen en koikarpers zijn op de meest natuurlijke wijze samengebracht 

in het nagebootste stukje oerwoud in de tropische tuin en in de Vlinder Vallei, de grootste 

vlindertuin van Europa.  

We worden ontvangen met twee kopjes koffie/thee met vers gebak van de warme bakker. 

Daarna kunnen we de showtuinen bezoeken. De Vlinder Vallei, de Lorituin, de Kwekerij, de 

"Zwevende bloementuin" en de winkel waar men niet al te duur prachtige kerststukjes kan 

kopen. Ook zijn er takken van orchideeën te koop die men thuis in kerststukjes kan 

verwerken. Na dit bezoek worden we ontvangen in het restaurant voor een heerlijk Kerst  

3-gangen keuze menu. Na het eten gaan we nog genieten van de mooie lichtjesshow in de 

tuinen. Bij vertrek krijgen we allen een orchidee in cadeauverpakking aangeboden door de 

Orchideeën Hoeve. 

Kerst 3-gangen keuze menu     

Uiensoep met croutons 

Gebakken zalm met kruidenboter of 

Varkenshaas met champignonsaus of  

Biefstuk met rode wijnsaus 

Kerstdessert  

Leden van alle KBO's in de gemeente LoZ betalen voor deze busreis € 57,50 p.p.  

Voor niet-leden is de prijs € 62,50 ( KBO-leden gaan voor) 

Heeft u belangstelling, geeft u zich dan vóór 15 november 2017 met het strookje op pag. 23. 

 

Voor aanvullende informatie kunt u 

terecht bij Roos Honkoop tel. 275290 of 

Diny Thielen tel. 06-41809166. 
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Kerstviering 2017 

De kerstviering waar u in onze december editie voor 

wordt uitgenodigd en voor in kunt schrijven, wordt 

gehouden op woensdagmiddag 13 december 2017.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Lezing Levenstestament 

Buiten dat dit een zeer informatieve lezing was met een interactieve quiz hadden de 

aanwezigen de primeur dat op deze avond de nieuwe naam met het nieuwe logo werd 

onthuld. Zie de advertentie in dit Nieuwsblad. 
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BreiBoezem  

Alternatieve borstprotheses: de BreiBoezem! 

Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn 

door borstkanker en een borstamputatie hebben ondergaan, 

GRATIS te voorzien van gebreide borstprothese(s). Deze 

gebreide borstprothese(s) zijn een goed alternatief voor 

uitwendige siliconen borstprothese(s) en bij borstsparende operaties. Ze zijn comfortabel 

(lichtgewicht en ademend), wasbaar en voelen als ‘echt’ aan.  

In heel Nederland breien vrijwilligsters de borstprotheses voor de stichting BreiBoezem. 

Veel vrouwen vinden de gebreide protheses prettiger en comfortabeler dan uitwendige 

siliconen protheses. Siliconen protheses zijn vaak zwaar en kunnen nekklachten met zich 

mee brengen. De gebreide protheses zijn gemaakt van 100% katoen (dit om huidirritaties 

te voorkomen) en hebben een lichtgewicht vulling. 

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de dure siliconen borstprotheses 1 keer per 2 

jaar. Wil je tussentijds een nieuwe of extra siliconen borstprothese, bijvoorbeeld voor het 

sporten, dan is deze voor eigen rekening. De BreiBoezem is dan een mooie aanvulling. 

De BreiBoezem kan alleen aangevraagd worden via de website van de stichting 

www.breiboezem.nl of via het mailadres breiboezem@gmail.com. Op de website kunt u 

ook alle brei- en uitgiftepunten vinden. 

Uitgiftepunt voor regio de Langstraat: Inloophuis TOON, Grotestraat 316, 5142 CD  

Waalwijk. Er is een voorraad van alle maten aanwezig waardoor men niet lang hoeft te 

wachten na de aanvraag.  In 2016 zijn er zo'n 3000 boezems uitgegeven. En ook in 2017 

zijn er al heel wat aanvragen gedaan en uitgegeven. 
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Enquête KBO: Hoe denkt u over de KBO? 

Tijdens de jaarvergadering van 2017 is er een enquête gehouden onder de leden en dit 

leverde 162 formulieren op. De enquêtecommissie heeft alle formulieren bekeken en is tot 

de slotsom gekomen dat over het algemeen genomen de leden tevreden zijn over de KBO.  

De busreisjes, sportieve activiteiten, kaarten, kaarten maken, uitstapjes (excursies) en 

samen eten zijn in trek. Vooral het gezellig samenzijn scoort heel hoog.  

Wat opvalt is dat veel mensen weten waar ze voor persoonlijke hulp terecht kunnen, maar 

ook een groot aantal (20%) weet dit niet. De commissie gaat dit voorleggen aan het 

bestuur. Zij zullen hier zeker op inspringen door bijvoorbeeld in het KBO nieuwsblad nog 

eens duidelijk uit te leggen wat de KBO voor u kunt betekenen.   

Op de vraag of wij een beroep op u kunnen doen bij een activiteit, kregen we 60 

aanmeldingen, waarvan 28 incidenteel. Geweldig, hier gaan we op 29 november a.s. een 

vervolg aan geven (zie hieronder). Jammer dat niet bij iedereen een naam of e-mailadres 

stond, maar u kunt zich altijd nog aanmelden.  

De conclusie is dat onze leden zich thuis voelen bij onze KBO en dat men bereid is een 

helpende hand toe te steken. 

De enquêtecommissie 

 

 

 

Bijeenkomst voor aangemelde vrijwilligers via de enquête 

We hebben een bijeenkomst gepland voor degenen die zich hebben opgegeven om mee te 

helpen met een activiteit. We willen graag kennis met u maken. Niet van iedereen hebben 

we het juiste e-mailadres of telefoonnummer. Mocht u nog geen persoonlijke uitnodiging 

hebben gehad en u heeft zich wel opgegeven, beschouw dan dit bericht als een 

uitnodiging. We zouden het fijn vinden als u dan even contact opneemt met Karel Damen 

tel.: 276438 of mail naar karel.damen@kbo-kaatsheuvel.nl, zodat wij weten dat u komt. 

Wat:  bijeenkomst aangemelde vrijwilligers via de enquête 

Wanneer: woensdag 29 november 

Waar: Het Klavier KBO-kamer 1.17  

Tijd:  13.30 uur tot 15.00 uur 

U bent van harte welkom! 
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Samen eten bij de Zwammenberg 

Woensdag 27 september hebben we met meer dan 

30 personen heerlijk gegeten bij de Zwammenberg in 

de Moer. We begonnen met soep, gemaakt van 

paddenstoelen uit eigen kwekerij.  

 

 

Na het hoofdgerecht sluiten we het samen eten 

af, met een heerlijke coupe Zwammenberg. Het 

was weer een gezellige avond. 

Gezellige zondag  

Najaar 2017  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

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

Kaatsheuvel KBO 

26 november in De Rode Loper 
Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

Samen koken, samen eten, entree € 6,- (Hollandse maaltijd: soep, friet met haché & 

garnituur, toetje)  inclusief kopje  koffie of thee en 1 glaasje fris. 
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Verslag vakantie Nunspeet 

Zaterdag 2 september was het weer zover, vakantie. Om één uur vertrokken we per bus 

naar Nunspeet. Met een rustige rit door o.a. Harderwijk en Nunspeet reden we naar Hotel 

“De Hoeve van Nunspeet”. Daar kregen we de sleutels van onze kamers uitgereikt en 

konden we deze bewonderen en de koffers in ontvangst nemen. Daarna hebben we koffie 

gedronken en zijn we met een groepje naar het centrum gewandeld. Na het diner nog een 

borreltje en op tijd naar bed. Zondagmorgen tijdens het ontbijt gezongen voor Zus Netten 

want zij was jarig. 
’s Middags hebben we koffie met gebak gekregen en 

lekker in de zon opgegeten.  Na het diner een gezellige 

bingo. Maandagmiddag naar de zandsculpturen in 

Garderen geweest. Hier heeft iedereen zich goed 

vermaakt. Voor de avond hadden we een quiz 

voorbereid, die iedereen leuk gevonden heeft. 

Dinsdagmiddag is er groepje met het treintje een ritje 

gaan maken en die hebben veel plezier gehad 

onderweg. Bij terugkomst waren er een paar bestuursleden gearriveerd. ‘s Avonds was er 

muziek wat erg gezellig was. Woensdag om 11 uur vertrek naar Elburg voor een boottocht 

en een wandeling door Elburg. We hadden van het hotel een lunch pakketje meegekregen 

wat we op de boot hebben opgegeten.  

‘s Avonds een mooie diavoorstelling van Natuurmonumenten. 

Op donderdagmorgen was er een grote markt in het centrum waar bijna iedereen naar toe 

is geweest. Vrijdag was een vrije dag maar helaas het was wel een regenachtige dag.  

’s Middags met 4 personen kaarten zitten maken, een groepje heeft zitten kaarten en weer 

andere zaten te puzzelen. We hebben het ons gezellig gemaakt. Zaterdagmorgen om 10 

uur vertrokken we weer naar huis. Om 12 uur waren we weer in Kaatsheuvel. Iedereen 

neemt afscheid van elkaar en gaat met een goed gevoel naar huis. Namens het bestuur 

werd er nog een kopje koffie aangeboden bij 

Anton. Ook de chauffeur dronk nog een bakske 

mee. Dan zit de vakantie er weer op. Nu naar 

huis en weer een jaar wachten op de volgende 

vakantie 

De vakantiecommissie.. 

 



  

 

 
Jit Sing restaurant voor al uw heerlijke Chinees Indisch eten 

van Heeswijkstraat 96, 5171KL Kaatsheuvel 
telefoonnummer: 0416‐272109/ 0416‐281830 

website: www.jitsing.nl 
Lopend Buffet op ieder zaterdag, zon‐ en feestdagen €12,95  
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Hallo! Wordt u ook vrijwilliger bij Eekhof? 

Wij zoeken naar vrijwilligers die graag een handje 

meehelpen voor woonzorgcentrum Eekhof. Iedere 

vrijwilliger kan op zijn eigen manier iets betekenen binnen Eekhof. Lijkt het u leuk om te 

koken voor een woongroep, te gaan fietsen met bewoners of om gezellig te gaan bewegen 

met de bewoner? 

We zijn nog opzoek naar vrijwilligers voor: 

 Meehelpen op woensdagavond bij de klassieke muziek/ Hollandse avond van 18:30-
21:30 uur  

 Om de week op maandag middag van 13:00 tot 15:30 mee zwemmen. (niet in de 
vakanties) 

 Gezellig met de 2 lieve Eekhof konijntjes langs gaan bij de woongroepen.  

 Op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag van 8:30 tot 11:00 ondersteuning 
bieden bij het ontbijt. 

 Op vrijdagmiddag met de bewoners naar de lokale markt. 

 Groene vingers? Lekker in de tuinen van Eekhof werken en alles netjes houden. (het 
gras maaien, de moestuin bijhouden enz.) 

 Op dinsdag, woensdag of donderdag van 11:30 hulp bieden bij de warme maaltijd op 
een woongroep. 

 Lekker op donderdagochtend van 10:00 tot 11:30 met de bewoners gaan wandelen 
samen met andere vrijwilligers.  

 Het verzorgen van een heerlijk ontbijtje behoord ook tot de mogelijkheden.  

Heeft u interesse in 1 van de bovenstaande vacatures of wilt u meer informatie over 

vrijwilligerswerk binnen Eekhof? Bel, mail of kom gezellig langs voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek. Woonzorgcentrum Eekhof is ook altijd opzoek naar u interesses, 

talenten en je hobby’s. Binnen Eekhof is er veel mogelijk.  

Met vriendelijke groeten, 

Mirelle van Oversteeg (vrijwilligerscoördinator) 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl telefoon: 06-18959552 / 0416-301406 

Kijk op www.schakelring.nl locatie Eekhof voor meer vrijwilliger vacatures. 

Wij hopen u snel te zien! 
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Uitstapje Heusden – Bergse Maas. 

Na een kort wandelingetje door vestingstad Heusden werd er op ons gerekend in Café 

Havenzicht in Heusden. Onder het genot van een kopje koffie werd er veel uitgewisseld 

over de mooie programma’s die onze vereniging aan onze leden aanbiedt. Men kwam niet 

bijgepraat. Toch maar opgestapt omdat het weer te mooi was om binnen te blijven. Met 

een wandeling door Heemtuin De Meulenwerf kwamen wij onder langs de dijk bij de boot 

waarmee wij onze tocht over de Bergse Maas gingen maken. De peren werden geplukt op 

het moment dat wij door deze prachtige tuin liepen. Onvoorstelbaar hoeveel geurende en 

eetbare planten wij hier gezien hebben allemaal voorzien van naambordjes. Als je nog 

eens in Heusden bent is deze tuin echt een wandelingetje waard. Ook boven over de dijk 

werd er gewandeld door onze medegenieters. En genoten 

hebben wij deze middag, het was stralend weer de natuur 

straalde op deze zonnige dag. Prachtig wat een mooie 

natuur zo dicht bij huis. De omgeving werd uitgebreid 

beschreven in de vertelling op de boot. Door deze dag 

hebben wij weer een mooie herinnering gemaakt samen 

met onze leden die hier bij waren.  

Bezoek aan Villa Pardoes 

Vrijdag 22 september gingen we met de KBO op bezoek bij Villa 

Pardoes. Dat dit park een onvergetelijke gratis vakantie biedt aan 

gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind 

van 4 t/m 12 jaar hebben we kunnen zien. Het ziet er werkelijk 

prachtig uit en aan alles is gedacht. De aanmeldingen gingen de 

40 ver te boven. Hoe moesten we dat nu gaan doen. Gelukkig 

hebben we dit op kunnen lossen. We werden hartelijk ontvangen 

door Gert-Jan en de vrijwilligers van Villa Pardoes. Koffie met een 

heerlijk petit-four, speciaal voor ons gemaakt. Koffie en thee werd geschonken door Bosrijk. Het kon niet 

op.  

Na een korte uitleg van Gert-Jan werden we in groepen verdeeld en gingen we de villa’s bekijken.  

Na afloop was er voor de liefhebber nog koffie of thee. 

Om 13.00 uur moesten we echt vertrekken, want ’s middags kwamen er weer nieuwe gasten. 

Omdat we nog een aantal mensen op de wachtlijst hebben staan, zijn 

we in het voorjaar 2018 nog een keer welkom bij Villa Pardoes. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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Verslag seniorenmiddag 4 oktober 

Ruim 300 senioren waren aanwezig. De KBO leden waren goed vertegenwoordigd maar 

ook vele senioren die niet zijn aangesloten bij een van de 3 senioren verenigingen waren 

goed vertegenwoordigd. Na de opening door de dagvoorzitter Frans Stobbelaar ging de 

microfoon naar Wim Daniëls, de taalvirtuoos. Het publiek hing aan de lippen van Wim 

Daniëls en genoten zichtbaar van zijn uitleg over onze taal en namen. In de korte pauze die 

volgde werd er door de aanwezigen druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter plaatse 

een boek van Wim Daniëls aan te schaffen met handtekening. Na een korte pauze werd de 

middag voortgezet met het optreden van het koor 

Stuifzand uit Loon op Zand die deze middag twee 

optredens voor hun rekening nam. Zij lieten het 

publiek genieten van hun repertoire dat bestaat uit 

een mengeling van kleinkunst, musical, pop en 

klassiek. Er werd zowel drie- als vier-stemmig 

gezongen. Herkenbare liedjes werden zachtjes mee 

gezongen. 

 

Omdat Francis Kuijk onverwachts had af moeten zeggen was burgemeester Wim Luijendijk 

bereid gevonden om, bijna aan het eind van zijn ambtstermijn, te komen vertellen hoe hij 

deze periode in de gemeente heeft ervaren. Hij had een aandachtig gehoor van het 

aanwezig publiek. Hij verklapte deze middag dat hij inmiddels begonnen is aan de iPad 

cursus bij KBO Kaatsheuvel, omdat hij na zijn ambtsperiode dit ook zelf moet beheersen 

omdat er dan geen secretaresse in de buurt is 

die dit voor hem op kan lossen. Als Wim 

Luijendijk willen de seniorenverenigingen 

hem allemaal graag inschrijven als lid van hun 

vereniging. Na de koffie met het wel bekende 

worstenbroodje was het tijd om de dag af te 

sluiten en huiswaarts te keren. Richting 

garderobe en auto’s werd er nog druk 

nagepraat over weer een gezellige middag. 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer W. van Beers 

Roestelbergseweg 1c 

5171 RL Kaatsheuvel 

De heer L.Blom 

Peperstraat 7a 

5171 EC  Kaatsheuvel 

 

Verslag Bustocht Marcienne en Pompoenen, Hof en Huys 15 september 

Met 36 leden uit Kaatsheuvel en 14 leden uit Loon op Zand vertrokken wij vanaf het Anton 

Pieckplein in Kaatsheuvel en daarna vanuit de Venloene  in Loon op Zand voor een heerlijk 

dagje uit. Eerst naar Duitsland  voor een bezoek aan de breifabriek, waar we werden 

opgewacht met koffie/thee en een vers broodje. Tijdens de koffie genoten we van een 

mooie modeshow en daarna konden we kleding passen en kopen natuurlijk. 

Ons volgende adres was de prachtige pompoenkwekerij in 

Buggenum, pompoenen groot en klein, uitgestald in een mooie 

tuin. Helaas vanwege de storm, de dag ervoor, was het niet 

mogelijk om in een grote tent in de tuin te vertoeven. Maar de 

eigenaren van de kwekerij hadden hun huiskamer en serre 

hiervoor beschikbaar gesteld. We zaten nog maar net aan de mooi 

gedekte tafels en er werd de heerlijke pompoensoep met brood en 

daarna tortilla van pompoen uitgeserveerd. Daarna kregen we 

uitleg over verschillende pompoenen en recepten. Na deze uitleg 

gingen we de tuin bezichtigen. Nadat iedereen de tuin had 

bewonderd en de nodige foto’s had gemaakt, werden we weer 

binnen verwacht voor een smakelijke proeverij van pompoen  

producten o.a. salade, jam, olie en een lekkere bitterbal. Als 

afsluiting kregen we nog een grote punt Limburgse vlaai en natuurlijk van ……  pompoen. 

Om 17.00 uur vertrokken we weer naar Loon op Zand en Kaatsheuvel, om ongeveer 18.30 

uur waren we weer thuis. 

Het was weer een geslaagde reis. 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

Onderstaande strookjes volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe in de 

brievenbus bij de vermelde personen op het strookje. 

Bij opgave van meerdere deelnemers ook de namen en adressen hiervan vermelden.  

 

Bier brouw je en wijn maak je op 22 november 2017.  

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

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

Aantal …………………………. X € 3,00  

Inleveren uiterlijk 17 november 2017  bij Wies Molenschot of Lia Leemans 

Snoeicursus op 25 november 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 3,00  

Inleveren uiterlijk 17 november 2017  bij Karel Damen 

 

Samen uit eten bi JitSing op 30 november 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 12,95  

Inleveren uiterlijk 15 november 2017  bij Helma de Vries of Agnes Burgs 

 

Busreis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op 15 december 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 57,50 (leden) of …………….. X € 62,50 (niet-leden) 

Inleveren uiterlijk 15 november 2017  bij Roos Honkoop (tel. 275290 ) of Diny Thielen  

(tel. 06-41809166). 

Deze dames hebben gevraagd dat u hen even tevoren belt. 

Voor de adressen van de verschillende personen, hierboven genoemd, graag even kijken 

op de laatste twee pagina's. Graag het strookje met gepast geld in de brievenbus, dan wel 

persoonlijk afgeven. 



 



25 

 

Afd. Kaatsheuvel 

 

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

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

Adres  …………………………………………………………………………………….…Huisnr………………………..… 

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

Geboortedatum  …………………………….. .Tel.nr ………………………………………….  

E-mail adres : …………………………………………………………………………………..…  

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

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

Adres  …………………………………………………………………………………….…Huisnr………………………..… 

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

Geboortedatum  …………………………….. .Tel.nr ………………………………………….  

E-mail adres : …………………………………………………………………………………..…  

 Doorhalen wat niet van toepassing is.  

De jaarcontributie in 2017 bedraagt € 25,-. en is incl. een regiokortingpas (ter waarde van  

€ 2,-).  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:  

Secretariaat: Keteldiep 24   
5172 AZ Kaatsheuvel Aanmeldingsformulier   

tel. 0416-275290 nieuw lid / nieuwe leden 

Verhuisd of ander e-mailadres, geef het aan ons door ! 

Om onze ledenlijst zo compleet mogelijk te maken vragen wij uw e-mailadressen.  

Deze e-mailadressen worden alleen voor KBO doeleinden gebruikt.  

Doorgeven kan aan onze ledenadministratie, lia.vaneindhoven@kbo-kaatsheuvel.nl 

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, geef dit dan door aan onze ledenadministratie, 

lia.vaneindhoven@kbo-kaatsheuvel.nl. Een nieuw e-mailadres of telefoonnummer, geef dit 

ook door aan onze ledenadministratie. U bent niet in het bezit van een computer dan mag 

het natuurlijk ook per post naar het secretariaat. Keteldiep 24, 5172 AZ Kaatsheuvel. 

Dhr. Henk van den Kieboom  
Verlaet 4 De persoonlijke gegevens 

5171 SH Kaatsheuvel  

e-mail: henk.van.den.kieboom@kbo-kaatsheuvel.nl 

Kunnen eventueel ook per e-mail 

gemeld worden. 

mailto:herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl


 

 

 



27 

 

  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: Henk van den Kieboom - Verlaet 4 - 5171 SH Kaatsheuvel 

Tel. 06-51016943. Email: henk.van.den.kieboom@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: 

Cees Sprangers - Berkakker 8 - 5171 SR Kaatsheuvel - Tel. 06-23356821 

E-mail:  cees.sprangers@kbo-kaatsheuvel.nl 
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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 Ellie 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 

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:  Jan van Best,  tel.  274760, e-mail: jan.vanbest@kbo-kaatsheuvel.nl 

Druk: RPQ Kaatsheuvel  

Dit KBO Nieuwsblad krijgt u 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. De exacte verschijningsdata vindt u op onze 

website. 


