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activiteit wanneer waar Informatie bij 

Bridgen Elke maandag om 

13:30 (m.u.v. 15-2) 

Foyer De Werft Corry van de Mortel,   

0416-273037   

Meer bewegen Elke maandag om  

09:15 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Kaarten (rikken 

en jokeren) 

Woensdag 4  

februari  om 13:30. 

De Werft Pierre den Nieuwenboer,  

0416-276502 

Chris Chabot, 0416-850182 

Koersbal Elke woensdag om  

09:00 uur 

De Gildenbond Lia Leemans, 0416-275016  

Nordic Walking Elke dinsdag om 

09:30 uur 

Café de Roestelberg Ton van Iersel, 0416-274380  

Yoga Elke donderdag om  

11:00 uur 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016  

Wandelen Elke donderdag om 

13:15 uur 

De Werft Ton Honkoop, 0416-275290 

Henk Vennix, 0416-274620 

Zingen Elke maandag om  

14:30 

De Werft Lia Leemans, 0416-275016 

ACTIVITEITEN DEZE PERIODE VAN UW KBO 

Tonpraotmiddag 2015 

Op woensdag 21 januari in de Werft;  Aanvang om 13.30 uur de zaal gaat open om 13.00 

uur. Er zullen 4 tonpraoters in de ton plaatsnemen om ons te amuseren met hun gesauwel 

en geklets. Dit alles in een entourage van het tonpraoten in de Werft wat door vrijwilligers 

weer is opgebouwd. De tonpraoters zullen zijn Harrie van de Elshout, Rietje 

Schoenmakers, Piet Schellekens en Ton van Iersel. Ook wordt deze middag gezorgd voor 

een gezellig stukje muziek. 

 

Kom dus voor een middag ontspanning met een lach naar de Werft op 21 januari.  

Moet u worden opgehaald, zorg dan dat u niet te vroeg de gezelligheid moet verlaten en 

spreek dan af om 17.00 uur. 

De entree is € 3,00 en voor niet-leden € 5,00 dit is inclusief een kopje koffie of thee. 
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 Gezellige zondag  

Zondag 25 januari in de Vossenberg te Kaatsheuvel de entree is €2,50 incl. een kopje koffie 

of thee. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom en na afloop kunt u voor een klein 

bedrag een frietje met kroket bestellen. 

Samen aan tafel bij De Overlaat.  

Op woensdag 4 februari, Eikendonklaan 3, Waalwijk. Ontvangst 17.00 uur, 

aanvang diner 17.15 uur. 

Wij hebben een heerlijk driegangen verrassingsmenu voor € 11,50.  Als mensen een dieet 

hebben wordt hier rekening mee gehouden (bv glutenvrij).  

Dit kun je vermelden op het invulstrookje. Er kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. 

Wij gaan met eigen vervoer naar Waalwijk.  Als je mee wilt rijden kun je het kenbaar 

maken op het invulstrookje (blz.10).  

Voor meer informatie kun je bellen naar Henk Vennix tel. 274620. 

Van de voorzitter 

We zijn nu al aangeland in begin januari. De feestelijke dagen zijn weer achter de rug. Er 

zijn weer voldoende kilo’s bijgekomen want dat hoort erbij. 

Niettemin willen we allemaal een zo gezond mogelijk 2015 ingaan. Zo ook wij van de KBO 

willen ook weer van dit jaar zoveel mogelijk iets maken. Met de activiteiten zal het weer 

crescendo gaan , gezien het programma en ook de beweegsoorten van activiteiten hebben 

een voldoende score aan deelname. 

We gaan wat afreizen volgens die programmering en de voorbereiding voor een nieuwe 

vakantieweek zijn al volop bezig. Het gaat allemaal zijn gangetje. 

In het voorjaar komen we weer met de invulweken voor de belasting , maar ook andere 

zaken zoals de keukentafel gesprekken  zullen we met voortvarendheid aanpakken. Het is 

dan ook onze KBO ten voeten uit die klaar staat voor zijn leden om te helpen waar nodig 

is . Afspraken worden er gemaakt op wijkniveau om als KBO ook daar mee te doen. Volop 

activiteiten dus die wel georganiseerd moeten worden. Ik ben blij dat we voor dat soort 

werk iemand hebben kunnen aantrekken die zich verderop in het blad aan U voorstelt. 

Ook hoop ik dat U ons nieuwe blad goed zult ontvangen. De informatie die er inkomt is 

wat sneller dan in het kwartaalblad en het is een wat handzamer blad geworden.  

Herman van Gulik 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN 

 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

Het is weer tijd voor de aangifte 

inkomstenbelasting over het jaar 2014. 

Voor veel mensen is het invullen van het 

belastingbiljet een jaarlijks terugkerend 

probleem. 

Omdat veel mensen het moeilijk vinden hun aangifte zelf te verzorgen, heeft de KBO 

Kaatsheuvel ook dit jaar een belastingproject opgezet. Daarbij wordt ondersteuning 

geboden door stichting  Contour/ de Twern. Invulperiode van 2 maart 2015  t/m 18 april 

2015.  Alle senioren van 65 jaar en ouder, wel of geen lid van de KBO en wonend in 

Kaatsheuvel en omgeving, kunnen terecht bij deskundige vrijwilligers van de KBO die klaar 

staan om met het invullen te helpen. 

Aan deelname is voor alleenstaanden en/of partners wel een beperking verbonden: het 

inkomen mag per echtpaar niet hoger zijn dan € 50 .000,--  per jaar en voor een 

alleenstaande € 35.000,--per jaar.  

Ook als u van de belasting bericht hebt ontvangen dat u niet verplicht meer bent om een 

opgave te doen bestaat toch het recht op teruggave.   

De hoogte van de teruggave heeft o.a. te maken met de aftrekpost “specifieke 

zorgkosten”. Wij raden u aan dit door ons te laten onderzoeken. U zult verbaasd staan als 

er toch een meevaller is waarop u niet gerekend had.  

Als teveel belasting is betaald kan het teveel betaalde worden teruggevraagd door het 

invullen van een belastingbiljet.  

U hoeft zelf geen formulier aan te vragen bij de belastingdienst omdat de 

belastinginvullers alles via de computer zullen invullen en verzenden.  

Voor de hulp bij het invullen van een belastingformulier wordt voor leden van de KBO een 

eigen bijdrage van € 2,50 gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 5,00. (voor 

kopieën en administratiekosten).  Niet-leden betalen € 5,00/€ 10,00. 

Geïnteresseerden kunnen, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de 

receptie van de Contour/ de Twern van dinsdag tot en met donderdag tussen  9.00 en 

12.00 uur. Telefoon nummer 280280.  

Adres: Oranje Nassaustraat 2, Kaatsheuvel. (ingang zijkant van de Werft boven de deur wit 

bord C5) 

U kunt zich aanmelden vanaf dinsdag 3 februari 2015. 
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Kerstviering 17 december 2014 

Tijdens de druk bezochte kerstviering van onze KBO is er een collecte gehouden voor 

Voedselbank Gemeente Loon op Zand. 

Om de opbrengst van de collectie hier aan te schenken is door het bestuur samen met 

Pastoor Luijckx besloten toen zij aan de voorbereidingen van deze viering begonnen. Door 

de gulle gaven tijdens deze viering konden wij Diny van den Elshout een bedrag 

overhandigen van maar liefst 383,64 euro. Diny bedankte alle aanwezige hartelijk voor dit 

mooie bedrag waar de voedselbank toch weer veel mee kan doen voor de mensen die hier 

helaas gebruik van moeten maken. Waren het in 2013 nog 35 gezinnen die hier een beroep 

op moesten doen helaas had Diny deze morgen de 50e gebruiker in moeten schrijven. 

Daarom dankte ze nogmaals voor dit geweldige bedrag. 

De kerstviering is ook een middag van tradities met na de viering een gezellig samen zijn. 

Onder het genot van een kopje koffie en een drankje is het altijd genieten door gezellig bij 

te kletsen door onze aanwezigen leden. Dit keer was er het Kaatsheuvels koor De Vaert 

Erin die het gedeelte voor de pauze in de sfeer bleven van de kerst en die na de pauze 

zorgde voor programma dat iedereen die dit wilde heerlijk mee kon deinen of zingen. Ook 

luisteren naar hun repertoire gaf vele ook een enorm veel plezier. Voor de middag werd 

afgesloten door de voorzitter 

Herman van Gulik werden eerst de 

prijzen van de loterij uitgereikt en 

natuurlijk was er gezorgd voor een 

toepasselijke hoofdprijs. De 

gelukkige winnaars van het 

kerstpakket waren de heer en 

mevrouw Smits – Mommersteeg. 

De voorzitter dankte alle 

aanwezigen voor het laten slagen 

van deze middag, wenste iedereen 

hele fijne dagen en sprak de hoop uit vele leden weer te treffen bij alle activiteiten die het 

komende jaar weer georganiseerd worden. Het 1e wat grotere evenement dat op de 

kalender staat is het Tonpraoten op 21 januari en op 25 maart de jaarvergadering. Beiden 

staan gepland op de woensdagmiddag.  

Na een laatste groet keerde iedereen tevreden huiswaarts. 

 



ALBERT HEIJN
GASTHUISSTRAAT 124
5171 GJ  KAATSHEUVEL

Peperstraat 13 Kaatsheuvel
0416-544700 
www.sam-sam.nl
Italiaans schepijs en sorbets
Koffie, bier, lunch en diner
Ook voor uw feestjes
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EVEN VOORSTELLEN 

Voor velen geen vreemde maar toch wil ik me even voorstellen aan 

alle KBO leden. Mijn naam is Cees Sprangers. 

Op verzoek van uw voorzitter Herman van Gulik heb ik me bereid 

verklaard om me in te zetten voor de belangen van ouderen in onze 

gemeente Loon op Zand. Doordat ik sinds  begin 2013 gestopt ben 

met mijn baan bij de Efteling is er enige ruimte gekomen in mijn 

agenda om naast de vele andere activiteiten ook iets te doen voor 

de lokale bevolking.  

Mijn ervaring binnen het bedrijfsleven maar vooral ook de bestuurservaring  in 

parochiebestuur, politiek, diverse neven functies  en als organisatie adviseur maakt het 

mogelijk om me in te zetten voor belangenbehartiging van senioren. 

Samen met mijn echtgenote Riet Savelkouls heb ik 2 kinderen mogen adopteren in Sri 

Lanka en daar zijn we nog steeds erg actief met onze stichting Kinderhulp Sri Lanka. Onze 

zorg voor de kinderen heeft er ook toe geleid dat we ons verdiept hebben in allerlei zaken 

die te maken hebben met  zorg voor het welzijn van kinderen en jong volwassenen.  Er is 

veel overeenkomst met zorg voor ouderen dus dat maakt het gemakkelijk om me ook voor 

deze doelgroep in te zetten. Ik ken het politieke speelveld en heb alle veranderingen in de 

zorg heel nadrukkelijk gevolgd. 

Wat ga je dan doen zult u zich mogelijk afvragen. Allereerst ga ik met uw goedvinden  

toetreden tot het bestuur van de KBO Kaatsheuvel en zal daar de belangenbehartiging 

proberen inhoud  te geven. Samen met de VOA’s  ( vrijwillige ouderen adviseurs ) en 

cliëntenondersteuners gaan we uw belangen zoveel mogelijk ondersteunen. Daarvoor  

gaan we met andere ouderen bonden samenwerken om tot een gezamenlijke aanpak te 

komen richting gemeente bestuur en andere instanties. We zullen werken aan beleid dat 

aansluit bij uw belangen en voeren met regelmaat overleg met de wijkteams.  We gaan 

afspraken maken over wie wat doet. Ook zal gewerkt worden aan uitbreiding van het team 

dat voor u klaar staat en we gaan zeker werken aan verdieping in kennis en inzichten. 

Gelukkig wordt daar vanuit de KBO Brabant ook aan meegewerkt.   

Eigenlijk zijn we al bezig met het hele proces en daarin past ook de afspraak met KBO Loon 

op Zand en KBO de Moer om tot meer formele samenwerking te komen. Daar hopen we 

binnenkort meer over te kunnen melden. De eerste voorstellen hopen we begin 2015 aan 

de 3 afzonderlijke besturen te kunnen voorleggen.  

Alle veranderingen in de zorg maken het noodzakelijk om direct de handen uit de mouwen 

te steken. U mag op ons rekenen en wij hopen met deze stap nog beter voor uw belangen 

te kunnen opkomen. 

Cees Sprangers 
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Hulp bij het huishouden (HbH) in 2015. 

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Wmo-wet in werking. Dit heeft mogelijk gevolgen voor 

mensen die nu hulp in het huishouden hebben. Met een overgangsregeling van drie 

maanden betekent het dat onze gemeente haar voostellen die door de raad zijn 

goedgekeurd per 1 april in werking zal laten gaan. 

Het schoonhouden van het huis wordt een algemene voorziening. Een algemene 

voorziening wil zeggen dat deze toegankelijk moet zijn voor de burger, maar….  Gebruik 

maken van zo’n algemene voorziening vraagt om een bepaalde persoonlijke “conditie”. De 

gemeente zal een ieder die nu hulp in het huishouden ontvangt, een brief sturen. Wil u 

gebruik blijven maken van de hulp in het huishouden dan moet u dit kenbaar maken aan 

het servicepunt WWZ van onze gemeente. Zij moeten dan d.m.v. een persoonlijk gesprek 

bij u thuis ( het z.g. keukentafelgesprek) u een handreiking doen hoe en met welke HbH-

aanbieders u een “schoon en leefbaar” kunt realiseren.  Blijkt dat met eenvoudig 

huishoudelijk werk kan worden volstaan,  dan kan u een keuze moeten maken uit de HbH-

aanbieders waarmee  onze gemeente een afspraak heeft gemaakt. U moet in principe de 

hulp in het huishouden zelf bekostigen. Dit wordt de procedure. 

Afhankelijk van u inkomen is er een financiële tegemoetkoming mogelijk. Voor 2015 en 

2016 is er een overgangsregeling in het leven geroepen (de HHT regeling) waar onze 

gemeente aan deelneemt. Een deel van het uurtarief voor het huishouden wordt dan in 

deze twee jaren nog vergoed. (de z.g. zachte landing). Alle details voor deelname aan deze 

financiële regeling worden genoemd in de gemeentelijke brief. Als nog andere 

ontwikkelingen zijn dan ik hou u hierover de komende maanden zeker op de hoogte.  

Ton Honkoop 
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Wie gaat ermee op vakantie ?  

In 2014 zijn we weer op vakantie geweest. Het is 

weer een succes geweest en zijn allemaal 

uitgerust terug gekomen. Ook in 2015 willen we 

weer een  week gaan. 

De keuze is gevallen op Hotel “Het Landhuis” in 

Oldenzaal. Het is een geheel verzorgde reis met 

bus, volpension, avondentertainment en 2 dagtochten. 

Er zijn nog plaatsen vrij dus wat let u en meld u aan. 

De kosten zijn  € 525.00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer .  

Bij een eenpersoonskamer komt er toeslag bij en komt hij op  € 570.00. 

 

Gaat u ook gezellig mee ? Vul dan de bon onderaan dit formulier in en stuur hem op naar 

onderstaande adressen of kom op Maandag 23 februari tussen 11 en 12 uur naar de 

Gildenbond Monseigneur Völkerstraat 3 in Kaatsheuvel. Lever daar uw ingevulde bon in 

met een aanbetaling van  € 50.00. 

 

Want zeg nou zelf. Op vakantie gaan met een club is toch gezellig. 

 

Als u meegaat en thuiszorg nodig heeft laat dat dan even aan ons weten dan geven wij dat 

door aan het hotel. Heeft u een dieet laat het dan ook even weten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy v. Wezel  - Jeroen Boschstraat 26 

(0416)280671, Maria Boere - Peelland 7 (0416)275660 of Leo Fransen - Hoofdstraat 3 

Sprang-Capelle (0416) 311332 

 

JA, IK WIL GRAAG MEE OP VAKANTIE NAAR OLDENZAAL 

 

Naam 1………………………………………………     Telefoon……………………………………………… 

Adres 1………………………………………………     Geb.d.d………………………………………………… 

Postcode……………………………………………     Tel. Thuisblijver…………………………………… 

Naam 2……………………………………………..      Telefoon…………………………………………….. 

Adres 2………………………………………………      Geb.d.d……………………………………………… 

Postcode……………………………………………      Tel. Thuisblijver………………………………….. 

 

Lever deze ingevulde bon, met een aanbetaling van € 50.00 op 23 februari in de 

Gildenbond in of in de Jeroen Boschstraat 26, Peelland 7 of Hoofdstraat 3 Sprang-Capelle 
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Invulstrookje 'Samen aan tafel  De Overlaat'. 

Inleveren vóór 22 januari volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe bij: 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2C Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d.   

Ad de Graaff, Horst 18.    Wies Molenschot Oosterwijklaan 14. 

Naam 1;  ……………………………………………    tel……………………….. 

Straat 1;  ……………….………………………….. 

Naam 2; …….……………………………………….   tel……………………….. 

Straat 2; ……………………………………………..   

Aantal     …….. x € 11,50                            € …………..  

0 Ik heb een dieet namelijk…………………………………………………. 

0 Ik kom met de auto en er kunnen ………. personen meerijden. 

0 Ik heb geen auto en wil graag meerijden en betaal € 1,00 aan de chauffeur.  

De beurs voor 50 plussers mag u niet missen 

De SENIOREN EXPO in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven is de grootste beurs 

voor 50 plussers in Brabant. De beurs wordt in 2015 voor de dertiende keer georganiseerd. 

Informeren, adviseren en amuseren. Zes dagen lang kunnen de 50 plussers zich tijdens de 

SENIOREN EXPO laten informeren, adviseren en amuseren. In een sfeervolle omgeving 

worden ze geprikkeld tot actieve deelname aan zang, dans en demonstraties. Een beurs 

waar men veel kan ontdekken en beleven. De SENIOREN EXPO is echt een dagje uit! De 

SENIOREN EXPO is een complete huishoudbeurs met ruim 100 stands. Men vindt er alles 

over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging en hobby en creativiteit. De 

SENIOREN EXPO is alles onder één dak voor de 50 plussers. Onder het genot van een hapje 

en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance genieten van het optreden van senioren 

orkesten/-koren en artiesten. Informatie plein: Een speciaal plein is ingericht naast het 

beurs gedeelte. KBO-Brabant is hier aanwezig met ontmoetingsplaatsen. De bezoekers 

kunnen hier terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, 

kadervorming, belangenbehartiging en ouderen advisering. Ook is het bij uitstek de plaats 

om andere leden en bestuursleden/kaderleden van KBO-Brabant te ontmoeten. 

Uitnodiging: Wij nodigen u van harte uit om het grootste senioren evenement in Brabant 

te bezoeken. Tot ziens op een van de beursdagen van dinsdag 13 tot en met zondag 18 

januari 2015. Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: De entreeprijs bedraagt    

€ 10,- per persoon. Leden van de ouderenbonden betalen slechts € 6,- op vertoon van hun 

leden-pas. 
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Maandag 15 december j.l was het weer tijd voor de jaarlijkse traditie voor het maken 

van een kerststukje. 

Het was weer ouderwets druk. 15 leden hadden zich aangemeld. Aan de hand van een 

voorbeeld en met grote variatie aan materialen werden er onder deskundige leiding van 

Annabel deze middag de mooiste creaties in elkaar gestoken.  

Mooi om te zien hoe ieder hier zijn eigen 

invulling aan geeft. Het is voor onze leden 

altijd een gezellig rustpunt, zo vlak voor 

Kerst. Iedereen heeft deze middag dan ook 

volop genoten, al was het voor sommigen 

onder ons wel even hard werken. Al met al, 

een leuke ontspannen en creatieve middag. 
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LIEF EN LEED RUBRIEK 

Bij het ter perse gaan van deze editie hadden ons nog geen feestelijke of droevige 

berichten bereikt. Het bestuur en redactie ontvangen graag een berichtje zodat zij dit o.a. 

kunnen memoreren in ons nieuwsblad. U kunt dit sturen naar het  secretariaat van KBO 

Kaatsheuvel zie pag. 15  

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LID/LEDEN 

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

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

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Geboortedatum ………………………………………….   Tel. Nummer  ………………………………………. 

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

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

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

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Geboortedatum ………………………………………….   Tel. Nummer  ………………………………………. 

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

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De jaarcontributie in 2015 bedraagt € 24,-. 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 

herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl  

NB De persoonlijke gegevens kunnen ook per e-mail worden gemeld. Ook kan men gebruik 

maken van het inschrijfformulier op onze website www.kbo-kaatsheuvel.nl  
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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 

Henk Vennix - Grevelingen 9 - 5172 AB Kaatsheuvel -Tel.274620  

E-mail: henk.vennix@kbo-kaatsheuvel.nl 

Lia Leemans - Hobbemastraat 11 - 5171 XA Kaatsheuvel - Tel.275016  

E-mail: lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

ACTIVITEITENCOMMISSIE: 

Henk Vennix - Grevelingen 9 - 5172 AB Kaatsheuvel - Tel. 274620  

Email: henk.vennix@kbo-kaatsheuvel 

Ad de Graaff - Horst 18 - 5171 RA Kaatsheuvel - Tel. 06-43591936 - Email: atruus@live.nl 

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. 

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 
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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 Fransen - Hoofdstraat 3 Sprang-Capelle - Tel. 311332 

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  

KBO NIEUWSBLAD: 

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 


