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Activiteiten komende periode 

10 februari Inloopmiddag over zorg, zie pagina 5 

15 februari  Informatie en aanmelden vakantieweek en inschrijven bezoek Tweede Kamer 

17 februari  Samen aan tafel Overlaat (zie de december editie van ons Nieuwsblad) 

23 februari Kennismaken met Energetix magneetsieraden. 

4 maart  Busreis Leerdam met rondvaart over de Linge 

10 maart   Bezoek Kamp Vught 

15 maart  Samen aan tafel bij Sam-Sam 

5 april  Wandeling door Kaatsheuvel met de Heemkundekring 

15 april  Busreis Asperge en grensparkroute 

Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 

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   

Meer bewegen Elke maandagochtend 

o.l.v. Mevrouw van 

Heesch 

09:15 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Koersbal Elke woensdag 09:00 uur in de Gil-

denbond 

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 uur  in 

Het Klavier 

Lia Leemans, 0416-275016  

Wandelen Elke donderdag, rustige 

groep ca. 6 km(t/m 24-3) 

Pittige groep, ca. 9 km. 

(t/m 24 maart) 

13:15 uur bij de  

Werft 

13:15 uur bij de 

Werft  

Henk Vennix, 0416-274620 

 

Ton Honkoop, 0416-275290 

 

Fietsen Op dinsdag rustige groep 

(29 maart) 

Elke donderdag (vanaf 31 

maart) pittige groep.  

Afstand ca. 50 km. 

13:30 uur de Werft 

 

13:00 uur de Werft.  

Ton van Iersel, 0416-274380 

 

Aanmelden bij Ton Honkoop 

(0416-275290). 

Zingen Elke woensdag samen 

met Zang en Vriendschap 

14:30 in Het Klavier Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 
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Van de Voorzitter, 

Het is nu al de eerste keer dat deze nieuwsbrief in 2016 verschijnt.  

Op 6 januari stonden we met nieuws in het Brabants Dagblad met de mededeling dat de 

KBO in onze gemeente een duidelijke stem heeft over het gemeentelijke beleid voor 

senioren en over het zorgprogramma van de gemeente. 

Er is een nieuwe kring opgericht n.l. de KBO kring gemeente Loon op Zand. Vroeger was 

dat kring de Langstraat, maar nu is de nieuwe samenstelling bedoeld om sparringpartner 

te zijn van de gemeente Loon op Zand. 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer zitten samen in deze kring en werken daarbij goed 

samen. Dit alles is bedoeld om voor alle KBO leden de belangen te behartigen. En dat dit 

lukt hebben we afgelopen jaar bewezen met o.a. advies te geven bij de problematiek 

omtrent de huishoudelijke hulp. Ook de gemeente weet ons te vinden als het over de 

senioren gaat. 

Onze afdeling heeft op dit moment 1068 leden. Als je ziet dat Waalwijk 2000 leden heeft  

en Loon op Zand bijna 1000 dan zitten we hier wat mager tussen. We hopen dat meer 

senioren zich bij ons aansluiten, zodat we steviger worden. Praat hierover met mensen 

boven de 50 die nog geen lid zijn en maak reclame voor onze club. 

Van de ruimte in het Klavier kan elk KBO lid gebruik maken om er wat te organiseren. Vraag 

aan een van onze bestuursleden, hoe of wat de ruimte (kamer 1.17) te gebruiken is en 

organiseer erop los. Van maandag tot en met zondag - binnen de openingstijden van Het 

Klavier (van 's morgens 08.00 uur tot 's avonds 23.00 uur) is onze ruimte te gebruiken. 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel. 

 

 

Het nieuwe Anton Pieckplein met 

Het Klavier en Noordwand wordt 

steeds mooier. De komende zomer 

lekker op een terrasje zitten ?! 
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Uw Zorg is onze Zorg ! 

Op woensdagmiddag 10 februari vanaf 13.30 uur houden we een inloopmiddag voor 

mensen die een zorgvraag hebben of zich hierop willen oriënteren. We beginnen de 

middag met algemene informatie over de gewijzigde zorg. De afgeschafte AWBZ die 

vervangen is door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Tevens wordt kort stilgestaan bij de regelgeving en de procedures 

die bij een hulpvraag thuishoren. Enige kennis hiervan lijkt onbelangrijk, maar is wel 

degelijk belangrijk als u voor het feit komt te staan en hulp nodig hebt. Daarna geven we 

tips en adviezen als de hulpvraag gedaan is om de "zorgtrein" in beweging te krijgen en te 

houden. Onze VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) zijn opgeleid om u bij uw zorgvraag te 

helpen. 

Senioren moeten langer zelfredzaam zijn. Dit gaat niet vanzelf. Hoe belangrijk is je sociale 

netwerk hierin en hoever kan de overheid eisen stellen aan de hulpverlening door familie 

en vrienden? 

De toenemende druk op de mantelzorgers. Veel aandacht gaat uit naar de cliënt maar 

aandacht en begeleiding van een mantelzorger is net zo belangrijk om de situatie stabiel en 

dragelijk te houden. 

We sluiten af met een discussie over knelpunten die u heeft of kent. Die middag zullen ook 

enkele VOA’s aanwezig zijn met wie eventueel in een later stadium in de huiselijke sfeer 

dieper ingegaan kan worden op uw persoonlijke problemen en knelpunten. 

We zijn er voor u, treed met ons in contact en wellicht werkt dit verhelderend en 

verlichtend. 

Ton Honkoop, cliëntondersteuner.     
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Inschrijving voor een bezoek aan de Tweede Kamer 

Dinsdag 12 april willen wij een bezoek 

brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag. 

We vertrekken om 10.00 uur bij de Werft en 

maken onderweg een kleine koffiestop en 

om 13.00 uur worden we verwacht in Den 

Haag voor de lunch. Rond 18.30 uur zijn we 

terug in Kaatsheuvel. Wij verwachten een 

groot aantal deelnemers. Om een en ander 

goed te laten verlopen, houden wij een 

voorinschrijving. Wij hebben een bus 

gereserveerd voor 50 personen, dit is het maximale aantal voor het bezoek in Den Haag. 

Op maandag 15 februari vanaf 14.00 uur kunt u zich aanmelden in onze locatie (1.17) in 

Het Klavier. De prijs bedraagt € 25,- inclusief koffiestop en lunch in de Tweede Kamer. Deze 

excursie is alleen bedoeld voor leden. Bij inschrijving een geldig legitimatiebewijs en uw 

KBO pas meebrengen. Het volledige programma van 12 april wordt in ons Nieuwsblad 

van 4 april nader toegelicht. 

Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught. 

Donderdag 10 maart willen wij Kamp Vught 

bezoeken.  Kamp Vught was het enige SS-kamp 

in Nederland. In 1942 werd gestart met de 

bouw van kamp Vught naar aanleiding van de 

overbevolkte kampen Westerbork en 

Amersfoort. De bouw werd gefinancierd met 

Joods kapitaal. Het was het enige 

concentratiekamp onder SS-beheer buiten Duitsland. Toen de eerste gevangenen in 1942 

bij het kamp arriveerden, was het nog niet klaar. Zij werden gedwongen het kamp af te 

bouwen, moesten een gracht graven om het kamp en wachttorens bouwen voor de 

bewakers. 13 januari 1943 werd het kamp officieel in gebruik genomen.  

We gaan met eigen vervoer naar Kamp Vught en verzamelen om 14:00 uur op het 

parkeerterrein bij de Werft. De rondleiding begint om 15:00 uur. Deelname €10,00 p.p. 

niet-leden €12,50 inclusief €2,50 voor het vervoer. De chauffeurs krijgen €2,50 per 

inzittende incl. zichzelf. Het aantal deelnemers is maximaal 25. Men kan zich opgeven 

uiterlijk 19 februari met het invulstrookje op pagina 17. 
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Samen aan tafel bij Sam-Sam. 

Dinsdag 15 maart hebben we een lekker 3-gangen keuzemenu voor €19,50 bij Sam-Sam 

aan de Peperstraat 13 in Kaatsheuvel. Ontvangst 17:30, aanvang diner 18:00 uur. 

Voorgerecht keuze uit: Soep van de dag of Hemelsbrood met kruidenboter. Hoofdgerecht 

keuze uit: Varkenshaas-saté, varkenshaas of zalmfilet. Bij al de hoofdgerechten worden 

frites, mayonaise en gemengde salade geserveerd. Nagerecht: koffie Kletsheuvel.   

Men kan zich opgeven met het invulstrookje op pagina 17 tot uiterlijk 19 februari. 

Van de vakantiecommissie 

Zoals jullie al wel weten gaan we naar Hotel Monopole in Valkenburg van 28-8 t/m 4-9.   

€ 540,= voor een 2-persoonskamer p.p., € 610,= voor een 1-persoonskamer en € 540,= p.p. 

voor een gezinskamer (combikamer) Dit alles onder voorbehoud. Mocht je interesse 

hebben, kom dan 15 februari tussen 10 en 12 uur naar Het Klavier, Anton Pieckplein 1, 

locatie 1.17. Gaat u mee, doe dan de aanbetaling van € 50.= op die dag.  Wij ontvangen 

jullie graag op 15 februari. 

Wandeling door Kaatsheuvel met de Heemkundekring op dinsdag 5 april. 

Om 14:00 uur is er ontvangst door 

de Heemkundekring in Het 

voormalige Patronaat, Hoofdstraat 

32. Onder het genot van een kopje 

koffie/thee wordt er verteld over 

de geschiedenis van Kaatsheuvel. Zaken als hoe het gekomen is dat het gemeentehuis van 

Loon op Zand naar Kaatsheuvel kwam, maar ook over oude panden die afgebroken zijn en 

andere anekdotes. Daarna gaan we wandelen, de afstand is ongeveer 2 km en duurt 

ongeveer 1½ uur. Leden met een rollator of scootmobiel kunnen ook mee, want we staan 

natuurlijk veel stil. Het aantal deelnemers is maximaal 20, mochten er meer mensen 

interesse hebben dan organiseren wij het later nog een keer. De kosten zijn €3,00 p.p. 

inclusief kopje koffie/thee. Men kan zich opgeven met het invulstrookje op pagina 17 tot 

uiterlijk 19 februari. 
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EEKHOF IS OP ZOEK NAAR U! 

In Eekhof wonen 56 ouderen die intensieve zorg krijgen. Wij zijn op zoek naar mensen die 

hun talenten, kwaliteiten of interesses graag voor ons en onze bewoners willen inzetten. 

Zoals goed kunnen luisteren, schilderen, koken, bewegen, voorlezen of tuinieren, Maar we 

zijn ook op zoek naar maatjes, die met een bewoner bijvoorbeeld een spelletje willen 

doen of een stukje wandelen. Dat kan overdag of ‘s avonds, een of meer keer per week of 

per maand.  

 

Eekhof heeft verschillende vacatures, zoals:  

 Ondersteunen bij de gezellige weekafsluiting op vrijdagmiddag om de week.  

 Helpen op woensdagmiddag met het bakken van lekkere hapjes. 

 Tuinmannen/vrouwen voor het onderhoud van de tuinen. In groepsverband de 

tuinen mooi houden eventueel samen met bewoners.  

 Ondersteunen van het ontbijt voor vroege vogels. Verschillende dagen. Tijden zijn van 

8.00/8.30-10.00-10.30 uur  

 Of 1 van de vele andere, leuke vacatures.  

Woonzorgcentrum Eekhof vindt u in het bruisend hart van Kaatsheuvel. Naast de 

professionele hulp werken er binnen Eekhof meer dan 100 vrijwilligers mee. Het is een 

gezellige, leuke en sociale club waarbij u zich snel bij thuis zult voelen.  

Mocht 1 van de bovenstaande vacatures u aanspreken of heeft u vragen neem gerust 

contact op.  

Nieuwsgierig geworden? 

Neem dan contact op met Eekhof en vraag naar Mirelle van Oversteeg (0416-301406) of 

via de mail: mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

U mag altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek of om een keer te komen kijken.  
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 BELASTINGAANGIFTE SENIOREN 
WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

Het is weer tijd voor de aangifte 
inkomstenbelasting over het jaar 2015. 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 de Klussen en Diensten Centrale (KDC)  
Invulperiode van 7 maart 2016 t/m 21 april 2016.  

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 € 5,00 gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 10,00 
(voor kopieën en administratiekosten). Niet-leden betalen € 10,00 resp. € 20,00. 

Geïnteresseerden kunnen, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met  de 
Klussen en Diensten Centrale aan de Balie van het Klavier aan het Anton Pieckplein 1.  

 op dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur   

 op woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur 

 op donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur 

Telefoon nummer 289123. U kunt zich aanmelden vanaf dinsdag 2 februari 2016. (Op 9/2 is 
de KDC balie gesloten i.v.m. carnaval) 
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Kennismaken met Energetix magneetsieraden.  

Mijn naam is Rikky van Heijst, sinds enkele jaren ben ik lid van de KBO Kaatsheuvel. Graag 

zou ik jullie op dinsdagmiddag 23 februari kennis willen laten maken met ENERGETIX 

sierraden. Deze sierraden bevatten magneten en zorgen ervoor dat uw lichaam in een 

betere balans komt. Omdat er een groeiende interesse in gezondheid en wellness  is, zal dit 

u vast aanspreken. De sieraden hebben een mooie exclusieve uitstraling en zijn van 

uitstekende kwaliteit; een selectie van de sierraden kunt u natuurlijk zien op deze middag.  

Er zijn sieraden voor mannen, vrouwen, kinderen en zelfs voor huisdieren. 

Heeft u interesse, dan is het mogelijk om deze middag bij u een balanstest te doen. U kunt 

dan ervaren wat het effect van deze sieraden is.  

Kortom weer een leuke en zeer informatieve middag 

bij uw KBO. 

Graag tot 23 februari, in de locatie van de KBO (1.17) 

in het Klavier in Kaatsheuvel. 

Rikky van Heijst 

 

Gezellige  zondag  

Voorjaar 2016  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

KBO Kaatsheuvel 

20 maart in Buurthuis Pannehoef 
Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Paasbingo, entree € 5,- voor één Bingokaart incl. kopje koffie of thee. 

 17 april in Eekhof 
Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee.  
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Kerststukjes maken in Het Klavier 

Op 14 december hebben we in ons eigen honk in 

Het Klavier met een gezellige groep van 21 leden 

een heerlijke middag gehad. Deze middag hebben 

we met Pascal van Ambianze  geweldige kerst-

stukjes gemaakt. Voor iedereen volop keuze in 

allerlei kleuren en smaken. Bijgaand een kleine 

impressie van deze middag. 

 

Fietsclubje op de racefiets ? 

Wie van de leden van onze KBO heeft er zin om met 

een groepje te gaan fietsen op de racefiets. De te 

rijden afstand, de dag waarop en wanneer ligt nog 

helemaal open. Ook dames zijn zeer welkom. U kunt 

zich aanmelden bij Karel Damen, telefoon 06-

13611985, maar e-mailen mag ook: 

karel.damen@kbo-kaatsheuvel.nl  

 

Met vriendelijke 

groet, Karel Damen. 

 



14 

 

Busreis: Leerdam 

Vrijdag 4 maart 2016 organiseert de Reis-ac�ef commissie een busreis naar Leerdam. Om 

11.00 uur vertrek vanaf de Wer� Kaatsheuvel. In Leerdam maken we een 3 uur durende 

rondvaart over de Linge met uitgebreid warm- en koud-buffet. Omstreeks 16.00 uur 

verwachten we weer terug te zijn in Kaatsheuvel. 

Voor leden van de KBO’s in de gemeente LoZ 

bedraagt de prijs van deze reis € 37,50 , voor niet-

leden is de prijs € 42,50 (KBO-leden gaan voor). 

Opgave uiterlijk 20 februari met het strookje op 

pagina 21. 

Busreis: Asperge en Grensparkroute 

Vrijdag 15 april 2016 organiseert de reis-ac�ef commissie een busreis in onze provincie. 

Om 09.00 uur vertrek vanaf de Wer� Kaatsheuvel. We worden verwelkomd door de 

kaasboerin met een lekker stuk gebak en 2 x koffie/thee. Ook ontmoeten we de streekgids 

die ons deze dag zal vergezellen. We maken een rondrit door de streek van de 8 zaligheden 

en bezoek aan de aspergekweker met de beste asperges van Noord-Brabant. Hier krijgen 

we rond 12.00 uur een 3-gangen aspergemenu, met keuze uit vis of kip. Omstreeks 15.00 

uur verwachten we weer terug te zijn in Kaatsheuvel. 

Voor leden van de KBO’s in de gemeente LoZ bedraagt de prijs van deze reis € 47,50 pp en 

voor niet-leden is de prijs € 52,50 (KBO-leden gaan voor). Opgave uiterlijk 18 maart 2016 

met het strookje op pagina 21. 

Verslag Busreis Alblasserwaard op 27 november 

We zijn met 42 personen een dagje uit geweest naar Ameide. Hoewel we er al eerder ge-

weest waren, was het een totaal andere ervaring. Bij de ontvangst in het Wapen van Amei-

de werden we getrakteerd op warm appelgebak en konden we genieten van het cabaret 

duo Linquenda. Zij namen ons mee naar de jaren 50/60. Wij waren een dankbaar publiek, 

want met alle liedjes en voordrachtjes konden we meedoen. Ook kwam er een glasblazer 

ons verrassen met de mooiste en meest vreemde vormen die hij ter plekke blies. Na dit 

optreden kregen we een heerlijk stamppo;endiner. 's Middags hadden we een gids die 

ons vergezelde voor een rondrit door de Alblasserwaard. We 

ontdekten nu ook weer andere bezienswaardigheden. Het 

was de bedoeling dat we �jdens de rondrit een palingrokerij 

zouden bezoeken, maar door �jdgebrek was dit niet meer 

mogelijk. Gelukkig was onze gastheer uit het Wapen van 

Ameide zo vriendelijk om voor ons �jdens onze rondrit de pa-

lingbestelling van ons allen in zijn restaurant te laten bezor-

gen. Na koffie/thee met cake gingen we weer huiswaarts.    
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Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016 

16 maart zullen we voor het eerst onze algemene ledenvergadering in Het Klavier gaan 

houden. Het jaarverslag, het financieel resultaat over 2015 en de begroting 2017 konden 

we helaas niet tijdig voor deze februari uitgave gereed krijgen. Het bestuur heeft daarom 

besloten om deze informatie en de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering als 

losse bijlage bij de ONS van 7 maart toe te voegen. We realiseren ons dat de periode 

tussen het moment van ontvangst en de algemene ledenvergadering kort is. Noteer 

daarom alvast in uw agenda of op uw kalender bij 16 maart: 

"Algemene Ledenvergadering, aanvang 13.30 uur in Het Klavier" 

Tijdens deze middag zal het meezingkoor "Mee Pesaant" uit Tilburg voor u optreden en we 

sluiten af met broodjes en koffie/thee. De notulen van de algemene ledenvergadering van 

25 maart 2015 kunt u al op onze website nalezen. Ton Honkoop, secretaris 

Even Voorstellen ….. 

Ik zal me even  aan u voorstellen. Mijn naam is Karel Damen ben 62 jaar 

en woon in Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en ben 

sinds 2014 met pensioen. Voor mijn pensionering heb ik gewerkt in de au-

tomobiel industrie. Daarnaast ben ik 34 jaar lid geweest bij de vrijwillige 

brandweer in de post Kaatsheuvel. In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen en 

wandelen. Naast mijn dagelijkse bezigheden vind ik het leuk om met andere mensen in 

contact te komen. Vandaar dat ik in de activiteiten-commissie van de KBO terecht ben ge-

komen. Hopelijk zien we elkaar bij de activiteiten. Met vriendelijke groet Karel Damen. 

Diamanten Paar van Irsel-van Irsel 

Jan (87) en Bets (86) van Irsel, in de verte familie van elkaar, vierden 17 januari dat ze 60 

jaar geleden in het huwelijk traden. Afkomstig uit Waspik, wonen ze sinds 1970 in Kaats-

heuvel, waarvan intussen ruim 10 jaar in een appartement in 

de Hoofdstraat. Jan was in zijn werkzame leven modeleur bij 

diverse fabrieken de regio. Bets was huisvrouw en zorgde 

voor de drie zonen, waarvan er een in Canada woont. Ze wo-

nen met een aantal aanpassingen nog steeds zelfstandig, al 

begint de leeftijd wel mee te tellen. Ze proberen nog trouw 

iedere week met het koor Zang en Vriendschap te repeteren. 

Sinds kort in Het Klavier, wat voor hen nog net te lopen is. 

Het feest met kinderen en kleinkinderen vond plaats in de 

Hoefstal. Namens bestuur en commissies wensen wij het 

bruidspaar nog vele gezonde en mooie jaren toe.  
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Invulstrookje Kamp Vught op 10 maart 

Onderstaand strookje volledig ingevuld  in een gesloten enveloppe, uiterlijk 19 februari in 

een van de volgende brievenbussen deponeren 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c                  Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d   

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

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

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

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

Aantal leden         ..……....x  €10,00     €………… 

Aantal niet-leden ………...x  €12,50     € ……….. 

Komt u met de auto?    0  ja    0  nee.  

Zo ja, hoeveel personen kunnen meerijden?   ……… pers. 

Invulstrookje Samen aan Tafel bij Sam-Sam op 15 maart 

Onderstaand strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe uiterlijk   

19 februari  in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c                  Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d   

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

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

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

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

Aantal :  --------x €  19,50   € …………..  

Invulstrookje Wandelen met de Heemkundekring op 5 april 

Onderstaand strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe uiterlijk   

19 februari  in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c                  Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14.  

Ton van Iersel, Pieter Bruegelstraat 1d   

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

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

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

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

Aantal :  --------x €  3,00   € …………..  
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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. 

Pastoor Luijckx die in de viering voorging met de 

beide koren Zang en Vriendschap en St. Ceacilia.  

De voorzitter van de voedselbank Esther van der 

Donk mocht de opbrengst van de collecte in 

ontvangst nemen. Het was weer een mooi 

bedrag dat onze leden samen schonken aan de 

voedselbank.  

Sfeervol optreden van Lya de Haas en Hennie 

Korsten  
Sfeer impressie van de sporthal die was 

omgetoverd tot een sfeervolle zaal voor onze 

kerstviering. 

Kerstviering 2015 
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Invulstrookje busreis Leerdam op 4 maart 

Onderstaand strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe uiterlijk   

20 februari  in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

Roos Honkoop, Keteldiep 24   Diny Thielen, Bredevaert 2  

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

Straat 1:------------------------------- plaats-------------------------  e-mail: -------------------------  

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

Straat 2:------------------------------- plaats------------------------- e-mail: -------------------------  

Aantal   ….. X € 37,50  + …..   X € 42,50 = Totaal   € ………. 

Invulstrookje busreis Aspergekwekerij op 15 april 

Onderstaand strookje volledig ingevuld met gepast geld in een gesloten enveloppe uiterlijk   

18 maart  in een van de volgende brievenbussen deponeren: 

Roos Honkoop, Keteldiep 24   Diny Thielen, Bredevaert 2  

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

Straat 1:------------------------------- plaats------------------------- e-mail: -------------------------  

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

Straat 2:------------------------------- plaats------------------------- e-mail: -------------------------  

Aantal   ….. X € 49,50  + …..   X € 54,50 = Totaal   € ………. 

Keuzemenu: Vis x …..     Kip x…..       S.v.p. uw voorkeur invullen 
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Bedankje aan onze en uw bezorgers. 

11x per jaar zorgen een flink aantal vrijwilligers dat het Magazine voor Senioren, De 'Ons' 

van KBO Brabant bij u bezorgd wordt. Velen doen dit al jaren, anderen vallen in als er 

zieken zijn of als onze coördinator, Frans de Vries een beroep op hen doet om wat voor 

reden dan ook. 

Ook zorgen zij dat u 6x per jaar ons eigen Nieuwsblad en één keer het kortingenboek  

bezorgd krijgt. Lees het kortingenboek eens door, u zult zien waar u uw voordeel kunt 

halen met uw lidmaatschap van KBO Kaatsheuvel. 

Afgelopen maand hebben zij gezorgd dat iedereen de nieuwe pasjes heeft ontvangen die 

de ledenadministratie keurig heeft aangeleverd. 

Geweldig dat Frans de Vries met alle bezorgers dit iedere keer weer klaarspeelt. 

Een dank je wel is, vinden wij als bestuur, op zijn plaats. Dit hebben wij dan ook gedaan in 

de vorm van een Nieuwjaarsbijeenkomst "Bij Anton" in Het Klavier. 

Natuurlijk zijn er meer vrijwilligers actief binnen onze KBO, die wij als bestuur zeer 

dankbaar zijn voor hun inzet. Want zonder vrijwilligers vaart geen enkele vereniging wel,  

ook de KBO niet. 

Denkt u op een of andere manier uw steentje als vrijwilliger bij te kunnen dragen aan onze 

vereniging, u bent van harte welkom. Heeft u een talent wat u wilt dit delen met meerdere 

leden, wij beschikken over een mooie eigen locatie in Het Klavier.  

Heeft u talent voor bijv. schilderen, het nieuwe kleuren voor volwassenen, handwerken, 

een boek bespreken of fotografie, KBO heeft hiervoor de ruimte. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden bij de activiteitencommissie of bij een van de 

bestuursleden. 

Wij zoeken nog een 2e penningmeester en 

2e secretaris. Mocht u zich voor onze 

vereniging met ruim 1050 leden in willen 

zetten en de genoemde functies hebben 

uw interesse ,maak dan eens een 

afspraak met onze penningmeester of 

secretaris. 
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Met vragen of suggesties aan ons kunt u zich richten tot een van onderstaande personen/

adressen. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website www.kbo-kaatsheuvel.nl of op de 

site van KBO-Brabant  www.kbo-brabant.nl. 

BESTUUR: 

VOORZITTER: Herman van Gulik - Willem de Zwijgerlaan 3 -  5171 EW Kaatsheuvel   

Tel. 272319. Email: herman.van.gulik@kbo-kaatsheuvel.nl 

PENNINGMEESTER: Herman Lommen - Vossenbergselaan 24 - 5171 CC Kaatsheuvel - 

Tel.272816.  Email: herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl 

SECRETARIS: Ton Honkoop - Keteldiep 24 - 5172 AZ Kaatsheuvel - Tel.275290 

Email: ton.honkoop@kbo-kaatsheuvel.nl 

OVERIGE BESTUURSLEDEN: Henk Vennix - Grevelingen 9 - 5172 AB Kaatsheuvel -

Tel.274620; E-mail: henk.vennix@kbo-kaatsheuvel.nl 

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

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

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

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

ACTIVITEITENCOMMISSIE: 

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

Email: henk.vennix@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 

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. 

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 
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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. 


