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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 (14 en 28-4, 12 en 

26-5, 9 en 23-6) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag 

11 en 25-4, 9 en 23 -5, 6 

en 20-6. 25 à 30 km 

Pittige groep, elke  

donderdag vanaf  

13:00 uur vanaf  

de Werft 

 

13:00 uur vanaf  

de Werft 

Henk Vennix,  

0416-274620 

 

Ton Honkoop, 0416-275290, 

deelname alleen na overleg 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (5 en 19-4, 3, 

17 en 31-5, 14-6) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 29 mei 13:30 uur in  

Het Klavier 

Ellie Fransen, 0416-311332 

Koersbal Elke woensdag 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  vanaf  

6-4 

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 

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, 

Onze leden en van buitenaf wordt weleens de vraag gesteld wat de 

KBO betekent. Ik probeer die vraag te beantwoorden. 

Waarom KBO Kaatsheuvel? 

KBO-Kaatsheuvel is geworteld in de Kaatsheuvelse gemeenschap. Bij alle veranderingen 

en ontwikkelingen om ons heen is de opdracht van de KBO: 

Meebouwen aan onze gemeenschap, sociale samenhang en wederkerige zorg, in het 

bijzonder door en voor senioren. Dit door middel van duidelijke en actieve aanwezigheid 

van de KBO tot in de haarvaten van onze maatschappij. KBO-Kaatsheuvel richt zich op alle 

senioren in ons dorp en maakt zichtbaar dat verschillende groepen en generaties binnen 

onze samenleving gezamenlijk inhoud kunnen geven aan het samenleven. 

Wat betekent de "K" van KBO? 

De KBO komt voort uit de periode van naoorlogse wederopbouw en heeft zich in dialoog 

met ontwikkelingen onder het katholieke volksdeel voortdurend door ontwikkeld. De 

christelijke inspiratie leeft met waarden als solidariteit, gelijkwaardigheid, naastenliefde 

en verantwoordelijkheid voort in ons beleid en activiteiten. De K hoeft hiervoor niet 

benadrukt te worden. De kerntaken en de beleving hiervan zullen mensen ertoe 

aanzetten om bij onze vereniging te willen horen. Wij sluiten niemand uit. 

Onze missie en visie 

KBO-Kaatsheuvel stelt de mens centraal en wil een vereniging zijn waar alle 50-plussers 

zich thuis voelen. Onze kerntaken zijn dan ook: 

Belangenbehartiging – dienstverlening – sociale samenhang – meedoen bij het 

seniorenbeleid van onze gemeente en plezierige ontmoeting. 

Om bovenstaande te kunnen verwezenlijken is onze lijfstijl: 

 De beleving van gezelligheid, ontmoeting en ontspanning is zeker zo belangrijk als 

actie en resultaatgerichtheid.  

 Wij proberen 50-plussers te betrekken bij moderne projecten en hedendaagse 

gezelligheid, maar ook om mee te besturen.  

 Wij behartigen daar waar het kan de zorgvraag van onze leden naar instellingen en 

gemeente. 

 Wij proberen voordeel bij de lokale en/of regionale winkeliers te behalen door 

middel van kortingspassen voor onze leden. 

Herman van Gulik, voorzitter 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier had uw advertentie  
kunnen staan 
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Zaden- en stekkenruilbeurs 

Maandag 23 januari hebben we onze zaden- en stekkenruilbeurs gehad. Er waren veel 

belangstellenden die aan de reacties te zien en te horen erg enthousiast waren. 

Sjaak in 't Groen gaf een zeer duidelijke uitleg over snoeien in het algemeen met voorbeeld 

materiaal van verschillende soorten hout en planten. Na de koffiepauze mochten de 

mensen vragen stellen over speciale planten die 

waar mogelijk beantwoord werden. We zijn van plan 

om medio sept/okt een snoeicursus te organiseren 

voor de KBO, indien we een geschikte tuin vinden 

waar dit mogelijk is. 

Gerard Hultermans. 

Activiteiten komende periode 

6  en 20 april Samen aan tafel "de Vuurhaard" (zie Nieuwsblad februari) 
6,7 en 8 april Musical "Wolluk in de Sixties" (zie Nieuwsblad februari) 
13 en 20 april Cursus Fit en Veilig met weerbaarheid (zie Nieuwsblad februari) 
24 april  Modeshow 
26 april  Lezing door Cees Sprangers  over Sri Lanka 
8 mei  Busreis naar de Keukenhof. 
10 mei  Bedevaart naar Elshout 
18 mei  Mosselaar-museum Dongen 
29 mei  Kaarten maken 
14 juni  Bezoek Sint Jan Den Bosch met boottocht over de Binnen-Dieze 
29 juni  Reis naar Giethoorn van 08:30 tot 21:30 (nadere mededelingen in volgend 
   nieuwsblad). 
 
Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 
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 Bedevaart naar Elshout 

Woensdag 10 mei is het weer tijd voor de 

jaarlijkse bedevaart naar Elshout. De 

eucharistieviering ter gelegenheid van de 

Mariamaand begint om 14.00 uur. 

Na afloop biedt KBO Brabant volgens de 

traditie gratis koffie met iets lekkers aan in het 

gemeenschapshuis ’t Rad naast de kerk. We 

gaan op eigen gelegenheid . 

Fietsers vertrekken gezamenlijk om 12.45 uur 

bij de Werft. De leden die met de auto gaan 

verzoeken wij om uiterlijk 13.45 uur bij de kerk 

aanwezig te zijn. 

Informatie en opgeven bij: Ton van Iersel,  

telefoon 274380 vóór 1 mei a.s.  

 

Den Bosch, wie kent de Sint-Jan en de Binnen-Dieze niet ? 

Maar weten we ook wat er allemaal in Den Bosch afspeelt. Om hier achter te komen gaan 

we woensdagmiddag 14 juni naar Den Bosch. Programma  voor die middag:  

Vaartocht Binnen-Dieze en een bezoek aan de Sint-Janskathedraal onder begeleiding van 

een gids. 

Kosten € 26.00 en € 4.00 voor het parkeren op het transferium. 

We gaan vanaf het transferium met de bus de stad in.  

Vertrek bij de Werft om 12:00 uur.  

Aanmelden met het invulstrookje op pagina 19. Voor info: Karel Damen, tel  276438 



7 

 

Busreis naar de Keukenhof, maandag 8 Mei 2017       

De Keukenhof is gevestigd op een gedeelte van het landgoed van kasteel Keukenhof. Het 

keukenduin ontleent zijn naam aan het feit dat de opbrengsten van het duingebied zoals 

wild, vee, allerlei kruiden en bessen bestemd waren voor de huishouding ofwel de keuken 

van slot Teijlingen.  

09.00 uur  Vertrek vanaf de Werft in Kaatsheuvel richting Lisse 

10.00 uur  We stoppen de reis in Houten bij restaurant de Engel 

 voor 2 kopjes koffie met appelgebak 

10.45 uur  Na de koffie vervolgen we onze reis naar Lisse. Voordat we bij de Keukenhof  

 zijn maakt onze chauffeur een leuke route met ons langs de bollenvelden. 

12.15 uur  Verwachte aankomst in Lisse bij de Keukenhof. Hier heeft men de tijd om op  

 eigen gelegenheid het park te bezoeken. In het parkrestaurant kunt u op 

 eigen gelegenheid de lunch gebruiken of gezellig picknicken op de velden. 

16.00 uur  Tijd om de Keukenhof te verlaten. 

18.00 uur  Verwachte aankomst in Gameren waar we de dag zullen besluiten met een 

 goed verzorgd diner. 

20.00 uur  Vertrek vanuit Gameren naar Kaatsheuvel  

21.00 uur  Verwachte aankomsttijd in Kaatsheuvel 

Leden van alle KBO’s in de gemeente Loon op Zand betalen voor deze busreis  € 55,00 per 

persoon.  

Voor niet leden is de prijs € 60,00 ( KBO-leden 

gaan voor) 

Heeft u belangstelling, geeft u zich dan vóór 21 

april op met het invulstrookje op pagina 19 en 

lever dit in op een van de volgende adressen: 

Roos Honkoop, Keteldiep 24  tel: 0416-275290 

(van tevoren bellen) 

Diny Thielen,  Bredevaert 2 tel: 06-41809166 

(van tevoren bellen) 

Fietsen op dinsdagmiddag    

In de vorige editie hebt u kunnen lezen dat de donderdag fietsgroep (pittig) weer van start 

gaat donderdag 30 maart. Wij zijn blij u te kunnen melden dat ook de rustige dinsdag 

fietsgroep weer gaat starten en wel 11 april voor de 1e keer dit seizoen. Henk Vennix zal 

deze groep onder zijn hoede nemen en leuke fietstochten met hen gaan maken. Dus haal 

je fiets uit het vet en maak weer mooie fietstochten met Henk. 
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MODESHOW in de GILDENBOND 

Het is weer voorjaar en wordt het tijd wat nieuws aan te schaffen. Maandag 24 april is er 

weer onze jaarlijkse modeshow.  

Vander Klooster Mode showt weer mooie zomerkleding. 

We beginnen om 11.00 uur in de Gildenbond 

aan de Mgr. Völkerstraat 3, met een kopje koffie 

met iets lekkers erbij. Diverse modellen showen 

de kleding op de catwalk. 

Rond 12.00 uur is het tijd voor de lunch, een 

kopje soep met een broodje kroket en één 

consumptie. 

Daarna is er gelegenheid om kleding uit te 

zoeken, natuurlijk met hulp van de 

gastvrouwen. We sluiten deze middag af met 

een gratis loterij waar u leuke prijzen kunt 

winnen.  

Wilt u deze middag bijwonen geef u dan vóór 

17 april op met het invulstrookje op pag. 19. 

De prijs voor de lunch bedraagt € 7,00 per 

persoon.  

Inloop 'spreekuur' voor computervragen  

Heeft u een vraag over hoe u iets moet doen met de computer, 

iPad, tablet of uw smartphone, kom dan gerust eens langs op 

vrijdagmiddag tussen 14:00 en 15:00 uur in onze ruimte 1.17 

(of 1.18) in Het Klavier. Onze 'computer-nerd' zal u dan 

proberen te helpen. Natuurlijk is het gemakkelijk als u het betreffende apparaat 

meeneemt. 

Om de 14 dagen is er deskundige hulp aanwezig.  

Voor het overzicht van de data, zie pagina 2. 
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Enquête 

Tijdens de jaarvergadering op 22 maart jl. hebben wij onderstaande enquête door 

de aanwezigen laten invullen. Wij vragen aan hen die NIET aanwezig waren dit 

alsnog te doen en deze vóór 22 april a.s. in te leveren bij een van de leden van de 

ac viteitencommissie (zie pag. 23). Bij voorbaat hartelijk dank. 

1. Organiseert de KBO voldoende sport‐ en spelac viteiten ? 

    Bv Wandelen, fietsen, koersbal,  kaarten 

    O  ja      O  nee   O  geen mening    O  anders …………………………………………………….. 

2. Is de persoonlijke hulp die de KBO biedt voldoende, denk aan het invullen van 

     belas ngformulieren, huur‐ en zorgtoeslag enz.  

     O  ja      O  nee   O  geen mening    

3. Weet u waar u terecht kunt voor vragen van persoonlijke hulp ? 

     O  ja      O  nee   O  geen mening    

4.  Jaarlijks organiseert de KBO dagtochten en een vakan eweek. Is dit 

      voldoende ? 

     O  ja      O  nee   O  geen mening    

5.  Wat vindt u van de prijs‐kwaliteitverhouding van de aangeboden ac viteiten ? 

     O  ja      O  nee   O  geen mening    

6.  Waarom bent u lid geworden van de KBO ? 

     O  Sociale contacten, gezellig samenzijn 

     O  Mensen van dezelfde lee ijd ontmoeten 

     O  Samen eten 

     O  Kor ngsboekje 

     O  Anders namelijk …………………………………………………………………..   

7.  Als er ac viteiten worden georganiseerd kan de KBO een beroep op u doen ? 

     Bijvoorbeeld bij het klaarze en van stoelen, boekjes bezorgen enz. 

     O  ja      O  nee   O  incidenteel 

8.  Zou u het KBO lidmaatschap ook aan willen prijzen bij vrienden en kennissen ? 

     O  ja      O  nee   O  geen mening    

9.  Hee  u nog op‐ of aanmerkingen ?  

      …………………………………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Noteer hieronder uw e‐mailadres, zodat wij u bij tussen jdse wijzigingen snel op 

de hoogte kunnen brengen: ………………………………………….. 

Bedankt voor het invullen, namens het KBO bestuur. 
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Bezoek Mosselaar-museum Dongen 18 mei 

Je kunt maar een hobby hebben, die uitgroeit tot een museum. Die mensen zijn er nog. En 

wel hier in de omgeving met name in Dongen. Bij de watertoren in Dongen zit Frans van de 

Mosselaar met een verzameling van bromfietsen en motoren, wie kent ze niet:  de 

Zundapp, Kreidler Florett en de Berini noem ze maar op. 

Hij heeft ook een verzameling miniatuur tractoren en hijskranen, teveel om op te noemen. 

Oude tijden herleven, dit moet je zien ! 

Donderdagmiddag 18 mei zijn wij welkom in Dongen. Verzamelen bij de Werft met de 

fiets of per auto. 

Kosten € 5,00 vertrek 13.00 uur bij de Werft. Geef 

aan of je met de fiets komt of met de auto. 

Inschrijven met het invulstrookje op pagina 19 

uiterlijk 21 april 2017 

Wijziging coördinatie bezorging Nieuwsblad en Ons. 

Na 8 jaar deze coördinatie met veel zorg te hebben uitgevoerd, heeft Frans de Vries deze 

taak met ingang van februari 2017 overgedragen aan Jan van Best. Frans heeft dit werk 

altijd met veel plezier uitgevoerd. Het merendeel van deze klus organiseerde Frans bij hem 

thuis. Want dat het een hele klus is mag duidelijk zijn. De vraag rijst dan natuurlijk waar 

moet ik dan aan denken. Vrijwilligers vragen en bij ziekte voor vervanging zorgen. 

Bezorglijsten per wijk up-to-date houden voor de bezorgers/sters door middel van ons 

ledenbestand. Verdelen over de vrijwilligers die alles bezorgen bij ruim 820 adressen 

waarvan Frans zelf een groot aantal op de "buitendienst" deed. Dus alles netjes in wijken 

verdelen per bezorger/ster. Voor dit kan gebeuren moet er eerst afgeteld worden per 

bezorger/ster. 6 x per jaar het Nieuwsblad, uw clubblad toevoegen voor de bezorging. 

Jaarvergadering informatie eerst nieten met een aantal vrijwilligers en dan toevoegen voor 

levering aan de bezorgers/sters. Dan als laatste afgeven bij de bezorgers/sters. 

Daarom Frans een dikke pluim voor die jaren dat jij al dit werk voor de KBO hebt gedaan! 

De contact gegevens van Jan van Best vind u op de laatste pagina.  
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Gezellige  zondag  

Voorjaar 2017  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

9 april Buurthuis Pannehoef    
Paasbingo, entrée € 5,-  incl. kopje koffie of thee  

2 juli in Vossenberg,  
Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag, entrée € 2,50 incl. kopje koffie of thee en na afloop gelegenheid om 

een frietje met kroket te eten tegen betaling. 

BELASTINGAANGIFTE SENIOREN, WAAROM 

GELD LATEN LIGGEN ? 

Vanaf 1 maart jl. kunt u weer aangifte doen voor de 

inkomstenbelasting 2016. Dit moet u echter vóór 1 

mei a.s. hebben gedaan. De KBO wil u daar graag bij 

helpen, in de meeste gevallen is het echt de moeite 

waard. Niemand vindt belasting betalen leuk en zeker niet teveel betalen is leuk. Daarom, 

als u nog geen aangifte gedaan hebt, maak een afspraak en neem contact op met:  

De Klussen- en Diensten Centrale, Balie van het Klavier (gemeentehuis) Anton Pieckplein 1 

Kaatsheuvel, telefonisch op nummer 289123. 

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 

Nog tot eind april kunnen wij u van dienst zijn en wacht dus niet te lang ! 

Kaatsheuvel KBO 
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Sri Lanka, een land met grote tegenstellingen 

Woensdag 26 april 13:30 uur zal Cees Sprangers in het Klavier, een lezing verzorgen over 

zijn ervaringen uit de jarenlange bezoeken aan dit bijzondere land. Dit is begonnen met 

de adoptie van 2 kinderen, die inmiddels volwassen zijn. De belangstelling voor dit land is 

gegroeid nadat op verzoek van een kinderarts structureel ondersteuning is gegeven aan 

projecten voor kansarme kinderen. Dit tropische land ligt net onder het grote India aan de 

Indische oceaan. 

Van oorsprong is dit land bij ons bekend als Ceylon, waar specerijen en thee nog steeds 

belangrijk export producten vormen. Ceylon is jarenlang een kolonie geweest van 

Europese landen zoals Portugal, Nederland en Engeland. In de VOC tijd waren de 

Nederlanders hier de baas en daar zijn tot op de dag van vandaag nog overblijfselen van 

te zien. Meer recent is het een land dat al jarenlang gebukt gaat onder een interne 

machtsstrijd tussen de in het Noorden en Noord-Oosten wonende Tamils en de rest van 

de bevolking die voor het merendeel Boeddhistisch zijn en tot de Sinhalese bevolking 

behoort. Daardoor is veel geld verloren gegaan dat niet aan de opbouw van het land 

besteed werd en zijn ook grote gebieden in hun ontwikkeling achtergebleven. Vele 

gezinnen met jonge kinderen zijn daar de dupe van geworden. 

In zijn verhaal gaat Cees op allerlei aspecten van de samenleving in en leidt je door een 

stuk van de geschiedenis van dit mooie land op basis van de eigen ervaringen. 

De activiteiten van Stichting Kinderhulp Sri Lanka, dat sinds 2000 bestaat, vormen daarbij 

een belangrijk onderdeel. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst waarbij naast 

een goed verhaal ook met foto’s een beeld geschetst wordt van wat Cees en Riet 

Sprangers hier al die jaren hebben mogen ervaren. 

Graag opgeven via het 

strookje op pagina 19 

uiterlijk 19 april a.s. of  

geef u op rechtstreeks op 

tel. 06-23356821 

 

Cees Sprangers 

 

 

 

Riet Sprangers midden tussen de kinderen daar. 



 

Wie gaat er mee op vakantie? 
 
6 Maart was de inschrijfdag voor de vakantie van 2 t/m 9 september naar Hotel De Hoeve 
van Nunspeet in Nunspeet. Helaas was het weer op die middag erg teleurstellend. Een 
aantal mensen hebben zich al opgegeven, wie nog mee wil kan zich nog aanmelden bij de 
vakantiecommissie. De adressen vindt u achterop dit nieuwsblad. Wacht niet te lang, we 
moeten de kamers bespreken. 
 
De vakantie commissie 
  
 

 
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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SAMEN AAN TAFEL IS GEZELLIGER DAN ALLEEN 

Om het begin van de zomer in te luiden houden wij, Grand Café Eekhof, Gasthuisstraat 11 

te Kaatsheuvel, een BBQ op woensdag 21 juni 2017. Wilt u er eens even lekker tussenuit 

voor wat gezelschap, gezelligheid en een gezamenlijke maaltijd tegen een redelijke prijs? 

Dan kunt u deze datum vast noteren. Meer informatie volgt binnenkort… 

Wist u dat wij, als Grand Café Eekhof, ook arrangementen op maat kunnen leveren. 

Wanneer u bijvoorbeeld, als vereniging of organisatie een etentje wil organiseren zijn wij u 

graag van dienst. Voor meer informatie bent u altijd van harte welkom bij onze gastvrouw 

of kunt u bellen met nummer: 0416-301410. 

Graag tot ziens! 

 

Grand Café Eekhof 

Gasthuisstraat 11 

5171 GC  KAATSHEUVEL 

0416-301410 
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Rondleiding en samen eten bij Bosrijk 

9 maart 2017 ging de eerste groep naar Bosrijk. Om 

18.00 uur werden we ontvangen door vriendelijke 

medewerkers van de Efteling. Toen iedereen er was, 

startten we met de rondleiding. Allereerst werd het 

zwembad bezocht. Voor de hygiëne moest iedereen 

overschoentjes aan. Aan de buitenkant zou je het 

niet zeggen, maar het is best een groot zwembad, 

mooi ingericht. Vervolgens gingen we naar de 

appartementen. Er was een lift aanwezig, maar er 

waren ook mensen die de trappen namen. De kamers zijn mooi ingericht, met een 

mogelijkheid om koffie/thee te zetten en een oventje. Daarna mochten we in een huisje 

kijken. Ruim opgezet met een mooie badkamer. Door de kleine ramen was het wel een 

beetje donker binnen. Van de bomen, die eerst op deze plaats stonden, zijn de tafels 

gemaakt.  

Vervolgens moest er even gewandeld worden naar het grootste huis dat op het park staat. 

Dit is een huis voor 12 personen, maar de tussenwand kan open en dan kunnen er 24 

personen in. Hier zijn maar liefst 6 badkamers! Onze magen begonnen al wat te knorren. 

Op de terugweg naar het restaurant liepen we langs een VIP-huis, met sauna en 

bubbelbad. Om 19.00 uur gingen we aan tafel. We mochten kiezen uit vis of vlees. Het 

leuke was dat het eten in een grote pan werd geserveerd voor drie of vier personen 

tegelijk. Het smaakte goed en er was ruim voldoende. Rond 21.00 uur vertrokken de 

laatsten. Het was een gezellig uitstapje. 

Doordat het storm liep met de aanmeldingen (108!!), hebben we er nog 3 data bijgeboekt. 

In totaal dus 5 keer. Wij zijn erg blij met zoveel aanmeldingen. Dus bij volgende activiteiten 

hopen wij u ook graag in grote getale te zien.  

Agnes Burgs, activiteitencommissie KBO 

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

Om onze ledenlijst zo compleet mogelijk te maken zoeken 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. 
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Jaarvergadering 22 maart 2017 

Bij onze jaarvergadering heeft Herman Lommen zich niet meer herkiesbaar gesteld als 

bestuurslid. Herman heeft 16 jaar een bestuursfunctie vervuld binnen onze KBO waarvan 

de eerste 4 jaar als secretaris en tot deze vergadering als penningmeester, 12 jaar. 

Herman is een van de stuwende krachten geweest die onze KBO tot een stabiele en 

financieel zekere seniorenvereniging heeft gemaakt.  Zowel op financiële gebied als ook de 

ledenregistratie zijn moderne systemen ingevoerd die geleid hebben tot een betere 

zichtbaarheid van onze club. Toen Herman begon hadden we ca. 350 leden en we zijn nu  

uitgegroeid tot ca. 1100 leden. De grootste seniorenvereniging in onze gemeente. Vele 

leden kennen Herman van de ontmoetingen bij de diverse activiteiten die binnen onze 

vereniging georganiseerd worden. Herman heeft aan de wieg gestaan van het belasting 

project bij onze KBO. Als coördinator van dit project bij de KBO heeft hij samen met de 

“belastinginvullers” al veel formulieren voorbij zien komen. Jaarlijks worden er zo’n 300 

formulieren bij de KBO ingevuld. Ook als Vrijwillige Ouderen Adviseur was Herman actief 

binnen onze vereniging en heeft hij vele leden mogen adviseren. Al deze functies heeft 

Herman met verve en veel plezier uitgevoerd. Als medebestuurders hebben wij samen met 

Herman een hele mooie en waardevolle tijd gehad binnen onze KBO. Wij prijzen ons dan 

ook zeer gelukkig dat dit door burgemeester Luijendijk op deze jaarvergadering werd 

onderstreept met het toekennen van de Zilveren legpenning van de Gemeente Loon op 

Zand. Ook namens KBO Brabant kreeg Herman een oorkonde en zilveren bondsspeld 

vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de KBO en zijn leden. Bij beide onderscheidingen 

hoorde vanzelfsprekend een oorkonde. 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

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

brievenbus bij een van de leden van de activiteitencommissie (zie pagina 23) Bij opgave 

meerdere deelnemers die graag dezelfde gegevens vermelden als voor de eerste persoon. 

Bezoek aan Den Bosch met Sint Jan en rondvaart op 14 juni 2017 

Naam  : …………………………………………………………………………   tel. ………………………………………. 

Straat  : …………………………………………………………………………   plaats …………………………………. 

Aantal  ……  x € 26,00 (excl. € 4,00 parkeren)  € …………..  

Komt u met de auto?  O  ja   /   O  nee   

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

O Ik kom niet met de auto en wil graag meerijden. 

Inleveren uiterlijk 1 juni 2017 

Busreis Keukenhof op Maandag 8 mei 2017 

Naam 1: ………………………………………………………………. e-mail…………………........................... 

Adres 1: ………………………………………………………………. tel. ………………………………………………. 

Naam 2: ………………………………………………………………. e-mail………………………………………….. 

Adres 2: ……………………………………………………............ tel. ……………………………………………… 

Aantal …………………………. X € 55,00 + ………….. X   € 60,00  Totaal   €…………………………… 

Inleveren uiterlijk 21 April 2017 bij Dini of Roos, zie pag. 7 

Modeshow 24 april 2017 

Naam  : …………………………………………………………………………   tel. ……………………………………… 

Straat  : …………………………………………………………………………   plaats …………………………………. 

Aantal  ……  x € 7,00 (voor de lunch)    € …………..  

Inleveren uiterlijk  17 april 2017 

Lezing Cees Sprangers 26 april 2017 

Naam  : …………………………………………………………………………   tel. ……………………………………… 

Straat  : …………………………………………………………………………   plaats …………………………………. 

Inleveren uiterlijk  19 april 2017 of geef u op rechtstreeks op tel. 06-23356821 

Bezoek Mosselaar-museum Dongen 18 mei 

Naam  : …………………………………………………………………………   tel. ………………………………………. 

Straat  : …………………………………………………………………………   plaats …………………………………. 

Aantal  ……  x € 5,00    € …………..  

Inleveren uiterlijk  21 april 2017 
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Dorpskwis 2016 

KBO Kaatsheuvel heeft 18 maart de ruimtes van onze KBO in beslag genomen 

om deel te nemen aan de eerste Kaatsheuvelse Dorpskwis. Met een volledig 

team onder bezielende leiding van 'captain' Karel Damen. Ook in de 'back-

office' was een grote groep mensen beschikbaar om ondersteuning te bieden. 

 

Overleden leden  in de afgelopen periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer W.Britting 

St.Josephstraat 47 

5171 KZ Kaatsheuvel 

De heer C.Grootswagers 

Gasthuisstraat 15A 

5171 GC Kaatsheuvel 

 

Mevrouw W.G.M.Grootswagers 

Gasthuisstraat 16A 

5171 GG Kaatsheuvel 

De heer P.J. van de Heijden 

Bernardushof 10 

5171 CM Kaatsheuvel 

 

De heer C.Klijn 

Anton Pieckplein 106 

5171 CV Kaatsheuvel 

Mevrouw A.A.J.de Lange-Bron 

Antoniusstraat 1 

5171 DA Kaatsheuvel 

 

Mevrouw P.Leeggangers-Dekkers 

Antoniusstraat 1 

5171 DA Kaatsheuvel 

De heer K.J.Rikkers 

Diepenbrockstraat 4 

5171 BZ Kaatsheuvel 

 

Mevrouw P.J.van der Velden-Hoevenaar 

Hilsestraat 21 

5171 AA Kaatsheuvel 

Mevrouw M.A.C.Vennix-van Eerdewijk 

Grevelingen 9 

5172 AB Kaatsheuvel 

 

Mevrouw A.J.M. van der Velden- 

van den Hoven 

Poorthuys 115 

5171 CN Kaatsheuvel 
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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: 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. 


