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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 (1, 15 en 29-9 e.v.) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag  

12 en 26-9, 10 en 24-10 

25 à 30 km 

Pittige groep, elke  

donderdag t/m 26 okt. 

13:30 uur vanaf  

het Anton Pieckplein 

 

13:00 uur vanaf  

het Anton Pieckplein 

Henk Vennix,  

0416-274620 

 

Ton Honkoop, 0416-275290, 

deelname alleen na overleg 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (14 en 28-6, 

12 en 26-7, 9 en 23-8, 

6 en 20-9) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 25 september, 

23 oktober 

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 vanaf 4-9 

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 vanaf 

7-9 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 

Wandelen Iedere donderdag in 2 

groepen (rustig en iets 

pittiger) vanaf 2 nov. 

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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Solidariteit 

 

Solidariteit is een mooi woord, het drukt uit dat we het samen eens 

zijn over veel dingen. Vandaag de dag zie je veel losse meningen en 

opmerkingen. Men noemt dit individualisme. Natuurlijk, iedereen mag een eigen mening 

hebben, maar samenwerking staat voorop. Ik praat veel met mensen uit onze KBO en 

besef dan dat onze leden tot een groep behoren die zowel een eigen mening hebben als 

samen een mening delen. Bij grote bijeenkomsten heerst er een solidariteit, die als heel 

prettig wordt ervaren. Volgend jaar bestaat onze KBO 65 jaar. De vereniging wordt echt 

gedragen door zijn leden en dat is niet niks in deze tijd. We hebben 1100 leden, die erbij 

horen, maar ook gebruik kunnen maken van de vele voordelen die onze vereniging biedt. 

Er wordt steeds meer aan onze activiteiten deelgenomen, maar dit kan altijd nog beter. 

Steeds meer mensen weten ons te vinden en maken gebruik van onze expertise op het 

gebied van belangenbehartiging. Ons nieuwsblad wordt uitstekend gelezen zodat men 

goed op de hoogte blijft wat er allemaal gebeurt binnen onze vereniging. Het is een fijne 

constatering om te proberen onze KBO nog beter te stroomlijnen en spreekt hopelijk nog 

meer mensen aan om lid te worden. 2018 is ons jubileumjaar en dit willen wij vieren met 

een grote feestelijke jubileumbijeenkomst. Wij verwachten natuurlijk iedereen voor dit 

feest. U gaat het meemaken ! 

 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag jaarvergadering 2017 

Bent u geïnteresseerd in het verslag van de jaarvergadering van onze vereniging, ga dan 

naar internet op de volgende pagina: http://bit.ly/2vN2R6t  (Let op hoofdlettergevoelig) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie RPQ 
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Activiteiten komende periode 

15 september Busreis Pompoen/modeshow Duitsland (zie vorig nieuwsblad) 
22 september Bezoek aan Villa Pardoes   
26 september Rondvaart over de Maas 
27 september Samen uit eten bij de Zwammenberg in De Moer 
4 oktober  Seniorenmiddag in Het Maoske (zie pag.10) 
17 oktober Samen uit eten bij de Roestelberg 
23 oktober Modeshow in de Gildenbond 
23 november Busreis Liever Thuis Eindhoven 
13 december Kerstviering 2017 (zie volgend nieuwsblad) 
15 december  Busreis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest (zie volgend nieuwsblad) 
 
Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 

Via de Rabobank Clubkas Campagne onze kas spekken. 

Uw stem is geld waard!  

Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u een persoonlijke code 

waarmee u kunt stemmen op diverse verenigingen. Ieder lid 

ontvangt vijf stemmen waarvan u maximaal twee stemmen op 

dezelfde vereniging mag uitbrengen.  

U kunt nog lid worden van de Rabobank om uw stem te laten gelden. Dit moet u dan doen 

voor 15 september a.s. 

U kunt stemmen uitbrengen o.a. op onze KBO Kaatsheuvel in de periode van dinsdag  

3 oktober 2017 tot en met dinsdag  17 oktober 2017. Iedere stem op KBO Kaatsheuvel 

brengt geld op voor onze KBO. Er is een bedrag beschikbaar van totaal € 150.000,-- te 

verdelen onder alle deelnemende verenigingen. 

Stemt u ook op onze KBO?  

Mocht u niet beschikken over een computer geef dan uw stemkaart af bij een van 

onderstaande bestuursleden. Wij stemmen dan uiteraard op KBO Kaatsheuvel en op de 

andere verenigingen van uw voorkeur. 

Ton Honkoop, Keteldiep 24 - Lia Leemans, Hobbemastraat 11 - Herman van Gulik, Willem 

de Zwijgerlaan 3 - Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 - Frans de Vries, van Heeswijkstraat 

35.  

Hartelijk dank voor uw medewerking!   Zeg het voort!!! 

Informeert u ook nog bij familie, kennissen en buren. Alle stemmen zijn geld waard!! 
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Verslag Bustocht naar Giethoorn op 30 juni 

Tegen alle verwachtingen in zijn we met 2 bussen met 86 personen naar Giethoorn 

vertrokken. Om half 9 gingen we vanuit Kaatsheuvel richting de Veluwe. Even na 10 uur 

kwamen we aan in Kootwijk bij restaurant Brinkhof voor de koffiestop. Dit werd passen en 

meten, aangezien we op het laatste moment een 2e bus moesten regelen. Deze 

voorziening was binnen niet berekend op 86 personen. Helaas, dit kon niet meer aangepast 

worden. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, zodat enkele leden van ons 

gezelschap genoodzaakt waren de koffie met gebak buiten te gebruiken. De koffie/thee en 

appeltaart smaakte er niet minder om. Na de koffie reden we richting Giethoorn. 

Onderweg naar het "Hollandse Venetië" genoten we van een mooie rondrit over de 

Veluwe, langs het Nationaal park de Hoge Veluwe en het militaire oefenterrein, Legerplaats 

de Harskamp. 

Aangekomen in Giethoorn bij restaurant Grachthof stond er 

een heerlijke lunch op ons te wachten compleet met kroket. 

Daarna vertrokken we naar de dichtbij gelegen steiger waar 

verschillenden boten lagen. We werden verdeeld over 2 

boten, per boot konden er 50 personen mee. Met 2 jonge 

studenten aan het roer die behoorlijk wat te vertellen 

hadden, maakten we een mooie tocht door Giethoorn. 

Onderweg zagen we een bruidspaar, maar vooral prachtige 

huizen met rieten daken. 

Na de boottocht zijn we lekker rond gaan wandelen door Giethoorn met bezoek aan 

winkeltjes, het museum en natuurlijk genoten we  van de terrasjes. Na een mooie dag 

zonder regen kregen we rond 16.00 uur een plensbui, maar iedereen kon gelukkig schuilen 

in een van de vele horeca gelegenheden die dit dorp rijk is. Dit bood voor de meeste van 

ons ook wel weer de mogelijkheid om een praatje met elkaar 

te maken of wat contacten te leggen. In Hoenderloo bij 

restaurant Ruggestee sloten we de dag af met een diner.   

Onderweg naar huis hebben we heerlijk geluisterd en 

meegezongen in de ene bus bij muziek van Andre Rieu en 

Wim Sonneveld, in de andere bus alleen met Wim 

Sonneveld. Deze chauffeur gaf meer de voorkeur om nog het 

een en ander onderweg te vertellen. Daarna vertrokken we 

omstreeks 20.00 uur weer naar huis en waren we om 21.30 

uur weer in Kaatsheuvel. 
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Barbecue én jeu de boules op zondag 6 augustus 2017 

In totaal waren er 38 deelnemers voor deze middag. Het weer was geweldig en men had er 

zin in. Er werd begonnen met koffie/thee met cake. Na wat bijgepraat te hebben werden 

de teams bekendgemaakt; in totaal 8 teams van 4 personen. Daarna konden de 

wedstrijden beginnen. Het team dat het eerst de score van totaal 13 punten bereikte, had 

de partij gewonnen.  

Na de eerste wedstrijd werd er een pauze 

ingelast om wat te drinken. Daarna zijn 

opnieuw 8 andere teams van 4 personen 

samengesteld en kon de laatste wedstrijd 

aanvangen.  

Intussen werd door enkele vrijwilligers van 

de Pétanque Vereniging Sprang-Capelle 

een geweldige barbecue voorbereid. En 

was natuurlijk niet alleen vlees, maar ook 

overheerlijke salade, gemixte groente, 

diverse sauzen en stokbrood met kruidenboter. Als toetje kon men gebruik maken van een 

frisse fruitsalade. 

Iedereen liet het zich goed smaken en tijdens de barbecue werd natuurlijk volop 

"gebuurt".  

Tot slot werden uiteraard de prijswinnaars bekendgemaakt, er waren 5 prijsjes, van laag 

(poedelprijs ) tot hoog (wisselbeker).  

1e plaats: Sjef van Beers 

2e plaats: Henk Netten 

3e plaats: Adrie Kemmeren 

16e plaats: Ina Rikkers 

Poedelprijs: Rikie Damen 

Al met al was het een geslaagde middag die 

in 2018 zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Samen eten bij de Roestelberg 
 
Dinsdag 17 oktober 2017 a.s. gaan we samen eten bij restaurant de Roestelberg, 
Roestelbergseweg 2 in Kaatsheuvel.  
Om 18:00 uur begint het diner, vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom.  
Voor € 22,50 per persoon maken we deze keer een 'reis om de wereld'‐ buffet. Voor elk 
wat wils, er is keuze genoeg. 
Wilt u mee, geef u dan op met het invulstrookje van pagina 19 uiterlijk 30 september 
2017.  
Mocht U echt geen vervoer hebben, neem dan even contact op met Agnes Burgs tel. 
274070 of met Helma de Vries tel 283452 
  

 



9 

 

Computer / Tablet les met een klein groepje in Het Klavier 

Ook dit najaar wil de KBO Kaatsheuvel u de gelegenheid bieden om in een klein groepje 

(maximaal 6 personen) kennis te maken met verschillende soorten computers. 

In 6 woensdagochtenden startende op 27 september leert u van 

09:30 uur tot 11:30 uur wat u allemaal kunt doen met uw iPad van 

Apple. Al na de eerste les, zult u versteld staan wat er mogelijk is 

met deze kleine 'computer' voor zowel thuis als om mee te nemen 

met vakantie. Kosten voor 6 lessen € 60,- (voor leden 10% korting)  

Eveneens in 6 ochtenden startende op donderdag 28 september leert u van 9:30 tot 11:30 

uur wat u kunt doen met een tablet van Samsung of een ander merk, die werkt met het 

Android systeem. Ook met deze 'handcomputer' kunt u veel meer dan wat internetten of 

emailen, zowel thuis als tijdens de vakantie. Kosten voor 6 lessen € 60,- (voor leden 10% 

korting)  

Tenslotte in een viertal dinsdagmiddagen startend op 26 september van 13:30 tot 15:30 

uur, kunt u zien op welke wijze u de veiligheid van uw Windows 10 computer en uw 

privacy zo goed mogelijk kunt waarborgen. Kosten voor 4 lessen € 40,- (voor leden 10% 

korting). 

De lessen volgt u op uw eigen iPad/tablet of laptop, u dient deze dan ook mee te nemen. 

U kunt tijdens de eerste les het in eigen beheer vervaardigde cursusmateriaal dan wel een 

naslagwerk in boekvorm aanschaffen (optioneel). 

Heeft u belangstelling of wilt u aanvullende 

informatie, neem dan vrijblijvend contact op 

docent Ruud Giesbers op 06-18784622 of per 

email naar rjm-giesbers@home.nl. 

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 met uitzondering van de zomervakantie 

Voor het overzicht van de data, zie pagina 2. 
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Gezamenlijke viering van de Seniorenmiddag op woensdag 4 oktober 2017. 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. 

De KBO-afdelingen De Moer en Kaatsheuvel en de Seniorenvereniging Loon op Zand 

organiseren in samenwerking met de gemeente een seniorenmiddag voor alle 50-plussers 

van onze gemeente. Deze seniorenmiddag vindt jaarlijks plaats steeds in een andere 

dorpskern. Dit jaar is De Moer aan de beurt om alle senioren een plezierige en ook 

educatieve middag te bezorgen.  

Voor alle duidelijkheid, het lidmaatschap van de KBO afdelingen of seniorenvereniging is 

niet noodzakelijk. Misschien is het wel een aardige gelegenheid om kennis te maken met 

een van deze organisaties. 

Op woensdag 4 oktober bent u van harte welkom bij Partycentrum ’t Maoske , 

Middelstraat 24 5176 NJ De Moer. Tel: 013-5159295 

Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter, de heer Frans Stobbelaar, zal voor u 

optreden de taalvirtuoos Wim Daniëls met zijn programma “De taal achterna” 

Na de pauze zingt het koor Stuifzand uit Loon op Zand. 

Francis Kuijk tweede geworden van het programma Heel Holland Bakt vertelt over haar 

ervaringen.  

De zaal is open om 13.00 uur, aanvang van het programma is 13.30 uur. 

Om 17.00 zal de voorzitter de middag sluiten. 

De eigen bijdrage voor deze middag, alles inclusief bedraagt € 3.00 p.p. 

Programma: 

13.00 uur: Zaal open. Koffie/thee met traktatie wordt geserveerd. 

13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter. 

13.45 uur: Optreden van Wim Daniëls. 

14.45 uur: Pauze 

15.15 uur: Koor Stuifzand 

15.40 uur: Korte pauze 

16.00 uur: Koor Stuifzand 

16.20 uur: Francis Kuijk  

16.30 uur: koffie/thee met gebak gemaakt door Francis 

17.00 uur: afsluiting door de voorzitter. 

U begrijpt dat wij graag willen weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Voor 

deelname kunt u het strookje invullen, op pagina 19 en het met het door u te betalen 

bedrag vóór 28 september inleveren bij een van de vermelde adressen. 
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Samen eten bij de Zwammenberg 

Wat:   Samen eten 

Waar:  de Zwammenberg, Zijstraat 20 in de Moer. 

Wanneer:  woensdag 27 sept. 2017  aanvang 18.00 uur, binnenkomst vanaf 17.30u  

Prijs:   € 21,50 

Maak uw keuze uit onderstaande gerecht 

Voorgerecht. 

Moerse paddenstoelensoep 

Alternatief tomatensoep voor degene die geen paddenstoelensoep lust. 

Hoofdgerecht. 

Paddenstoelenburger, of schnitzel 

of zalmfilet op een bedje van groenten. 

Frites 

Frisse rauwkostsalade. 

Dessert. 

Coupe Zwammenberg. 

Mocht U echt geen vervoer hebben, neem dan even contact op met 

Agnes Burgs tel. 274072 of Helma de Vries tel. 283452. 

Opgave met het invulstrookje vóór 20-9 op pagina 19. 

Bootreisje over de Maas op 26 september 

De zomer weer (bijna) op zijn retour, we hopen nog op een goede nazomer. Om nog even 

te genieten van de natuur en deze zomer af te sluiten, hebben we nog een boottochtje 

gepland. Dinsdag 26 september gaan we naar Heusden om een uurtje over de Maas te 

gaan varen. Vertrek vanaf Het Klavier om 13.00 uur. In Heusden aangekomen is er tijd voor 

koffie met een worstenbroodje. Rond 15.00 uur gaan we de boot op en varen we een 

uurtje over de Bergse Maas en krijgen we ook weer koffie/thee met heerlijke appeltaart 

geserveerd. Rond 16.45 uur zullen we weer in Kaatsheuvel arriveren. Deze middag gaan we 

met de auto, diegene die wil rijden en eventueel leden meeneemt ontvangt hiervoor een 

vergoeding. 

Info: Wies Molenschot 

Prijs voor deze middag is € 21,- p.p. 

Opgeven met het invulstrookje op pag. 19 vóór 20 september bij de bekende adressen. 
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Gezellige zondag  

Najaar 2017  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

1 oktober in Eekhof 

Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag, entrée € 2,50 incl. kopje koffie of thee. 

5 november in de Vossenberg 

Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muziek middag, entree € 2,50 inclusief kopje koffie of thee en na afloop gelegenheid 

een frietje met kroket te eten tegen betaling 

Bezoek Villa Pardoes 

Bent u ook zo nieuwsgierig hoe het er van binnen uitziet bij Villa 

Pardoes? Die kans krijgen we op vrijdag 22 september a.s. van 11.00-

13.00 uur. 

Ontvangst met koffie en iets lekkers vanaf 10.30 uur in ”Theater de Poef” op het terrein 

van Villa Pardoes.  Om 11.00 uur vertelt Gert-Jan van Boxtel een verhaal over Villa 

Pardoes. Na een kort filmpje, krijgen we in groepjes een rondleiding door de huisjes. U zult 

verbaasd staan over de uitstraling. Ieder huisje heeft zijn eigen thema en kleur. Om 13.00 

uur moeten we de Villa weer verlaten, want daarna komen er weer nieuwe gasten. 

Wanneer:  vrijdag 22 september van 11.00-13.00 uur (op dit tijdstip zijn er géén gasten)

Bijdrage: € 5,-- 

Er is parkeergelegenheid op het terrein zelf. Als u met de fiets komt kunt u de fiets in de 

fietsenstalling zetten. 

Strookje van pagina 19 inleveren vóór 18 september 2017. Maximaal 40 personen. 

Kaatsheuvel KBO 
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Busreis: Liever Thuis Donderdag 23 November 2017 Beursgebouw  Eindhoven 

Vertrek: Let wel 09.00 uur vanaf Het Klavier Kaatsheuvel, we zijn om 15.30 uur terug.  

Het is alweer de 5e editie van de 'Liever Thuis!'. Het aanstaande lustrum zal een feestelijk 

tintje krijgen met een bijzonder programma en een aanbod dat groter en gevarieerder is 

dan ooit. Bovendien worden wij als KBO leden warm ontvangen op de stand met gratis 

koffie, thee en gebak.   

Genieten van het ouder worden 

Hoe blijf ik gezond en vitaal? Hoe ga ik alles financieel regelen? Welke aanpassingen moet 

ik aan de woning doen en welke rol speelt techniek daarin? Op deze en veel meer vragen 

krijgen bezoekers een antwoord tijdens de 'Liever Thuis!' beurs in het Beursgebouw te 

Eindhoven. Het evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een compleet aanbod 

om op latere leeftijd optimaal te blijven genieten. 'Liever thuis!' brengt producten en 

diensten samen die het woongemak en leefcomfort merkbaar verhogen. Voor nu én later. 

Wonen, vrije tijd en gezondheid 

Met een bezoek aan 'Liever Thuis!' kunt u ook gratis het evenement 'LEEF!' bezoeken. Op 

dit lifestyle event staan gezondheid, voeding, comfort, luxe en activiteiten centraal. Zo 

kunt u van alles vinden voor een gezonde levensstijl met ruimte voor gezonde voeding, 

ontspanning en beweging. Er is ruimschoots aandacht voor luxe en comfort in huis, denk 

hierbij aan isolatie, inrichting, woningautomatisering, tuininrichting en diverse 

mogelijkheden voor aanbouw en verbouw. Daarnaast kunnen bezoekers ook inspiratie 

opdoen voor de 'klassieke' lifestyle producten als mode, verzorging en auto's. 

 

Leden van alle KBO’s in de gemeente LoZ betalen voor deze busreis € 8,00 p.p. 

inclusief entree bewijs, kaartjes krijgt u in de bus ( KBO Brabantpasje meenemen) 

Heeft u belangstelling, geeft u zich dan vóór 12 oktober 2017 op aan de volgende adressen 

m.b.v. het strookje op pagina 21. 

Roos Honkoop, Keteldiep 24 tel: 0416-275290 (van tevoren bellen) 

Diny Thielen, Bredevaert 2 tel: 06-41809166 (van tevoren bellen) 



  

 

 
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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Wordt u de nieuwe schakel binnen Eekhof? 

Voor woonzorgcentrum Eekhof zijn we opzoek naar 

vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Eekhof telt 

+/- 110 vrijwilligers die ieder op hun eigen manier hun steentje bijdragen. Ondersteunen 

van het ontbijt, helpen bij activiteiten, verzorgen van de dieren enz. 

Voor een aantal werkzaamheden zijn wij op zoek naar u. 

• Het netjes maken en houden van de tuinen van Eekhof. (gras maaien, onkruid 

wieden, moestuin bijhouden enz.) 

• Ondersteuning bieden bij de maaltijden (ontbijt, lunch en warme maaltijd) 

• Maatje (samen met een bewoner leuke activiteiten ondernemen) 

• Samen met een bewoner fietsen (duo-fiets of rolstoelfiets, allebei elektrisch) 

• Beautymiddag: de nagels van de bewoners mooi maken, maar ook een maskertje 

opzetten enz. ( dinsdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur) 

• Gezellig op donderdagochtend samen met vrijwilligers en bewoners een wandeling 

maken. ( 10.00-11.00 uur)  

• Koken van een warme maaltijd voor 7 bewoners. (Als vrijwilliger kunt u mee-eten) het 

koken is in de middag of de avond. U overlegt met de collega’s wat er gekookt kan 

worden, eigen recepten zijn altijd welkom)   

• Eekhof heeft twee lieve konijntje en deze knuffelen graag met de bewoners, bent u de 

schakel die deze twee bij elkaar brengt? 

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

super leuke vrijwilligerswerk binnen Eekhof bel, mail of kom langs voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek. Eekhof is ook altijd opzoek naar u hobby’s, talenten of interesse. Er 

is veel mogelijk binnen Eekhof.  

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg (vrijwilligerscoördinator), Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl  

telefoon 06-18959552/0416-301406  

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

Ik hoop u snel te zien!! 
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Gratis lezing van DGF Notarissen op 25 september 2017 

 

 

 

"Het Levenstestament 2.0" 

Dierckxsens Van Grinsven Franken Notarissen uit Kaatsheuvel heeft een laagdrempelige en 

kwalitatief goede dienstverlening hoog in het vaandel staan en organiseert dan ook 

regelmatig bijeenkomsten met actuele en aansprekende onderwerpen. 

Waarom een levenstestament 2.0? 

Een levenstestament 2.0 is géén nieuwe variant van het levenstestament maar een 

levenstestament dat volledig is afgestemd op uw persoonlijke familiesituatie, wensen en 

verwachtingen. De ervaringen die de laatste jaren door onze notarissen zijn opgedaan bij 

het opmaken vele levenstestamenten heeft eraan bijgedragen dat de persoonlijke 

afstemming nóg verfijnder is geworden. Er is veel mogelijk, van een eenvoudige volmacht 

aan één persoon tot een uitvoerig levenstestament waarbij vele familieleden een rol 

spelen.  

Gratis lezing  

Maandag 25 september 2017 geven wij in gemeente- en gemeenschapshuis Het Klavier, 

Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel, een lezing waarin onze notarissen Antoine van Grinsven 

en Ivar Franken het u allemaal haarfijn willen uitleggen. Zoals u van ons gewend bent 

bieden we u immers graag op een laagdrempelige manier de mogelijkheid kennis te 

nemen van actuele ontwikkelingen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur, de lezing 

begint om 20.00 uur. Na afloop van de lezing is er volop gelegenheid tot het stellen van 

vragen.  

 

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen wij u zich vooraf aan te melden voor deze 

lezing. Op onze website www.dgfnotarissen.nl kunt u zich direct inschrijven. Telefonisch 

aanmelden is overigens ook mogelijk (tel. 0416-274962). Wees er dus snel bij. 
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MODESHOW IN DE GILDENBOND 

Wegens succes geprolongeerd. Voor iedereen die van leuke kleding houdt en een gezellige 

middag wil hebben gaan we weer een modeshow houden. Deze keer komt de winter-

collectie aan bod. De modellen showen weer mooie betaalbare kleding voor elk wat wils. 

23 oktober vindt dat plaats in De Gildenbond. Mgr Volkerstraat 3. We starten om 11.00 

uur met koffie/thee met iets lekkers. Daarna begint de modeshow, rond 12.00 uur begint 

de lunch. Kopje soep met een broodje kroket en een consumptie. De gastvrouwen geven 

graag advies bij het passen van de geshowde 

kleding en kunt u in alle rust een keuze maken. De 

middag eindigt met een gratis loterij waar u leuke 

prijzen kunt winnen. 

De prijs voor deze middag is € 7,00 p.p. 

Wilt u deze middag bijwonen geef u dan vóór 15 

oktober op met het invulstrookje op pagina 21. 

 

 

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. 

Voormelding busreis orchideeënhoeve 

Noteert u dit alvast in uw agenda: 

Op vrijdag 15 december a.s. gaan we naar Luttelgeest. We vertrekken om 12.00 uur en zijn 

om ongeveer om 21.30 uur weer terug in Kaatsheuvel. 

De uitnodiging voor deze busreis vind u in het volgende nummer wat in november uitkomt 

hierin leest U hoe de dag eruit zal zien. De kosten hiervan zijn € 56,-. Bent u toch al 

nieuwsgierig en wilt u al iets meer weten neem dan contact op met een van de leden van 

reis-actief, die achterin dit nieuwsblad staan vermeld.     



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier had uw advertentie  
kunnen staan 
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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 Villa Pardoes op 22 september 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 5,00  

Inleveren uiterlijk 18 september 2017 

Rondvaart over de Maas op 26 september 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 22,50      Totaal   €…………………………… 

Inleveren uiterlijk 26 juni 2017  

 

Samen uit eten bij de Zwammenberg op 27 september 2017 

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

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

Aantal  ……  x € 21,50  

Inleveren uiterlijk 20 september 2017. Wilt u uw menukeuze aangeven a.u.b. 

Komt u met de auto en kunt u evt. passagiers meenemen, geef dat dan even aan s.v.p 

Aanmeldingstrookje Seniorenmiddag 2017 

s.v.p. duidelijk invullen per adres en doorstrepen wat niet van toepassing is. Bij meerdere 

personen graag óók alle adressen vermelden.  

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

Adres………………………………………………………………………..  

neemt/nemen deel aan Seniorenmiddag 2017 op woensdag 4 oktober 2017. 

De eigen bijdrage van € 3,-- per persoon tegelijkertijd hierbij insluiten. 

Inleveren bij één van onderstaande adressen uiterlijk vóór 28 september! (na deze datum 

aanmelding niet meer mogelijk)  

Ton Honkoop, Keteldiep 24 - Lia Leemans, Hobbemastraat 11 - Wies Molenschot, 

Oosterwijklaan 14 - Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35, Kaatsheuvel 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw R.Laros 

Gasthuisstraat 15 

5171 GC Kaatsheuvel 

Mevrouw A.van Riel 

Dreefseweg 38 

5171 VM Kaatsheuvel 

 

Mevrouw C.Schrauwers 

van Heeswijkstraat 26 

5171 KK Kaatsheuvel 

Mevrouw M.J.C. Stans 

Meierijlaan 35 

5171 ZN Kaatsheuvel 

 

De Heer P.T.W.M. Viguurs 

Turfvaert 47 

5171 MC Kaatsheuvel 

  

Samen uit eten bij de Roestelberg op 17 oktober 2017 

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

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

Aantal  ……  x € 22,50  

Inleveren uiterlijk 30 september 2017.  

Komt u met de auto en kunt u evt. passagiers meenemen, geef dat dan even aan s.v.p 

Modeshow in de Gildenbond op 23 oktober 2017 

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

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

Aantal …………………………. X € 7,00 

Inleveren uiterlijk 15 oktober 2017 

 

Busreis Liever Thuis op 23 november 2017 

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

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

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

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

Aantal ………….. X  € 8,00  + ………..  

Lever dit strookje in vóór 12 Oktober 2017 op aan de volgende adressen 

Roos Honkoop, Keteldiep 24 tel: 0416-275290 (van tevoren bellen) 

Diny Thielen, Bredevaert 2 tel: 06-41809166 (van tevoren bellen) 
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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. 


