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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 (18, 22-12, 5,19-1 

en 2-16 febr. e.v.) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (6 en 20-12, 

10 en 24-1 en 7 en 21-2) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 29 januari,  

26 februari 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Ellie Fransen, 0416-311332 

Meer bewegen Elke maandag  o.l.v.  

Mevrouw van Heesch 

09:15 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Nordic Walking Elke dinsdag  09:30 uur bij Café de 

Roestelberg 

Ton van Iersel, 0416-274380  

Racefietsen Elke donderdag 13:00 uur vertrek van-

af Gasthuisstraat 29 

Karel Damen, 06-13611985 

Yoga Iedere donderdag vanaf 

o.l.v. mevrouw C.Roos 

 

11:00 - 12:00 uur in 

Het Klavier 

12:30 - 13:30 uur 

Lia Leemans, 0416-275016  

U kunt nog aanmelden voor 

de tweede groep. 

Wandelen Iedere donderdag in 2 

groepen (rustig en iets 

pittiger)  

Start om 13.30 uur 

vanaf verschillende  

locaties rond  

Kaatsheuvel  

Locatie informatie bij  

Ton Honkoop, 0146-275290 

Henk Vennix, 0416-274620 

Zingen Elke maandag met  

Zang en Vriendschap 

14:30 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 
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Van de voorzitter 

Langzamerhand gaan we weer richting de feestdagen en het jaar 

2018. Wij ouderen kennen al heel lang deze meestal winterse maand 

als gezellig en vrolijk, maar ook de wetenschap dat er weer een nieuw 

jaar aankomt met nieuwe mogelijkheden en kansen. We hopen dan ook altijd dat onze 

kinderen en kleinkinderen in het aankomende jaar weer nieuwe mogelijkheden vinden in 

hun baan of leefomstandigheden. Vooruitgang wordt dat genoemd. Ook voor ons komen 

er weer andere tijden. We worden hopelijk weer een jaartje ouder met alle gemakken en 

ongemakken die bij onze leeftijd horen. Elk jaar heeft weer zijn eigen kenmerk. Er is altijd 

wel iets bijzonders, dat ons is overkomen. We gaan er dan ook vanuit dat 2018 een goed 

jaar zal zijn voor onze KBO leden . 

Het jaar dat KBO Kaatsheuvel 65 jaar bestaat, dat is niet niks. Veel van dit soort 

verenigingen zijn er al niet meer. Onze KBO komt voort uit het diocees Den Bosch en 

vroeger was er niet veel anders voor senioren. Nu is de verscheidenheid veel groter, 

daardoor groeit onze vereniging als kool. Zeker in dit jubileumjaar gaan wij ervoor om onze 

leden nog meer te bieden. We zijn met nieuwe vrijwilligers bezig om in de toekomst nog 

meer te kunnen bieden aan evenementen en zeker ook aan belangenbehartiging. Het 

moet mogelijk zijn om onze leden met raad en daad bij te staan op sociaal gebied. Nu al is 

de kennis aanwezig om mensen te helpen. Dit is goed georganiseerd, dus maak hier 

gebruik van!  Onze netwerken breiden zich elk jaar uit en deze benutten we dan ook 

optimaal. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart. De seniorenraad van onze gemeente heeft 

een 10-puntenplan aangeleverd die we graag voor ouderenbeleid verwezenlijkt zien. Wij 

geven geen stemadvies maar let goed op tijdens de campagne of de partijen hier ook over 

spreken. Wij zijn met een dusdanig groot aantal dat ze echt wel willen luisteren, maar 

doen wat wij vragen is een andere zaak. 

Voor iedereen prettige feestdagen en een goed  

 

 

Herman van Gulik 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie RPQ 
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Activiteiten komende periode 

13 december Kerstviering 2017 
14 december Terugkommiddag cursisten Veilig en Fit 
15 december  Busreis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, zie mededeling hieronder 
18 december Workshop kerststukjes 
20 december   Terugkommiddag vakantiereis Nunspeet 
9 januari  Samen eten bij de Leckernij 
17 januari  Tonproaten 
19 januari Bezoek Senioren Expo 
29 januari Kaarten maken 
1 februari  Museum "de Looierij" in Dongen 
14 maart   bezoek aan de Poppenstee te Waspik (zie volgend nieuwsblad) 
23 maart   bezoek aan Villa Pardoes (zie volgend nieuwsblad) 
28 maart   Algemene Ledenvergadering (zie volgend nieuwsblad) 
Let op: de busreis naar Luttelgeest vertrekt vanaf "De Werft" en NIET vanaf "Het Klavier" 

Via de Rabobank Clubkas Campagne onze kas spekken. 

Verlaat bericht voor onze nieuwsblad lezers, leden die hun  

e-mailadres aan het leden bestand hebben door gegeven hebben 

dit mooie nieuws al eerder kunnen lezen. 

Woensdagmiddag 1 november kreeg de kaartmiddag van onze 

senioren een feestelijk tintje. Deze middag werd de cheque van 

Spek de Clubkas overhandigd aan onze penningmeester met het mooie bedrag van  

€ 1.251,65. Overdonderd door dit mooie bedrag willen wij iedereen dan ook hartelijk 

danken voor alle stemmen die wij gekregen hebben. Leden, familie, vrienden en kennissen 

allemaal bedankt voor u stem aan onze KBO vereniging. Ook dank aan Rabobank De 

Langstraat die dit allemaal mogelijk maakt. 

Bijgaande foto’s van dit mooie moment. 
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Donderdag 1 februari 2018 Museum DE LOOIERIJ te Dongen  

Bezoek aan Museum DE LOOIERIJ, Kerkstraat 33, 5101 BB 

Dongen. Donderdag 1 februari 2018 brengen we een 

bezoek aan Museum DE LOOIERIJ te Dongen. Onder leiding 

van een gids maken we kennis met DE LOOIERIJ, het 

Dongens museum waar het leven in een gemeenschap van 

leerlooiers beleefd kan worden. Van koe tot leer; techniek 

en mens in een gebouw dat looien ademt. Ontdek wat 

anderen al zeggen: "Tjonge, ik wist niet dat hier zoiets 

moois is…" 

Al met al is het een museum dat de moeite waard is. U 

moet het zelf beleven! Zittend op de oude looiputten in het 

riante museumcafé kunnen we genieten van koffie/thee.  

Deelnemers die in het bezit zijn van museumjaarkaart, 

betalen per persoon € 6,- , dus neem deze beslist mee. Anderen deelnemers betalen € 10,- 

per persoon en is inclusief rondleiding, koffie/thee. Er kunnen maximaal 45  personen 

deelnemen. Het minimum aantal is 15 personen.  

We vertrekken om 13:30 uur vanaf Het Klavier.   

Aanmelden via het invulstrookje op pagina 19 vóór 8 januari 2018. 

Kerststukjes maken 

Het is weer (bijna) kerstmis en gaan we zoals gewend even weer een gezellige middag 

knutselen samen. Deze prachtige schaal staat voor iedereen klaar om een sfeervol 

kerststuk te maken ter decoratie voor uw kerst- of tuintafel. Durft u deze uitdaging aan? 

Geef u dan tijdig op! 

Maandag 18 december is er weer een 

workshop om deze prachtige schaal te vullen 

met luxe materialen en deskundige hulp en 

uitleg. Wij starten om 14.00 uur in onze 

eigen ruimtes (1.17 -1.18) in Het Klavier.  

Kosten bedragen € 15,-. 

Invulstrookje op pagina 19 vóór 11 

december 

Voor info: Wies Molenschot 
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Samen eten bij de Leckernij 

Dinsdag 9 januari 2018 gaan we samen eten bij 

restaurant de Leckernij, Gasthuisstraat 5 in 

Kaatsheuvel. Om 18:00 uur begint het diner, 

vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom.  

Voor € 17,50 p.p. krijgen we deze keer een 3‐

gangenmenu. Drankjes zijn exclusief en rekent u 

op de avond zelf af. Om alles vlot te laten 

verlopen vragen wij u een keuze te maken voor het voorgerecht en hoofdgerecht. Wilt u 

mee, vul dan vóór 21 december 2017 het invulstrookje op pag. 19 volledig in.  

Menukeuze:  

Voorgerecht  

Carpaccio met truffelmayonaise, kaas, rucola en pijnboompi en.  

Noedels met garnalen en kip, met prei, paprika, champignons en soja. 

Hoofdgerecht 

Gebakken winter kabeljauw met een saus van mosterd, dragon en crème fraîche. 

Geroosterde ossenhaasspies met paprika saus. 

Koersbal 

Na jaren dit spel gespeeld te hebben in de Gildenbond is hier helaas een einde 

aangekomen. Jammer genoeg is hier de terugloop van deelnemers debet aan. Tot grote 

spijt van de laatste spelers van deze groep zit hem dit vooral in de fysieke gesteldheid, 

waardoor velen af moesten haken. Zij hadden gehoopt dat er uit onze vereniging een 

aantal nieuwe spelers zich zouden melden, want zij hadden graag nog vele wedstrijdjes 

gespeeld. Voor de jeu‐de‐boulers zou dit in de wintermaanden een mooie vervanging 

geweest zijn. Nie emin hebben zij tot op de laatste dag met veel plezier hun spel gespeeld 

en waren zij steeds van harte welkom in de 

Gildenbond.  

Dank je wel aan de vrijwilligers die wekelijks op 

woensdagmorgen de koersbalmat zo vele jaren hebben 

uitgerold en de koffie voor deze groep hebben 

verzorgd.   

Een pluim voor jullie. 



   
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

 

Het bestuur en commissies van KBO Kaatsheuvel wensen 

U heel prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 
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Computer / Tablet les met een klein groepje in Het Klavier 

Ook komend voorjaar wil de KBO Kaatsheuvel u weer de gelegenheid bieden om in een 

klein groepje (maximaal 6 personen) een cursus te volgen op gebied van 'computers', de 

iPad e.d. Het lestempo ligt zeker niet te hoog ! 

In 4 dinsdagmiddagen startende op 23 januari leert u van 13:30 tot 15:30 uur hoe u van 

uw foto's gemaakt met uw digitale camera een leuk fotoboek kunt maken, dat na het 

samenstellen gedrukt wordt bij Albelli. Kosten voor 4 lessen € 40,- (voor leden 10% 

korting) , materiaalkosten € 5,-. 

In 6 woensdagochtenden startende op 24 januari 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)  

Tenslotte kunt u in 8 donderdagochtenden startend op 25 januari van 09:30 tot 11:30 uur, 

de basisvaardigheden leren hoe op een laptop of computer met Windows 10 te werken. 

Kosten voor 8 lessen € 80,- (voor leden 10% korting), materiaalkosten € 5,-. 

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

 

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. 

Suggesties voor evt. andere cursussen op 

computergebied zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. Misschien kunnen wij hiervoor iets dan 

organiseren. 

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 1.18 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 van dit nieuwsblad of op www.kbo-kaatsheuvel.nl. 
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Vaarwel………….. 

Dag dag, dag week, dag maand, dag jaar, ga je ons verlaten 

mag ik voor dat je gaat, nog even met je praten? 

Driehonderdvijfenzestig  keer gaf je ons vreugd en zorgen 

politiek, goei of slecht weer gij kwam weer elke morgen. 

Dat deed je dan zo zeven keer, waarna telkens bleek 

dat zeven dagen achtermekaar is precies ’n volle week. 

’n Week daar zijn we aan gehecht, waarom dat hoef je niet te vragen 

want ge weet dat elke week ons schenkt twee vrije dagen. 

Zijn d’r weer vier volgemaakt, dan hedde ’n weg gebaand 

omdat ongeveer 4 weken zijn te samen ’n volle maand. 

Een maand die geeft ’t tijdstip aan wat voor weer ’t zou moeten zijn 

’n maand die komt ’n maand die gaat per jaar precies ’n dozijn. 

Dag dag, dag week, dag maand, dag jaar verzink in oneindigheid 

want ’t nieuwe staat voor ons klaar, daarvoor zorgt vadertje tijd. 

Terugkomdag  vakantieweek 

Hier een klein berichtje over onze vakantieweek in 

Nunspeet. De groep was klein maar reuze gezellig.  

Het weer werkte ook mee. Ben je hier benieuwd naar 

kom dan  woensdag 20 december om 2 uur naar  

Het Klavier kamer 1.17. Dan kunt u de foto’s zien er 

ook even na praten. Breng gerust iedereen mee ook al 

zijn ze niet bij de KBO. 

Dus tot ziens op 20 December. 

De vakantiecommissie. 
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Uitnodiging Kerstviering 2017  

Het Bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse kerstviering bij:                                

                                                                                                               

 

 

Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 13 DECEMBER A.S.  

PARKEREN: er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen, de parkeerwacht zal u verder 

verwijzen naar de parkeerplaatsen in het centrum o.a. van Jumbo.     

Programma  

13.00 uur :   Opening zaal 

13.25 uur :   Welkomstwoord voorzitter 

13.30 uur :        Kerstviering, geleid door Pastoor Luijckx  en m.m.v. van de koren Zang en 

                            Vriendschap en St. Caecilia 

14.45 uur:         Koffie/thee met iets lekkers 

15.15 uur:         Optreden van de Swingmeneertjes  

15.55 uur:         Pauze met drankje  

16.20 uur:         Vervolg optreden  

17.00 uur:         Broodje met koffie/thee 

18.00 uur:         Sluiting door de voorzitter 

De organisatie heeft voor deze middag extra geïnvesteerd in het geluid, speciaal voor u 

zoals vorig jaar met de kerstviering tot ieders tevredenheid.  

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze middag. 

Deze middag wordt u gratis aangeboden door KBO Kaatsheuvel. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich vóór 9 december via het antwoordstrookje op pagina 19 

zich aan te melden voor deze middag en dit inleveren bij Lia Leemans, Hobbemastraat 11, 

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 of Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35. 

Zo alleen kunnen wij het juiste aantal lekkers en broodjes bestellen.  

NB Op vrijdagmiddag 8 december kunt u zich ook in onze KBO ruimte 1.17 in Het Klavier 

aanmelden tussen 13:30 en 15:00 uur. 

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. 

Telefonische informatie alleen bij Lia Leemans telefoon 275016. 
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Gezellige zondag  

Najaar 2017  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

17 december Buurthuis Pannehoef 

Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

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

14 januari 2018 in de Rode Loper 

Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

Heerlijke maaltijd met een toetje voor € 6,- incl. kopje koffie of thee en één glaasje fris. 

 

Kaatsheuvel KBO 

AMARETTU of Amandelkoekjes voor bij de espresso! 

Ingrediénten voor 4 porties: 

600 gram amandelen 

400 gram kristalsuiker 

4 eiwitten 

1 eetlepel bloem 

2 eetlepels olijfolie 

Verwarm 1 liter water handwarm.Leg de amandelen 10 minuten in te weken. 

Droog ze met keukenpapier,pel ze en hak ze heel fijn. 

Zet de oven op 180 graden. 

Klop de eiwitten stijf. 

Meng de bloem met suiker en de amandelen. 

Schep het eiwit er voorzichtig door en meng het tot een stevige massa. 

Maak ovale balletjes en schik ze op een met olijfolie ingevet bakblik. 

Zet het bakblik in de oven en bak de amandelkoekjes in 12 tot 15 minuten goudbruin 

Eet ze met smaak op ! 
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 Senioren Expo op  vrijdag 19 januari 2018. 

Ook in 2018 organiseert KBO-Brabant weer een busreis naar de "Senioren Expo" in 

Veldhoven. Wij als KBO Kaatsheuvel hebben ons ingeschreven; er kunnen zich 50 personen 

aanmelden.  

De Senioren Expo is een beurs voor de 50-plusser, een informatiemarkt en optredens van 

orkesten, koren en artiesten. De prijs voor deelname bedraagt € 6,00 en is voor het  

busvervoer en de entree. Het vertrek is vanaf Het Klavier om 09.00 uur; Aanmelden met 

het strookje op pag. 19. Dit dient uiterlijk 20 december binnen te zijn met betaling van € 

6,00 per persoon. Gezien het beperkt aantal plaatsen geldt daarom, snel handelen, want 

"vol=vol". Op eigen gelegenheid kunt u er natuurlijk ook naar toe (neem uw KBO ledenpas 

mee voor korting). 

16 t/m 21 JANUARI 2018 

NH Conference Centre Koningshof 

Workshop bierbrouwen 

Helaas hebben niet veel leden aan deze middag deelgenomen. Jammer! Maar diegene die 

zich hadden opgegeven hebben een gezellige, maar zeker een leerzame middag gehad. 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd door Leon (hobbybrouwer) een 

duidelijk beeld geschetst hoe het hele proces van bier brouwen verloopt. De leden konden 

volop vragen stellen en deden dat ook zodat er genoeg informatie was voor iedereen. 

Er komt heel wat bij kijken bij deze hobby maar het was interessant om te zien hoe een en 

ander in zijn werk gaat. Na de presentatie was er nog tijd voor een glas bier van de hobby 

brouwer en kon iedereen nog even gezellig wat blijven buurten. 

Ondanks de geringe belangstelling was het al met al een heel 

geslaagde middag. 



  
 

 
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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Iedereen is welkom bij Eekhof!!!! 

Wist u dat:  

• U bij Eekhof altijd binnen kunt lopen voor wat te drinken en/of te eten? 

• U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten (tegen betaling) zoals: Bingo, 

dansavonden, weekafsluiting, klassieke muziek, plaatjes draaien en nog meer. Voor 

meer info loop binnen of bel 0416-301406. 

• U in de rode loper op woensdag ochtend ( 9.30-10:30) kunt deelnemen aan senioren 

gym. De kosten zijn hiervoor € 2,50 per keer. (geen abonnement). Voor meer info 

kunt u vragen naar Irma. 0416-301406 

• Eekhof beschikt over een biljart, deze mag iedereen gebruiken.  

Kosten: € 1,- per wedstrijd en 1 consumptie.  

• Bij ‘bakske bij de buren’, iedere eerste dinsdag van de maand gezellig met 

buurtgenoten aan schuiven aan de lange tafel. Eerst een bakje koffie/thee met iets 

lekkers (€ 2,10). En als u wilt blijven voor de lunch is er friet met een snack. (€ 4,10)  

(de frietkraam staat voor Eekhof)  

• De prijzen voor een bakje koffie/thee maar € 0,95 kost. Eekhof ook een lekker en 

betaalbare lunchkaart heeft. 

• Wij op Eekhof ook  warme maaltijden kunnen serveren. (prijs verschilt wat men wil/ 

bijv. alleen hoofgerecht maar ook 3 gangen menu)  

  

Dus kom eens langs bij Eekhof. Tot ziens  

Woonzorgcentrum Eekhof 

Gasthuisstraat 11 

5171GC Kaatsheuvel 

0416-301410      



16 

 

Tonpaotmiddag, woensdag 17 januari 2017 in Het Klavier. 

Na alle drukte van de decembermaand kruipen wij weer langzaam naar het carnaval. Onze 

start hierin is de tonpraotmiddag in de Theaterzaal van Het Klavier waar de ton klaar staat 

voor weer bekende tonpraoters. Zij zullen er voor zorgen dat de lachspieren weer volop 

gebruikt kunnen worden. Samen met de tonpraoters willen wij u trakteren op een gezellige 

middag. Aanvang 13:30 uur de deuren worden om 13:00 uur voor u geopend. 

De entree is € 3,- en niet-leden betalen € 5,- , dit is inclusief een kopje koffie of thee. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, maar u moet wel lidmaatschapspasje tonen bij 

binnenkomst. Moet u worden opgehaald, spreek dan af na 17:00 uur zodat u niets van 

deze middag hoeft te missen. 
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 Afd. Kaatsheuvel 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Doorhalen wat niet van toepassing is.  

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

€ 2,-).  De contributie dient aan het begin van elk kalenderjaar bij voorkeur door een 

automatische machtiging, te worden betaald.   

Enkele dagen na de ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt men een 

uitgebreide documentatie map. Een ondertekende betalingsmachtiging dient hierna bij 

onze penningmeester te worden ingeleverd.  

Dit formulier inleveren bij de penningmeester van KBO-Kaatsheuvel:  

Secretariaat: Keteldiep 24   
5172 AZ Kaatsheuvel Aanmeldingsformulier   

tel. 0416-275290 nieuw lid / nieuwe leden 

Dhr. Henk van den Kieboom  
Verlaet 4 De persoonlijke gegevens 

5171 SH Kaatsheuvel  

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

Kunnen eventueel ook per e-mail 

gemeld worden. 

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. 

mailto:herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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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 graag dezelfde gegevens vermelden als voor de eerste persoon. 

Kerstviering 13 december 2017 

Onderstaand strookje vóór 9 december 2017 inleveren bij één van de volgende adressen: 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11, Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 of Frans de Vries, 

van Heeswijkstraat 35 of aanmelden op 8-12 in Het Klavier KBO ruimte 1.17. 

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…………………………………………tel.……………………………..   

Kerststukjes maken 18 december 2017 

Onderstaand strookje inleveren bij Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 

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

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

Aantal …………………………. X € 15,00      Totaal   €…………………………… 

Inleveren uiterlijk 11 december 2017 

Samen uit eten bij de Leckernij op 9 januari 

Inleveren vóór 21 dec. bij Agnes Burgs, Neer 3 of Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c. 

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

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

Aantal …………………………. X € 17,50      Totaal   €…………………………… 

Keuze: voorgerecht carpaccio / noedels met garnalen;  

             hoofdgerecht kabeljauw / ossenhaasspies. Svp doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Busreis naar Seniorenexpo in Veldhoven op 19 januari 2018 

Inleveren vanaf 9 december en vóór 20 december bij Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 

of Lia Leemans, Hobbemastraat 11  

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

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

Aantal …………………………. X € 6,00      Totaal   €…………………………… 

Museum De Looierij in Dongen op 1 februari 2018 

Inleveren vóór 8 januari bij Agnes Burgs, Neer 3 of Helma de Vries Jan de Rooijstraat 2c 

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

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

Aantal …………………………. X € 6,00 / € 10,00* (zie artikel pag.6)  Totaal   €…………………………… 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw E.C.M. van Iersel-Hardus 

Modelleur 63 

5171 SN Kaatsheuvel 

De Heer D.Klootwijk 

Zuidhollandsedijk 43 

5171 TK Kaatsheuvel 

 

De Heer F.Nannes 

Hoofdstraat 60A 

5171 DE Kaatsheuvel 

Mevrouw A.P. van Veen 

Gasthuisstraat 15H 

5171 GC Kaatsheuvel 

 

Mijn kwaliteit van leven. 

Bij deze uitgave van ons afdelingsboekje vindt u een flyer over Mijnkwaliteitvanleven.nl.  

Dit onderzoek, waar verschillende instellingen partners in zijn, wil zicht krijgen op hoe het 

gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Senioren, mantelzorgers en mensen 

met een chronische ziekte of beperking worden gevraagd aan dit onderzoek deel te 

nemen. Zij willen de uitkomsten gebruiken om landelijk de belangen van o.a. senioren te 

behartigen. Wij gaan dit lokaal doen.  Een aanrader dus voor u om deel te nemen aan dit 

onderzoek!  Niet alleen voor het grote belang, maar ook voor u persoonlijk.  

Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt in de voorbereiding op het (keukentafel)gesprek over de 

zorg. De vragen zetten u aan tot nadenken over uw eigen situatie, op het gebied van zorg, 

hulp(middelen) en wonen.  Na afloop ontvangt u een verhelderende persoonlijke 

rapportage met uw eigen uitkomsten. Dat geeft inzicht in wat u nodig heeft in uw leven. En 

is een handig en concreet hulpmiddel bij eventuele gesprekken over zorg.  In de bijgesloten 

flyer vindt u meer informatie en leest u hoe u mee kunt doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

Zoals op de achterzijde van de flyer is aangegeven kunt u de vragen digitaal beantwoorden. 

Doet u graag mee maar lukt dit met hulp van iemand in uw omgeving niet, dan mag u 

contact opnemen met een VOA van 

onze afdeling. Hun namen staan 

vermeld aan de achterzijde van ons 

boekje. Wij danken u voor uw 

medewerking. 

 

Ton Honkoop 
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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 

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171  VX, Kaatsheuvel. tel.  06-10450822  

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 2018 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. 


