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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 (2 en 16-feb, 2 en 

16-maart e.v.) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (7 en 21 febr, 

7 en 21 maart, 4 en 18 

april) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 26 februari en 

26 maart 

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  

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 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 

14:00 - 16:00 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 
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Van de voorzitter, 

Hoera, hoera, we worden dit jaar 65 jaar jong. Een getal om trots op te 

zijn. Vooral omdat we springlevend zijn en aantonen dat senioren in 

deze tijd meedoen. Wij als senioren maken steeds meer zelf uit wat 

we willen om een fijn leven te houden. De KBO is leidend in deze. Onze activiteiten richten 

zich steeds meer op gezondheid en meedoen met alle facetten voor een beter leven. Wij 

als senioren zijn er ons meer en meer van bewust, dat we willen meepraten over zaken die 

ons aangaan op gemeentelijk niveau. De KBO is een grote vereniging die zich richt op haar 

leden. Sporten zoals badminton, meer bewegen voor senioren, Yoga, fietsen en wandelen 

zijn geliefde activiteiten waar veel leden aan deelnemen. Maar ook staat de KBO klaar 

voor de sociale taken die worden gedaan door onze ouderenadviseurs. Wij adviseren 

senioren op gebied van WMO, helpen met de invulling van formulieren (belasting) of 

bieden hulp bij administratieve zaken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met een 

vrolijk karakter, die goed worden bezocht en proberen zoveel mogelijk leden hierbij te 

betrekken. We gaan regelmatig samen eten en reizen een aantal keren per jaar naar 

schitterende plaatsen voor de nodige ontspanning. 

Ook gaan we dit jaar het 65-jarig bestaan uitbundig vieren. In de Duinkoerier is het reeds 

groot aangekondigd. Al onze activiteiten staan in het teken van dit jubileum, maar eentje 

springt er natuurlijk uit en dat is de feestmiddag van woensdag 23 mei die speciaal is 

opgetuigd als "onze" feestdag. Samen met het Pleinfestival hebben we een accommodatie 

gecreëerd, die ingevuld gaat worden met een prachtig programma en die ruimte biedt aan 

ca. 500 personen. Dus geef je op tijd op als de aankondiging hiervoor in ons blad 

verschijnt. 

 

Herman van Gulik 



   
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie RPQ 
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Snoeien op locatie. 

Vorig jaar werd er een begin gemaakt met de cursus snoeien. Een van onze leden, Gerard 

Hultermans, had een ervaringsdeskundige uitgenodigd. Er waren genoeg belangstellende 

leden in Het Klavier aanwezig. Zaterdag 25 november 2017 kreeg dit een vervolg met een 

cursus snoeien op locatie. Karel Damen had zijn tuin beschikbaar gesteld en ontving de 

gasten met een lekker kopje koffie en cake. 

De kachel snorde heerlijk onder de serre en de sfeer was goed, opvallend genoeg waren er 

deze keer meer vrouwen dan mannen aanwezig. Goed bezig dames! Helaas werd het weer 

erg slecht maar daar lieten deze bikkels zich niet door verdrijven. Na vele voorbeelden van 

snoeien van struiken en fruitbomen door Sjaak in ‘t Groen 

was het tijd voor soep met een broodje geserveerd door 

Karel en zijn vrouw.  

Na afloop nog wat gezellig 

buurten met elkaar werd er met 

veel plezier teruggekeken op 

een leerzame gezellige middag. 

Karel en iedereen die aan deze 

middag heeft bijgedragen 

bedankt.  

 

Activiteiten komende periode 

20 en 27 februari  Workshop WhatsApp 
21 februari      Kaarten bij Anton (vrije inloop) 
26 februari Kaarten maken in Het Klavier 
27 februari Samen eten Bij Anton  (vrije inloop) 
28 februari       Stek- en zadenruilbeurs 
7  maart          Kaarten bij Anton (vrije inloop) 
14 maart Bezoek Poppenstee Waspik 
21 maart           Kaarten bij Anton (vrije inloop) 
22 maart Veilig en Fit herhalingsles 
23 maart Bezoek aan Villa Pardoes 
26 maart Kaarten maken in Het Klavier 
28 maart Algemene Ledenvergadering 
Lees verder in dit blad over deze activiteiten. 
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Computercursussen bij onze KBO 

25 januari zijn wij gestart met een 

beginnerscursus Windows 10. De andere 

aangekondigde cursussen voor de iPad ging 

niet door. Wilt u ook meedoen met een 

dergelijke cursus, in een klein groepje van 

max 6 personen "Kennis maken met uw iPad", 

neem dan gerust contact op met Ruud 

Giesbers, 06-18784622, dan plannen we deze maart of later weer een in.  

Op dinsdag 20 en 27 februari van 14:00 - 16:00 uur, willen wij een workshop "Werken met 

WhatsApp" verzorgen. De kosten bedragen € 20,- excl. een naslagboekje van € 5,-. Als KBO 

lid krijgt u natuurlijk 10% korting op het cursusgeld.  

Onlangs werd bekend dat vanaf 2019 de telefoongids op papier niet meer zal verschijnen. 

Om telefoonnummers op te zoeken, zal men van het internet gebruik moeten gaan 

maken. In het najaar zullen wij daarom een of meerdere workshops van ca. 2 uur  

organiseren om u hierbij te helpen. Wij houden u op de hoogte. 

Ook over andere onderwerpen kunnen wij workshops organiseren, graag horen wij van u 

waar uw belangstelling ligt. Een telefoontje naar 06-18784622 of email naar mij op         

rjm-giesbers@home.nl is van harte welkom. 

Bel dus gerust of kom vrijdagmiddag langs op ons computerspreekuur. Elke 14 dagen 

tussen 14 en 15 uur zijn Theo van Eijl (Windows docent) en ik, Ruud Giesbers aanwezig in 

kamer van de KBO om zonder kosten voor u vragen te beantwoorden. Welke dagen we er 

precies zijn, kunt u vinden op pag. 2.  

Domme vragen bestaan niet en mochten we niet meteen een antwoord paraat hebben, 

dan proberen we voor u een antwoord op te zoeken. Voor sommige dingen is hulp bij u 

thuis noodzakelijk, zoals problemen met uw internet thuis. Zo mogelijk kom ik dat bij u 

thuis oplossen. Deze laatste service is niet kosteloos, dat zult u begrijpen. 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN. 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN ? 

Vanaf  1 maart 2018 kunt u weer aangifte doen voor 

de inkomstenbelasting 2017. Dit moet u echter voor  

1 mei a.s. gedaan hebben. 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. 

Daarom als u aangifte wenst te doen, U kunt vanaf 19 februari een afspraak maken door 

contact op te nemen met De Klussen- en Diensten Centrale (KDC), telefonisch op nummer 

0416-531573.  De KDC is sinds medio vorig jaar verhuisd en is nu gehuisvest aan de 

SCHOTSESTRAAT 4C  TE KAATSHEUVEL.  LET OP DIT IS EEN NIEUW ADRES. 

De KDC is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.  

De KBO vult de papieren voor u in van 12 maart t/m 26 april 2018. Wacht dus niet te lang! 

Badminton KBO van start. 

Maandag 8 januari zijn de badmintonners van onze KBO in de 

Wetering in Loon op Zand van start gegaan. 11 leden hebben van 9 

tot 11 uur hun wekelijkse portie inspanning geleverd, waarbij heel 

wat zweetdruppeltjes vloeiden. Het is een gezellige groep waarbij 

het plezier voorop staat, ook al wordt er vaak fel gestreden om 

een overwinning binnen te halen. Elke maandagochtend van 9 tot 

11 uur hebben wij drie banen in de Wetering tot onze beschikking, 

en na afloop is er altijd even tijd voor een lekker kopje koffie en om wat na te praten. Als je 

belangstelling is gewekt, wij kunnen nog sportievelingen gebruiken die onze groep willen 

versterken. Aanmelden kan bij Lia Leemans 0416-275016, Hobbemastraat 11, 5171 XA 

Kaatsheuvel. 

De kosten bedragen € 27,50 per kwartaal voor KBO-

leden en € 30,00 voor niet-KBO leden, en vervoer naar 

Loon op Zand kan in onderling overleg worden 

geregeld. 
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De Wmo Hulpvraag en uw CAK eigen bijdrage. 

In de loop van 2017 zijn mensen met een hulpvraag vanuit de Wmo de 

eigen bijdrage voor de hulp in de huishouding (HbH1) via het CAK gaan betalen. De eigen 

bijdrage aan de zorgverleners Actiefzorg en Tzorg kwamen hierbij te vervallen. Voor een 

enkele persoon was er naast de eigen bijdrage aan de zorgverlener reeds een eigen 

bijdrage aan het CAK voor b.v. een scootmobiel.  Alle eigen bijdrage voor een Wmo 

hulpvraag moeten hoe dan ook vanaf minimaal half 2017 alleen aan het CAK afgedragen 

worden. 

Mensen met een gemeentelijke zorgverzekering VGZ met een aanvullende verzekering 

compleet komen in aanmerking voor een vergoeding van deze eigen bijdrage tot max.  

€ 375,- voor 2017. 

Voor een groot aantal mensen is het betalen van de eigen 

bijdrage via het CAK nieuw. Stuur na het ontvangen van de  

eigen bijdrage nota van de 13e periode 2017 een kopie van 

alle perioden waarvoor u in 2017 een eigen bijdrage hebt 

betaald, tezamen met een ingevuld declaratieformulier 

naar uw zorgverzekeraar VGZ. Heeft u de eerste keer hulp 

nodig? Vraag dan hulp aan een VOA. De namen ziet u op 

de achterzijde van ons boekje. 

Ton Honkoop, tel. 275290 

Bezoek Villa Pardoes 

Was u er de vorige keer niet bij? Vrijdag 23 maart brengen we 

weer een bezoek aan Villa Pardoes 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.  

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

fietsenstalling zetten. Strookje vindt u op pagina 19, inleveren vóór 12 maart 2018. 

Maximaal 40 personen.  
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Bezorging van "de ONS" en ons eigen "KBO Nieuwsblad" 

Daar de ONS altijd tussen de eerste maandag en donderdag van 

de maand bezorgd wordt bij Het Klavier, hebben wij besloten de 

bezorgingsdata van deze bladen vanaf heden aan te passen. De 

bezorgers zullen op onderstaande data de bladen ontvangen, 

waarna ze binnen enkele dagen bij u zullen worden bezorgd.  

8 februari, 8 maart, 12 april, 9 mei, 14 juni (dubbel nummer), 9  

augustus, 6  september,  

4  oktober, 8  november en 6  december. 

Herhalingsles Veilig en Fit 

Donderdag 22 maart 2018 van 9.30-10.30 uur is er een herhalingsles van de cursus Veilig 

en Fit in de sportzaal van de Westkant, Vossenbergselaan 72. 

Ook voor degenen die niet hebben deelgenomen aan de lessen is het 

leerzaam om deze herhalingsles mee te maken. Kom kijken, of nog 

liever, doe mee!  

Voor meer informatie: Agnes Burgs, tel: 274072.  

De kosten zijn € 3,-- per persoon. Na afloop is er koffie. 

Samen eten bij Anton 

Dinsdag 27 februari 2018 gaan we eten bij Anton in het Klavier. Er is plaats voor maximaal 

60 personen. De aanvang is 18:00 uur, u bent welkom vanaf 17:30 uur. 

De prijs is €  17,00, waarbij u tevoren uw keuze kenbaar moet maken middels het strookje 

op pagina 19. U kunt zich opgeven tot 19 februari 2018. 

Voorgerecht: * tomatensoep 

 * een tartaartje van zalm    

Hoofdgerecht: * gestoofde rundersukade met  

    stroganoffsaus  

 * een vispotje met witte wijnssaus 

Dessert:  * aardbeien bavarois 

                             * Dame Blanche 



  
 

 
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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Bezoek aan de Poppenstee in Waspik 

Woensdag 14 maart 2018 gaan we op bezoek bij de Poppenstee in 

Waspik. De familie van Boxtel maakt al ruim 25 jaar prachtige 

porseleinen poppen. Het is werkelijk fantastisch om te zien hoe echt 

ze lijken deze porseleinen wereldkinderen. 

Tijdens ons bezoek wordt uitgebreid uitgelegd hoe ze gemaakt 

worden.  

De kosten hiervoor zijn € 6,-  inclusief een kop koffie met iets lekkers. 

We vertrekken om 13.00 uur bij het Klavier en het duurt tot 15.30 uur.  

In verband met het aantal zitplaatsen kunnen er maximaal 18 personen deelnemen, terwijl 

het minimale aantal 10 personen is.  

Inlichtingen bij: Agnes Burgs tel 274072 

Opgave via het strookje op pagina 19 vóór maandag 26 februari 

Zaden-stekken ruilbeurs 

Beste KBO volkstuin- en tuinliefhebbers, als vervolg op onze voorgaande stekken en zaden 

ruilbeurzen, willen wij woensdag 28 februari weer een bijeenkomst organiseren. We 

beginnen dan om 13:30 uur in ons lokaal van de KBO in het Klavier. Als er mensen zijn met 

vernieuwende ideeën of een presentatie over een tuinonderwerp hebben, horen we dat 

graag. Je kan dan contact opnemen met Gerard Hultermans, Hilsestraat 71 Kaatsheuvel,  

telefoon 06-27112539. Wij hopen op een grote opkomst en veel ruil- en tuinplezier.  

Je mag ook introducees meebrengen.     

Graag het strookje op pagina 19 vóór 17 februari inleveren. bij Wies Molenschot of Gerard 

Hultermans 
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Verslag Busreis naar de Orchideeënhoeve op 15 december 2017 

Na vertrek bij de Werft reden we richting Loon op Zand om 6 leden uit Loon op te halen. 

Onderweg kwamen we in de file terecht door een heftig ongeluk, 

veroorzaakt door een vrachtwagen die door de vangrails was 

gereden waardoor 2 auto’s in brand waren gevlogen. In overleg met 

de chauffeur besloten we om een andere route te nemen. Door dat 

oponthoud kwamen we pas om half 4 aan bij de Orchideeënhoeve. 

Gelukkig stond de koffie/thee met warme Apfelstrudel al snel op 

tafel. Daarna ging iedereen zijn eigen gang in de Orchideeënhoeve. 

De doorkijk in de showtuin als ook de orchideeënkassen waren 

prachtig. De vlinders in de vlindervallei waren mooi maar lieten zich 

niet gemakkelijk fotograferen. 

De vogels daarentegen waren behoorlijk aanwezig. 

Dit keer was het wel mogelijk om ze te voeren, 3 jaar 

geleden kon dit niet in verband met de vogelgriep. 

Nieuw is sinds 2 jaar de zwevende bloementuin, alle 

planten en bloemen hangen daar. De Kerstmarkt was 

al in volle gang. Vele kerststukjes werden er gekocht. 

Om 17.30 uur schoven we aan tafel voor het 3-gangen Kerstdiner. Na een lekkere 

uiensoep en een gevarieerd hoofdgerecht met zalm, biefstuk of varkenshaas met 

verschillende groenten en aardappelgerechten, kregen we nog een heerlijk toetje. 

Na het diner hadden nog een uur de tijd om rond te 

lopen en te genieten van het vele mooie kaarslicht in 

de kassen en om langs de 

Kerstmarkt te gaan. Om 20.00 

uur stond de bus gereed en 

gingen we weer richting 

Brabant. 

Prachtige orchideeën 

Zwevende bloementuin 

Kassen bij kaarslicht 

Diverse vlinders 
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Gezellige zondag  

Voorjaar 2018  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

Paasbingo, entree € 5,- voor één bingokaart inclusief kopje koffie of thee 

18 februari in Eekhof 
Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag , entree € 2,50 inclusief kopje koffie of thee 

Kaats-

heuvel 

KBO 

Aan alle lieve deelnemers van Reis Actief busreizen. 

Zes jaar lang hebben wij voor u en de KBO verschillende reisjes georganiseerd. Velen van u 

zijn altijd met veel plezier meegegaan en ook wij hebben hiervan genoten. Tijdens onze 

laatste busreis naar de Orchideeënhoeve in december, hebben we in de bus al bekend 

gemaakt dat wij stoppen met het organiseren van deze uitstapjes. Maar langs deze weg 

willen wij het ook aan u graag melden.  

Wij danken alle mensen voor het aan ons gegeven vertrouwen en voor het enthousiasme 

die u allen toonde tijdens deze reisjes. Het was 

voor u leuk en wij hebben er veel van geleerd. 

Wij hopen dat deze activiteit weer opgepakt 

gaat worden en dat u nog veel fijne reisjes met 

de KBO zult kunnen maken. 

Warme groetjes, 

Roos en Diny 
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Geslaagde tonpraotmiddag in Theater Het Klavier 

Nadat er dinsdag door een aantal vrijwilligers het decor was opgebouwd en 

woensdagmorgen de nodige tafels en stoelen klaar waren wij klaar voor de 

tonpraotmiddag. 

Het publiek werd ’s middags ontvangen met de muzikale klanken van het Seniorenorkest 

de Langstraat e.o. Het orkest had zich voor deze 

gelegenheid kleurrijk uitgedost in 

carnavalskleding dit was een perfect plaatje op 

het podium. 

De drie tonpraoters kregen de nodige lachers op 

hun hand. Huub van Beers beet de spits af in de 

ton met zijn buur als de Clown. Rietjes 

Schoenmakers in de gedaante van Sil de Sjiek was 

op zoek naar een manneke waar ze zelfs voor 

naar Sint Anneke toog. Ton van Iersel als z’n eigen was naar de 50+ beurs geweest waar hij 

alleen maar oude mensen tegen kwam en hij zich niet thuis voelde. Dit alles leverde wel 

een kolderieke buut op van Ton. 

Op diverse momenten deze middag trakteerde het orkest ons op een gezellig stukje muziek 

wat door het publiek zeer werd gewaardeerd. 

Ook de muzikanten genoten van deze gezellige middag bij ons evenals de tonpraoters. 

Chapeau voor iedereen die deze middag mede heeft mogelijk gemaakt. 
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Iedereen is welkom bij Eekhof. 

 

Bij woonzorgcentrum Eekhof is iedereen van harte welkom.  

Gezellig een bakje koffie drinken, genieten van een heerlijke lunch of warme maaltijd 

behoort tot de mogelijkheden bij Eekhof. Ook kunt u deelnemen aan verschillende 

activiteiten zoals: bingo, dansavond, lunchactiviteiten, ect. (voor meer info kunt u contact 

opnemen met team welzijn 0416-301406) 

Daarnaast kunt u zich ook aansluiten bij het gezellige team van vrijwilligers. Binnen Eekhof 

zijn er rond de 120 vrijwilligers werkzaam die allerlei taken uitvoeren. Ondersteunen bij 

activiteiten, helpen met de maaltijden, koken, tuinieren, ondersteunen van de 

administratie ect. een leuke gezellige, sociale club van vrijwilligers.  

Wat ik vaak hoor van nieuwe vrijwilligers is dat ze zich thuis voelen, er een gezellige sfeer 

is, het  huiselijke is in Eekhof. Zomaar een paar mooie woorden van vrijwilligers die bij 

Eekhof werkzaam zijn.  

Wilt u deze sfeer ook eens proeven dan kom gerust een keer binnen om wat te drinken of 

meer informatie over vrijwilligerswerk of de activiteiten. 

Tot ziens.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg (coördinator vrijwilligerswerk)  

Te bereiken op: 0416-301406/ 06-18959552 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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Jaarvergadering KBO op 28 maart a.s. 

Volgende maand bij de verspreiding van de ONS van KBO Brabant zult u de uitnodiging met 

agenda en aanvullende papieren krijgen voor onze jaarvergadering. Hier wordt op dit 

moment nog de laatste hand gelegd. Vergeet u niet aan te melden als u wilt komen. Noteer 

daarom deze datum maar alvast in de agenda of schrijf hem op de kalender. 

Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers KBO  

Woensdagmiddag 24 januari was er voor de vrijwilligers van 2017 een gezellige 

bijeenkomst Bij Anton in Het Klavier. Omdat het bestuur graag zo voltallig mogelijk 

aanwezig wilden zijn, werd het dit jaar wat later in de maand. De beste wensen waren er 

niet minder om. 

De voorzitter sprak zijn dank uit voor het vele werk dat er door de vrijwilligers in 2017 

gedaan was voor onze levendige vereniging met 1102 leden. 

Ook memoreerde hij aan de vele activiteiten die er binnen onze vereniging gedaan worden 

en waarbij de hulp van de vrijwilligers een zeer welkome aanvulling is voor het bestuur en 

de diverse commissies. 

Als er iemand binnen de vereniging is die dit leest en denkt nou misschien kan ik op mijn 

manier ook iets betekenen voor de KBO laat het ons weten via het secretariaat dan komt 

het zeker op de goede plaats terecht. Dit kan via e-mail, schriftelijk of telefonisch. 

Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij een van de bestuursleden terecht. 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer C.W.Damen 

Contrefort 231 

5171 SB  Kaatsheuvel 

De Heer J.H.Oosterwaal 

Mozartstraat 1 

5171 BX  Kaatsheuvel 

 

Verkiezingsdebat op 14 maart 2018 in het Klavier 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat wij in Nederland allemaal op 21 maart weer naar de 

stembus mogen voor de verkiezingen van de Gemeenteraad. In de aanloop daarnaartoe  

organiseren de 3 KBO's in onze gemeente een verkiezingsdebat in het Klavier. 

De politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten al ingevuld. Wat mij opvalt is dat er 

weinig vrouwen zijn op de verkiesbare plaatsen. Ik vind dat een gemiste kans. Zeker voor 

de KBO’s met vele vrouwelijke leden die graag zouden willen dat ze vertegenwoordigd 

kunnen worden door goed opgeleide vrouwen die hun specifieke wensen naar voren 

kunnen brengen. 

Ook willen we weten of bijvoorbeeld de partijen rekening gaan houden met wat ouderen 

zoal bezig houdt. Ook andere onderwerpen zullen aan de kaak worden gesteld. 

De politieke partijen hebben reeds toegezegd om mee te doen. 

Kom daarom zeker naar het Klavier. U krijgt een kop koffie of thee en hopelijk wordt het 

een avond waarbij U een gevoel krijgt dat Uw stem goed terecht komt. 

Namens de 3 bonden: 

Herman van Gulik 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

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

brievenbus bij de vermelde personen op het strookje. 

Bij opgave van meerdere deelnemers ook de namen en adressen hiervan vermelden.  

 

Samen eten Bij Anton op 27 februari 2018  

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

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

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

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

Voorgerecht: ..…..x tomatensoep   of  …...x  tartaartje van zalm 

Hoofdgerecht: ..…..x gestoofde rundersukade of …...x vispotje 

                    met stroganoffsaus    met witte wijnssaus 

Dessert:  ..…..x aardbeien bavarois  of …...x Dame Blanche 

Aantal …………………………. X € 17,00  

Inleveren uiterlijk 19 februari 2018  bij een van de leden van de activiteitencommissie.  

Stek en zadenruilbeurs op 28 februari 2018 in Het Klavier 

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

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

Inleveren uiterlijk 17 februari bij Gerard Hultermans of Wies Molenschot 

Bezoek aan de Poppenstee in Waspik op 14 maart 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 6,00; Inleveren uiterlijk 26 februari 2018  bij de 

activiteitencommissie. 

Komt U met de auto? O ja/ O nee; Zo ja hoeveel personen kunnen  meerijden?…. Personen 

Bezoek aan Villa Pardoes op 23 maart 2018  

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

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

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

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

Aantal …………………………. X € 5,00; Inleveren uiterlijk 12 maart 2018  bij een van de leden 

van de activiteitencommissie. 
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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 2018 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 

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. 

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. 

mailto:herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl
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  Met vragen of suggesties aan ons kunt u zich richten tot een van onderstaande personen/

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

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

BESTUUR: 

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

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

PENNINGMEESTER: 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 

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, Ringvaert 84, 5171 MZ  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 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. 


