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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 (13 en 27 april,  

11 en 25 mei, 8 en 22 

juni) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag 

10 en 24 april, 8 en 22  

mei, 5 en 19 juni 

Afstand 25 à 30 km 

Pittige groep op elke 

donderdag. Afstand +/- 

50 km  

13:30 vanaf het Anton 

Pieckplein 

 

 

13:00 vanaf het Anton 

Pieckplein 

Henk Vennix,  

tel. 0416-274620 

 

 

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

deelname na overleg 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (4 en 18 april, 

2, 16 en 30 mei, 13 en 27 

juni) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 30 april, 28 

mei  

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  

vanaf Gasthuisstraat 

29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Yoga Iedere donderdag o.l.v. 

mevrouw C.Roos 

 

11:00 - 12:00 uur in 

Het Klavier 

12:30 - 13:30 uur 

Lia Leemans, 0416-275016  

U kunt nog aanmelden voor 

de tweede groep 

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, 

 

De winter is voorbij en de lente is ingetreden. Het betere weer is 

onderweg, de KBO komt uit de winterslaap met allerlei activiteiten. 

De jubileumviering van de KBO is aanstaande 23 mei 's middags om 13.30 uur in de grote 

feesttent van het Pleinfestival. Wij verwachten daar veel leden. Er kunnen ongeveer 500 

mensen in de tent waar veel entertainment plaats zal vinden. Gewoon een  gezellige 

middag die past bij 65 jaar KBO. Al onze leden zijn van harte welkom maar vol is vol. 

Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering achter de rug en kijken we terug op een 

prachtige middag met een koninklijke onderscheiding als belangrijkste gebeurtenis. Ton 

Honkoop is terecht in het zonnetje gezet voor alle dingen die hij gedaan heeft voor vele 

verenigingen. Wij zullen hem gaan missen. 

De KBO heeft zich laten zien als invloedrijke vereniging voor de verkiezingen om de 

senioren op de kaart te zetten. Met de grote aantallen senioren in de gemeente moet de 

gemeenteraad een beleid toepassen wat seniorvriendelijk hoort te zijn. De seniorenraad  

informeert hierover actief onze gemeente. Wij blijven als KBO dit op de voet volgen. 

 

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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VAKANTIE  

Ook dit jaar gaan wij als KBO weer op vakantie, velen van jullie zijn hier al wel mee bekend. 

Voor onze nieuwe leden willen wij dit graag nogmaals onder de aandacht brengen. Dit jaar 

gaan wij naar Vledder in de provincie Drenthe en verblijven in Hotel Brinkzicht. Ons vertrek 

is zaterdag 11 augustus en zaterdag 18 augustus keren wij weer terug naar Kaatsheuvel. 

Als er nog liefhebbers zijn die mee willen, we hebben nog 1 twee-persoonskamer en 1  

één-persoonskamer in optie. 

Reageer dan snel want we moeten de kamers vastleggen. 

Informatie en/of inschrijven kan bij: 

Emmy van Wezel, Jeroen Boschstraat 26, tel: 0416-28067, e-mail adres: 

emmy1946@home.nl of  

Maria Boere, Peelland 7, tel. 0416-275660, e-mail adres: boere9@home.nl 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda 

Vrijdag 20 juli een dagtocht naar de Veluwe inclusief een bezoek aan de zandsculpturen in 

Garderen. 

Details en inschrijven in ons volgende Nieuwsblad in juni. 

   

Activiteiten komende periode 

24 april    Busreis met modeshow naar Boskoop 

3 mei Samen aan tafel bij de Griek 

9 mei Bedevaart naar Elshout, opgave bij Ton van Iersel, tel 274380 

23 mei Jubileumfeest op het Anton Pieckplein 

1 juni Wandeltocht door Plantloon 

4 juli Busreis naar André Rieu in Maastricht 

20 juli Busreis naar Garderen 

11-18 augustus Vakantiereis naar Vledder 

26 september Dagtocht Soldaat van Oranje 
 



  
 

 
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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Vacature 

KBO Kaatsheuvel is een vereniging van ca 1100 leden en zorgt o.a. voor amusement, 

lezingen, reizen, belangenbehartiging etc. 

Wij zoeken per direct een secretaris. 

Vereisten :   - bekend met de programma's Word en PowerPoint 

 - moet goed kunnen samenwerken met collega bestuurders 

 - kan sturen in de vereniging met verkregen 

   informatie 

 - goede communicatieve eigenschappen 

 - heeft werkniveau MBO nivo 4 en/of HBO 

 - voelt zich thuis bij KBO-Kaatsheuvel 

Inlichtingen: Herman van Gulik 0416-272319 

SCHILDERCLUB STARTEN 

Hierbij een oproep voor leden die interesse hebben om in een ongedwongen sfeer samen 

wat te schilderen, geen les maar samen met wat liefhebbers. Een lid met veel ervaring is 

aanwezig om advies te geven en samen dan een gezellige middag door te brengen in onze 

ruimte 1.17 -1.18 in Het Klavier. De bedoeling is elke week bij elkaar te komen. 

Er is plaats voor ongeveer 10 à 12 leden. Bij voldoende belangstelling kunnen we starten in 

september en doorgaan tot april zodat u in de wintermaanden er weer een leuke hobby bij 

kunt hebben. 

Om een en ander goed op te zetten hierbij het verzoek om bij interesse snel te reageren in 

ieder geval vóór 20 mei. 

Info: Wies Molenschot 852688 

         wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 
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Busreis naar Boskoop 

Elk jaar bent u van ons gewend dat wij een modeshow 

organiseren in Kaatsheuvel. Omdat we dit jaar 65 jaar bestaan 

willen we het eens anders doen en gaan we naar de 

modeshow toe. Een leuke bijkomstigheid is dat van der 

Klooster Mode, net als KBO Kaatsheuvel, midden in een 

jubileumjaar zit en het geheel extra feestelijk is. 

Dinsdag 24 april vertrekken we om 09.00 uur bij het Klavier met de bus richting Boskoop. 

Daar worden we ontvangen met koffie en gebak van de plaatselijke bakker. Om 11.00 uur 

wordt er een eigentijdse modeshow gepresenteerd met muziek. 

Vervolgens wordt er een lunch geserveerd. De hele dag door wordt er naar wens en 

behoefte koffie en thee geschonken. Na de lunch vindt er een leuke gratis activiteit plaats 

waarbij prijsjes zijn te winnen. Natuurlijk kan er ook kleding bekeken en gepast worden. 

Ook een kort bezoek aan het distributiecentrum/atelier is mogelijk. 

Rond 15.00 uur vertrek uit Boskoop en rond 16.30 uur wordt er nog een diner aangeboden 

bij Eekhof. (Graag aangeven welke salade u wilt vis of vlees).Prijs voor deze dag is € 30,-. 

Zoals u al hebt vernomen zijn Roos Honkoop en Diny Thielen gestopt met de dagtochten en 

gaat de activiteitencommissie deze organiseren. In het jubileumjaar hebben wij als 

activiteitencommissie al een paar leuke dagtochten met de bus in optie. De dag naar 

Boskoop is alvast een voorproefje daarop. 

De tijd om een en ander te regelen was kort, maar wij willen u deze dag toch niet 

onthouden. Er is helaas een limiet van 34 personen. 

Als u meewilt moet u dus SNEL REAGEREN. 

Inschrijven is alleen mogelijk met het strookje op pag. 19 met contante betaling op 

maandag 16 april van 13.00 tot 14.00 uur Bij Anton in Het Klavier. Informatie of 

inschrijven, als dit voor u niet mogelijk op deze maandag, kan ook nog tot uiterlijk 

woensdag 18 april met contante 

betaling bij Wies Molenschot, 

Oosterwijklaan 14, telefoon 852688. 

Bij te grote belangstelling proberen wij 

nog een tweede datum te reserveren. 
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Heeft u een ledenpas van 2015/2016/2017?  

Deze ledenpas blijft geldig tot het najaar van 2018. 

Daarna ontvangen alle leden van de KBO een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een 

bankpas), die duurzamer is dan uw huidige pas.  

Voor nieuwe leden en ter vervanging van b.v. een 

verloren pas worden vanaf nu passen met de melding 

'tijdelijke pas 2018' gemaakt.  

Wandeltocht door Plantloon 

Voor de geïnteresseerde wandelaars gaan we vrijdag 1 juni een wandeling maken door 

Plantloon. Dit prachtige gebied heeft een rijke historie en ervaren gidsen van de 

Heemkundekring kunnen hier heel veel over vertellen. Het beloven spannende verhalen te 

worden. Na afloop van de wandeling drinken we nog een kop koffie/thee bij het 

Galgenwiel.  

De tocht is ongeveer 5 km. Zorg voor goede loopschoenen. De route is niet toegankelijk 

voor rollators of rolstoelen. 

We vertrekken bij de parkeerplaats tegenover restaurant het Galgenwiel, Burgemeester 

Smeelelaan 124  in Waalwijk.  

Wanneer:  vrijdag 1 juni 2018 

Wat: Plantloonwandeling 

Tijd:  vertrek om 13.30 uur vanaf parkeerplaats tegenover restaurant  

 Het Galgenwiel 

Bijdrage: €  5,--  incl. 1 kop koffie/thee na afloop 

Strookje  van pag. 19 inleveren vóór 15 mei 2018 bij een van de leden van de 

activiteitencommissie.  
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Eekhof is een woonzorgcentrum in Kaatsheuvel voor 56 

bewoners die intensieve zorg inzet. Onze bewoners hebben 

verschillende ziektebeelden dus het zijn niet alleen mensen met dementie. Wij hebben 

voor onze bewoners enorm veel activiteiten die zonder de hulp van de vrijwilligers niet 

door kunnen gaan. Onze vrijwilligers maken deel uit van de zorg die familie en 

medewerkers onze bewoners bieden. Lijkt het u wat om iets voor onze bewoners te 

betekenen? Of het nu is door een spelletje te doen, met de lieve konijntjes langs de 

woongroepen te gaan of te gaan wandelen door het mooie Kaatsheuvel. Het contact dat u 

maakt met onze bewoners doen ertoe.  

Een aantal vacatures van Eekhof: 

• Voor de weekafsluiting met muziek zoeken wij nog een zanger/zangers die samen met 

een pianist de middag muzikaal afsluit 

• Met onze bewoners koken, het eten ondersteunen en gezelligheid geven op de 

woongroepen 

• Samen met een bewoner op de rolstoelfiets en/of duo-fiets door het mooie 

Kaatsheuvel fietsen 

• Ondersteuning bieden als er een aantal kinderen van het kinderdagverblijf naar onze 

bewoners komen 

• Onder begeleiding van de medewerkers gaan zwemmen met onze bewoners 

• Wij zoeken ook altijd naar activiteiten waar u uw hobby’s / kwaliteiten en talenten in 

kunt uiten. Dus heeft u een hobby of talent waar u iets leuks mee kunt doen voor 

onze bewoners? Laat het ons weten! 

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande vacatures of bent u nieuwsgierig 

geworden naar de andere vacatures op Eekhof? 

Neem dan contact met ons op en dan maken we een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek! 

Met vriendelijke groet,  

Mirelle van Oversteeg  

e-mail: Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl  tel.: 06-18959552 / 0416-301406 

Of kijk op www.schakelring.nl locatie Eekhof voor meer vrijwilligers vacatures.  
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Woensdag 4 juli  bustocht!!! 

 

André Rieu op het Vrijthof 2018 

André Rieu is terug in Maastricht! 

Geniet van André’s zomeravondconcert op het 

meest romantische plein van Nederland. 

Geniet van de unieke optredens van André 

Rieu en het Johann Strauss orkest, van alle solisten en gastoptredens! Feest mee en geniet 

van de meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en musical... een avond om niet te 

vergeten. Kom zelf kijken waarom André Rieu al een aantal jaren een van de populairste 

live acts ter wereld is! 

Vanaf "Het Klavier" vertrekken we omstreeks 14:00 uur rechtstreeks naar ons dineradres 

waar we u een heerlijk drie-gangen diner aanbieden. Vanuit hier rijden wij naar de plaats 

van het concert of naar het Vrijthof in Maastricht. Wij zorgen ervoor dat u op tijd aanwezig 

bent om uw plekje op te gaan zoeken op het Vrijthof, zodat u heerlijk kan gaan genieten 

van het fantastische optreden van André Rieu! Na afloop van de show staat de touringcar 

weer voor u klaar om u terug te brengen naar Kaatsheuvel. 

Schrijf snel in als u dit wil mee beleven. 

Voor deze reis zijn er 30 plaatsen beschikbaar.   

De prijs van deze reis is  €118,50 per persoon. 

De reis bestaat uit: busvervoer, Drie-gangen diner en entreekaart. 

Omdat dit alles op tijd geregeld moet zijn hebben wij hiervoor een vroege inschrijving. 

Heeft u interesse dan kunt u zich inschrijven en uw betaling doen vrijdag 13 

april vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur. De activiteitencommissie zal hiervoor in de 

KBO ruimte 1.18 boven in Het Klavier aanwezig zijn.  

 

Contactpersoon voor deze reis is Wies Molenschot,  

telefoon 0416-852688 

e-mail: wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 
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WOENSDAG 26 SEPTEMBER 

DAGTOCHT SOLDAAT VAN ORANJE 

Als de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen, leeft de Leidse student 

Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn Leidse vrienden een onbezorgd 

studentenleven. De dan ongeveer 23-jarige jongens realiseren zich als 

donderslag bij heldere hemel dat niets meer hetzelfde is. Vriendschap 

en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop, alle verhoudingen 

op scherp. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken...: Ga je vechten voor Vrijheid, Volk, 

Vaderland? Steek je je kop in het zand en studeer je door? Of kies je doelbewust voor de 

vijand?  

Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van de 

grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema. Aan 

het begin van de oorlog ontsnapt Erik naar Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar 

Nederland smokkelt en als piloot betrokken is bij bombardementen op Duitsland. Hij wordt 

adjudant van Koningin Wilhelmina en ontvangt voor zijn verzetswerk al tijdens de oorlog 

de Militaire Willemsorde, de hoogste Koninklijke onderscheiding. 

Zijn beroemde boek Soldaat van Oranje werd in 1977 verfilmd met Rutger Hauer in de 

titelrol en is nu op vernieuwende wijze te zien als musical in de TheaterHangaar 

op Vliegveld Valkenburg in Katwijk. 

Vertrek bij Het Klavier- Anton Pieckplein om 14:30 uur. Hiervandaan rijden we rechtstreeks 

naar het restaurant waar voor u een heerlijk drie-

gangen diner klaar staat. Hierna wordt u naar 

Vliegveld Valkenburg gebracht bij Katwijk. Hier zullen 

we gaan genieten van een ruim drie uur durende 

voorstelling. Het is een avond die u niet snel zal 

vergeten, het zal u boeien van begin tot eind! Na 

afloop van de musical zal de bus weer voor u klaar staan en u terugbrengen naar 

Kaatsheuvel. Inclusief: busreis, drie-gangen diner, en entreekaart musical Soldaat van 

Oranje. 

De prijs van deze tocht bedraagt: € 110,00 p.p. 

Omdat dit alles op tijd te kunnen regelen, hebben wij hiervoor een vroege inschrijving. 

Bij interesse kunt u zich inschrijven en uw betaling doen  

vrijdag 13 april vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur.  

De activiteitencommissie zal hiervoor in de KBO ruimte 1.18 boven in Het Klavier aanwezig 

zijn. Contactpersoon voor deze reis is Wies Molenschot, telefoon 0416-852688, e-mail: 

wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl  
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Gezellige zondag  

Voorjaar 2018  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

Samen koken, samen eten, entree € 6,- incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris 

15 april in de Vossenberg 
Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Vossenberg kookt, eet u mee ? entree € 6,- incl. kopje koffie/thee of 1 glaasje fris 

Kaatsheuvel KBO 

Samen aan tafel bij de Griek 

Donderdag 3 mei 2018 gaan we eten bij restaurant Mykonos, Gasthuisstraat 53, 

Kaatsheuvel.  

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

De prijs is € 20,00 waarbij u van tevoren uw keuze kenbaar moet maken voor de vis of 

vlees combinatie, middels het invulstrookje op pagina 19.  

U kunt zich opgeven tot 23 april 2018. 

Voorgerechten 

Pikilia (een keur aan diverse voorgerechten). 

Hoofdgerechten 

Keuze uit vis of vlees: 

Vis: Zalmfilet, tongfilet, calamaris en garnalen. 

Vlees: Suflaki, suzuki, lamskoteletten en gyros. 

De gerechten worden geserveerd met een Griekse salade, tzatziki, rijst en friet. 

Drankjes zijn voor eigen rekening. 
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OldStars in oprichting in gemeente Loon op Zand 

De werkgroep OldStars walking football is bezig de mogelijkheden binnen de gemeente 

Loon op Zand te onderzoeken of er voldoende animo is bij de bewoners voor een potje 

wandelvoetbal. 

 

 

 

 

                                                        

Jacques van Heijst (v.v. DESK), Jos Hermsen (KBO Kaatsheuvel), Lia Leemans (KBO 

Kaatsheuvel), Niels van de Meulen (stagiaire R-newt/Contour de Twern), Willie Timmers 

(scheidsrechter), Caroline Vromans (R-newt/Contour de twern) en Christ van Wezel (v.v. 

DESK) vormen de werkgroep OldStars. Deze groep is de laatste maanden bezig geweest om 

te bekijken wat de voetbaltak OldStars inhoudt. Er zijn bezoeken gebracht aan de clubs NAC 

en RKC die reeds een afdeling OldStars hebben en waar het project al tot volle 

tevredenheid draait. Bewegen houdt de mens gezond en vitaal en vertraagt de processen 

op ouder worden. Naast het gezondheidsaspect is er ook aandacht voor het sociale aspect. 

Na de fysieke inspanning zijn er na afloop van het voetballen contactmomenten in het 

clubhuis waarin vriendschap en gezelligheid de boventoon voeren.  

De wekelijkse trainingen zullen plaats vinden bij v.v. DESK op Eikendijk. DESK zorgt voor de 

accommodatie inclusief de faciliteiten in het clubhuis. Het wekelijks sporten wordt begeleid 

door een trainer. Deze trainingen duren ongeveer 1 1/2 uur. Het spel wordt gespeeld 6 

tegen 6 spelers. Hard lopen is niet toegestaan. De trainingsperiode loopt van begin 

september tot eind mei, onderbroken door een winterstop. Elk jaar wordt er een 

fitheidstest afgenomen door een fysiotherapeut. Het sporten gebeurt op eigen risico. 

OldStars walking football is een uitstekend middel om 60-plussers met elkaar in contact te 

brengen en fitter te worden; twee belangrijke maatschappelijke thema’s voor deze 

snelgroeiende doelgroep in ons land. Door alle aandacht en publiciteit die OldStars krijgt, 

bieden nu ruim 165 amateurverenigingen en veertien Eredivisieclubs OldStars walking 

football aan. 

Lijkt het u gezellig en uitdagend om aan deze sport mee te doen als 

actief sporter, leider, trainer of medewerker na afloop in de kantine 

door een bardienst te vervullen, dan kunt u zich opgeven bij KBO 

Kaatsheuvel: Jos Hermsen, 06 -10450822   

email: jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl  
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Jubileumfeest in de tent. 

Zoals jullie weten vieren wij ons 65-jarig jubileum het 

gehele jaar. 

In 1953 werd onze KBO vereniging opgericht mede door de 

heer Jan Beerens. Vele voorzitters en bestuursleden verder 

hebben wij nog steeds een bloeiende vereniging. 

Een jubileumjaar om bij stil te staan. De feestcommissie is 

daarom al vele momenten bij elkaar geweest om dit bijzondere jaar voor te bereiden, dit 

om op diverse momenten feestelijk met u als leden bij elkaar te zijn. 

Het meest bijzondere feest wordt gehouden op woensdagmiddag 23 mei, in de tent van 

het Pleinfestival, op het Anton Pieckplein. 

Het belooft een geanimeerde middag te worden met muziek van De Heidemuzikanten, 

Jurgen Jonkers o.a. bekend als ‘Jurgen Jonkers zingt Frans Bauer’ en tonpraoter Harrie van 

den Elshout. 

Wij vragen voor deze middag een bijdrage van € 5,--. 

U heeft dan een gezellige middag, bij binnenkomst koffie met iets feestelijks erbij, gratis 

lot, consumptiemunt voor een drankje en wij trakteren u hierbij op een lekker hapje. 

Voor deze middag kunt u zich inschrijven zaterdagmiddag  21 april a.s. tussen 13.30 en 

14.30 uur Bij Anton in Het Klavier. 

Gebruik voor uw inschrijving het strookje van 

pagina 19  en betaal svp met gepast geld. 

Strookjes zijn vanaf die datum tot uiterlijk 1 mei 

ook in te leveren bij: 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c,  

Lia Leemans, Hobbemastraat 11  

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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Het Racefiets-seizoen begint weer ! 

Het seizoen komt eraan om de racefietsen uit het vet te halen, maar maart roert zijn staart. 

Vanaf donderdag 29 maart gaan we weer van start in de Gasthuisstraat 29 start tijd 13:00 

uur. 

Bij slecht weer geen fietsen maar daar voor hebben 

we de 60km fiets App voor. 

Informatie: Karel Damen  

                     tel. 276438 

                    email: karel.damen@kbo-kaatsheuvel.nl 

Cursus VVN Opfrissen verkeersregels 

Een zeer interessante maar zeker ook leerzame cursus aldus de groep die deze gevolgd 

heeft in maart hier in Kaatsheuvel. Met een groep van 28 deelnemers, het overgrote deel 

leden van onze KBO, hebben zij deze cursus op 3 woensdagochtenden gevolgd. Op de 1e 

ochtend werden zij welkom geheten door de heer Jos Hermsen van Veilig Verkeer 

Nederland, afdeling Loon op Zand. Ook Anita Brinkers van Autorijschool Frits van Zelst was 

aanwezig om zich voor te stellen aan de groep. Zij zal de praktijkritten van deze cursus op 

zich nemen. Nadat ook de cursusleider zich had voorgesteld ging de cursus van start met 

ondersteunende beelden op het grote scherm in de raadszaal van Het Klavier. 

Tijdens de cursus was er voldoende ruimte voor vragen vanuit de cursisten die daar dan 

ook gretig gebruik van maakten. De cursusleider nam daar dan ook de tijd voor om die te 

beantwoorden en nam daar alle cursisten in mee. Praktijkvoorbeelden spreken altijd aan. 

De cursisten hebben deze theoriecursus allemaal afgesloten met een goed resultaat en 

mochten hier dan ook een certificaat voor in ontvangst nemen. Het overgrote deel van de 

deelnemers aan deze theoriecursus heeft zich ook aangemeld voor de praktijkrit met eigen 

auto. Deze ervaringen waren bij het ter perse gaan van deze editie van ons Nieuwsblad nog 

niet bekend maar de cursisten keken er wel naar uit hoeveel rijervaring zij ook al hadden.  

Wilt u ook meedoen aan de opfriscursus van VVN Nederland afdeling Loon op Zand? 

Er start weer een opfriscursus in het najaar van 2018. De data zijn 31 oktober, 7 en 14 

november steeds op de woensdagochtend.  

Aanmelden kan via e-mail met de volgende gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, geboortedatum, datum en als plaats Kaatsheuvel) naar 

steunpuntzuid@vvn.nl.  

Telefonisch kan natuurlijk ook 088-524 88 50. Dit is Veilig Verkeer Nederland Regio Zuid. 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer M.P.F. Beerens 

Jeroen Boschstraat 20 

5171 AJ Kaatsheuvel 

De heer G.W.Dingemans 

Schildersplein 101 

5172 BC Kaatsheuvel 

 

Mevr. M.C.Koenen-van der Linden 

Erasstraat 20 

5171 VH Kaatsheuvel 

Mevr. M.Kroot 

Bernsehoef 3A 

5171 PJ Kaatsheuvel 

 

De heer F.G.M. Paapen 

Koningin Emmastraat 48 

5171 GT Kaatsheuvel 

Mevr. P. de Rooij-Rombouts 

Bernardushof 1 

5171 CM Kaatsheuvel 

 

BRILJANTEN BRUILOFT Echtpaar van Beers - de Rooy 

11 februari waren Peet (93) en Ria (88) van Beers 65 jaar getrouwd. Peet geboren op de 

Roei kwam in een boerengezin ter wereld. Het gezin had 6 kinderen. Ria woonde in de 

Hoofdstraat en was de dochter van een bankdirecteur van de RABO-Bank. Ze kregen samen 

6 kinderen die ook weer voor 6 kleinkinderen zorgden. Peet was en is zover mogelijk een 

zeer actief persoon die ruim 40 jaar als beheerder bij de Boerenbond heeft gewerkt. Naast 

zijn werk had hij volop tijd voor zijn grote hobby volleybal en is bij VC Condor ook 40 jaar 

lid geweest. Hij houdt van biljarten en was als vrijwilliger actief in het bestuur van de 

Gildenbond. Hij heeft vaak mee gewandeld en gefietst met de KBO en hield ook nog  van 

tuinieren. Een druk baasje maar hij doet het nu op deze hoge leeftijd wat rustiger aan. Hij is 

gelukkig nog goed gezond zodat hij zijn vrouw nog wat kan helpen in het huishouden. 

Samen met zijn vrouw Ria wonen ze in een fijn appartement aan de Contrefort en genieten 

nog volop samen. 

Ria heeft vroeger de zorg voor het gezin gehad maar 

was ook veel te vinden in het bestuur van KVO en 

was zelfs 4 jaar in de politiek actief. Nu houdt ze het 

bij kaarten maken en wat puzzelen. Ze hebben met 

gezin en familie en vrienden een fijn feest gehad in 

de Zwammenberg in De Moer waar ze met 

dankbaarheid op terug kijken. 

Namens Bestuur en commissies van KBO nogmaals 

van harte gefeliciteerd met dit geweldige jubileum en 

nog vele jaren samen toegewenst.  
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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, tenzij anders vermeld.  

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

Busreis met modeshow in Boskoop op  24 april 2018  

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

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

Aantal: ………………………… x € 30,- 

Keuze:  ………………. x Vissalade  , …………  x Vleessalade bij Eekhof 

Inschrijven 16 april Bij Anton in Het Klavier of uiterlijk 18 april bij Wies Molenschot. 

Samen aan tafel bij  de griek op 3 mei 2018 

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

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

Inleveren uiterlijk 23 april 2018 

Aantal: ………………………. X € 20,- 

Keuze: ……..  x vis-combinatie , …..  x  vlees-combinatie (zie pag.13) 

Jubileumfeest op 23 mei 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 5,00; Inschrijven zaterdagmiddag 21 april Bij Anton in Het 

Klavier of inleveren vóór 1 mei 2018 adressen zie pag.15 

Wandeltocht Plantloon op 1 juni 2018  

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

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

Aantal …………………………. X € 5,00; Inleveren uiterlijk 15 mei 2018. 

Busreis met diner en optreden André Rieu orkest in Maastricht op 4 juli 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 118,50; inschrijven op 13 april in Het Klavier  (zie pag.11) 

Busreis met diner en uitvoering Soldaat van Oranje in Katwijk op 26 september 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 110,00; inschrijven op 13 april in Het Klavier  (zie pag.12) 
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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:  Berkakker 8   
5171 SR Kaatsheuvel Aanmeldingsformulier   

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

Email: cees.sprangers@kbo-kaatsheuvel.nl 

OVERIGE BESTUURSLEDEN:  

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

E-mail: lia.leemans@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 

Agnes Burgs, Neer 3 - 5172 DE Kaatsheuvel - tel. 274072 

Karel Damen, Gasthuisstraat 29 - 5171 GK Kaatsheuvel - tel. 276438 

Ton van Iersel - Pieter Bruegelstraat 1d - 5171 AT  Kaatsheuvel - tel. 274380  

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel - tel. 852688 

Helma de Vries-Brekelmans - Jan de Rooijstraat 2c - 5171 DS Kaatsheuvel - tel.  283452  

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 

VAKANTIE COMMISSIE: 

Emmy v. Wezel  - Jeroen Boschstraat 26 - Tel. 280671 - email: 

emmy1946@home.nl 

Maria Boere - Peelland 7 - Tel. 275660 - email: boere9@home.nl 
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VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS (VOA's): 

Herman van Gulik, Willem de Zwijgerlaan 3, 5171EW Kaatsheuvel; tel. 272319  

Ton Honkoop, Keteldiep 24, 5172 AZ Kaatsheuvel, tel. 275290 

Piet de Kort, Hugo van der Goesstraat 8, 5171XM Kaatsheuvel, tel. 275476 

Cees Sprangers, Berkakker 8, 5171 SR Kaatsheuvel, tel. 06-23356821 

Maria Vermeij - van der Drift, Ringvaert 84, 5171 MZ  Kaatsheuvel, tel. 278700  

KBO NIEUWSBLAD: 

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 

Annique Pooters - Ringvaert 55 - 5171 MV Kaatsheuvel -  

Email: annique.pooters@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. 


