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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandagochtend 

(niet van 9-7 t/m 13-8) 

09:00 - 11:00 uur in  

De Wetering, Loon op 

Zand 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

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 (8 en 22 juni, NB 

juli en aug. vakantie) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag 

3, 17 en 31 juli, 14 en 28 

aug. en 11 sept. 

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  (13 en 27 

juni, 11 en 25 juli, 8 en 

22 aug, 5 en 19 sept.) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 25 juni, 30 juli, 

27 augustus, 24 sept. 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Ellie Fransen, 0416-311332 

Meer bewegen Elke maandag o.l.v.  

Mevrouw van Heesch 

(niet van 2-7 t/m 13-8) 

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 Gasthuisstraat29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Yoga Iedere donderdag o.l.v. 

Mevrouw C.Roos 

(niet van 12-7 t/m 16-8) 

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 (niet van 

2-7 t/m 27-8) 

14:00 - 16:00 uur in  

Het Klavier 

Informatie bij Joke  

Embrechts, 0416-275118 
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Van de voorzitter, 

We hebben inmiddels onze 1ste jubileumviering van 23 mei achter de 

rug. De aftrap van ons 65 jarig bestaan van de KBO begon in de 

feesttent op het Anton Pieckplein. Veel leden hadden zich aangemeld 

om dit bijzondere feest mee te vieren. Het was dan ook een feestelijk 

gebeuren met een divers programma, wat zeker geslaagd kon worden genoemd.  Ook onze 

burgemeester Hanne van Aart was aanwezig op deze middag, wat wij zeer op prijs stelden. 

Kortom wij als bestuur en het organisatie comité zijn zeer tevreden over deze middag. 

Iedereen bedankt hier die hieraan een bijdrage geleverd hebben.  

Het zal echter niet alleen bij deze middag blijven in dit bijzondere jaar. Er worden buiten 

onze gewone activiteiten ook nog andere evenementen voor ons 65 jarig bestaan 

georganiseerd. Deze worden via het KBO Nieuwsblad en onze website bekend gemaakt. 

Dus mensen houdt dit in de gaten. Mocht u het 1ste feestje gemist hebben er komt een 

nieuwe kans om met de KBO te feesten. Let op u moet zich wel op tijd aanmelden.  

Wij zijn inmiddels een bloeiende senioren vereniging, waar het zeer zeker de moeite 

waard is om lid te worden. Wij proberen het gehele jaar rond voor iedereen gezellige 

dingen te organiseren. Tevens  heeft u door het KBO lidmaatschap ook verschillende 

voordelen. Denk alleen maar aan de kortingen die men via de pas ontvangt bij een groot 

aantal winkels. Ook voor belastingzaken, ondersteuning voor de WMO en vele andere 

zaken kunt bij ons terecht.  Mensen zegt het voort en als u mensen in uw omgeving kent 

die de KBO nog niet kennen, neem ze een keer mee naar een activiteit. Mochten ze 

besluiten om bij onze vereniging te komen, men kan aan 2 KBO activiteiten, o.a. iets 

sportiefs, deelnemen ( behalve de reizen ) voordat ze beslissen . Kortom zeg het voort.  

Wij streven in de toekomst naar 1500 leden en hopen dat u ons daarbij helpt. 



   
 
 
 
 
 
 

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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Nieuwe basiscursus Windows 10 start in 

september 

Donderdag 6 september om 09:30 starten wij bij 

voldoende deelname weer een basiscursus Windows 

10. Werkend op u eigen laptop leert u in een groepje 

van maximaal 6 personen werken met een computer. 

Onder leiding van docent Theo van Eijl, leert u in 8 lessen van elk 2 uur tal van handige 

dingen om met deze apparaten handig om te kunnen gaan. Wilt u meer leren, dan zal er 

aansluitend aan deze cursus een vervolgcursus worden gepland. Wilt u meer informatie of 

zich opgeven, neem dan contact op met Ruud Giesbers, coördinator van de computer-

cursussen telefonisch op 06-18784622.  

In het nieuwsblad van september zullen wij ook een aantal workshops aankondigen over 

o.a. gebruik van WhatApp, MijnOverheid en het opzoeken van telefoonnummers. 

Onze twee-wekelijkse inloopspreekuren zullen in de maanden juli en augustus stil liggen. 

Heeft u echter een dringende vraag, bel dan even met 

Ruud Giesbers op bovengenoemd telefoonnummer, hij 

kan u wellicht telefonisch al verder helpen. 

De inloopspreekuren starten weer op vrijdag 14 

september van 14:00 tot 15:00 uur en verder elke 14 

dagen.  

Activiteiten komende periode 

27 juni Bezoek aan Brandweer Kaatsheuvel 

3 juli Fietstocht naar de Kersenhof 

4 juli Busreis naar André Rieu in Maastricht 

20 juli Busreis naar Garderen 

5 augustus  BBQ bij jeu-de-boules vereniging Sprang-Capelle 

18 augustus Bezoek aan Gilde St.Jan Baptist 

23 augustus Boottochtje over de Linge 

6 september Samen eten bij de Vuurhaard 

15-22 september Vakantiereis naar Vledder 

20 september Samen eten bij de Vuurhaard 



  
 

 
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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Soms horen we de sirene van de brandweer en zijn nieuwsgierig waar de 

brand is. 

Wij zijn uitgenodigd bij de brandweer in Kaatsheuvel en gaan de brandweerkazerne 

bezoeken waarbij we kennis zullen maken met de organisatie van de brandweer en het 

materiaal. Er worden een aantal tips gegeven voor de brandveiligheid bij u thuis. Ook kunt 

u zien hoe de regionale brandweer georganiseerd is. Het materiaal dat op de brandweer-

auto aanwezig is, wordt gedemonstreerd. Als je wil kun je een brandweerpak passen en 

voelen hoe het is om een brandweerman/

vrouw te zijn. 

Dit zal plaats vinden op woensdagmiddag  

27 juni 2018, tijd 13:30 uur. 

Adres: Dodenauweg in Kaatsheuvel (de 

brandweerkazerne bij de rotonde nabij de 

Boerenbond. 

Opgave via strookje op pag. 19. tot 20 juni 

a.s. 

Excursie naar De Kersenhof in Raamsdonk 

Dinsdag 3 juli 2018 gaan we op de fiets naar de Kersenhof in Raamsdonk.  

Gaat u liever met de auto, dan bent u van harte welkom. 

De fietsers vertrekken om 13:30 uur bij het Klavier. Na ongeveer een uurtje fietsen komen 

we aan op de plaats van bestemming. De mensen die per auto komen, worden verzocht 

om 14:15 aanwezig te zijn in Raamsdonk. We worden ontvangen met koffie/thee en het 

Kersenhof gebakje. Daarna krijgen we een centrale uitleg met fotopresentatie en natuurlijk 

de rondrit door de boomgaard. Na afloop krijgt iedereen een puntzakje kersen mee. 

Het complete arrangement, koffie, kijken én kersen, kost € 8,--.  

Minimaal 10 personen. 

Het adres is: De Kersenhof, Zijlweg 2, Raamsdonk. 

Opgave via strookje op pagina 19, uiterlijk 27 juni. 
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Busreis naar de zandsculpturen in Garderen 

Vrijdag 20 juli 2018 gaan we een busreis maken naar de zandsculpturen in Garderen. Dit 

jaar is het thema: "Hollandse Meesters". Tot in de kleinste details worden de beelden van 

zand gemaakt. Het is een overzichtelijk en gezellig park met voldoende rustpunten, zowel 

binnen als buiten. 

Maar voordat we daar naar toe 

gaan, verkennen we eerst met de 

bus én een gids de schitterende 

omgeving van Terwolde, inclusief 

de IJssellinie. 

Het programma op vrijdag 20 juli 

2018 ziet er als volgt uit:  

08.15 uur  Vertrek vanaf het Anton Pieckplein. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. 

10.00 uur Verwachte aankomst in Terwolde waar we ontvangen worden bij 

 Brasserie Kriebelz. We beginnen de dag met koffie en gebak. 

10.45 uur Na de koffie vertrekken we voor de rondrit. 

12.15 uur Hierna gaan we genieten van een goed verzorgd diner.                              

14.00 uur Vertrek richting Garderen. Daar aangekomen kan iedereen de 

 schitterende zandsculpturen bewonderen. Men kan op eigen 

 gelegenheid rondwandelen en genieten van de prachtige beelden die  

 men heeft gemaakt.  

17.00 uur Tijd om weer terug te gaan naar Brabant. 

18.15 uur We onderbreken de reis voor een goed verzorgde koffietafel in  

 Nistelrode. 

19.30 uur Vertrek naar Kaatsheuvel; we verwachten rond 20:15 uur terug te zijn. 

 

De prijs voor deze reis is € 61,50 p.p. (Niet-leden € 70,00) 

Inschrijven voor deze reis is op vrijdag 29 juni van 13.30-14.30 uur in de KBO ruimte in het 

Klavier, kamer 1.17. 

Invulstrookje (zie pag. 19) volledig invullen en graag gepast betalen.  

Heeft u een speciaal dieet geef dit dan bij de inschrijving aan ons door. 

Contactpersonen voor deze reis zijn: Wies Molenschot, tel.: 852688 en Agnes Burgs, tel.: 

274072. 
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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.  

 

Zomerbarbecue zondag 5 augustus 2018 

 

De barbecue-tijd komt er weer aan. Zoals u gewend bent gaan we met de KBO weer 

genieten van een heerlijke barbecue. We hopen op mooi weer, want er wordt weer een 

partijtje jeu de boules gespeeld. 

Er staan vrijwilligers klaar om u te helpen bij het spelletje jeu de boules als u niet precies 

weet hoe het moet. De ervaring leert dat men al doende heel enthousiast wordt. De prijs 

voor dit alles is € 20,50 p.p. (niet-leden betalen € 25,00). Wat krijgt u voor dat geld 

 bij aankomst 1 kopje koffie/thee of fris met iets lekkers 

 2 consumptiebonnen 

 vlees van de keurslager voor u gebakken op de bbq 

 een leuke mini-mix jeu de boules  

 gebruik van jeu de boules ballen en uitleg over het spel door vrijwilligers 

 en natuurlijk een gezellige middag 

Wat: Zomerbarbecue 

Wanneer: zondag 5 augustus van 14.00 – 18.00 uur 

Waar: Pétanque Vereniging Sprang-Capelle 

 Julianalaan 3C in Sprang-Capelle  

 (achter sporthal Zidewinde, richting ingang zwembad) 

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Strookje (pagina 19) inleveren vóór 15 juli 

2018 bij een van de activiteitencommissieleden. Contactpersoon: Agnes Burgs, tel 274072. 
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Ook vrijwilliger worden, dan is Eekhof de 

geschikte plek voor u! 

Wat is Eekhof? 

Wij, Eekhof zijn een woonzorgcentrum in het hartje van Kaatsheuvel. Eekhof is het huis 

voor 56 bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Onze bewoners hebben verschillende 

ziektebeelden, niet alleen dementie. Wij hebben nu 125 vrijwilligers en zonder de 

vrijwilligers hadden wij al de activiteiten niet kunnen uitvoeren voor onze bewoners. Onze 

vrijwilligers worden enorm gewaardeerd, niet alleen door Eekhof maar ook door de 

bewoners en hun familieleden! Het contact dat u maakt met onze bewoners doen ertoe. 

Lijkt het u wat om voor onze bewoners iets te betekenen? Of het nu is door in de ochtend 

het ontbijt te ondersteunen, mee te lopen met de wandelclub of mee te helpen met de 

activiteit bewegen met bewoners.  

Een aantal open vacatures van Eekhof: 

 Met de bewoners koken, eten en gezelligheid geven 

 De activiteiten plaatjes draaien ondersteunen op de dinsdagavond 

 Individuele aandacht aan één of meerdere bewoners geven 

 Met de bewoners op vrijdagmiddag naar de markt 

 Ook zoeken wij nog een zanger of zangeres!  

 Met de Eekhof konijntjes langs de woongroepen 

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

geworden naar de andere vacatures op de Eekhof? 

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

kennismakingsgesprek! 

Mirelle van Oversteeg 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

06-18959552 / 0416-301406 

Of kijk op www.schakelring.nl locatie Eekhof voor meer vrijwilliger vacatures. 

Wij hopen u snel te zien! 
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GOED NIEUWS VOOR ONZE SCHILDERLIEFHEBBERS 

Er zijn genoeg aanmeldingen ontvangen om deze activiteit op te starten. 

Wij willen iedereen een kans geven om mee te doen beginnend of gevorderd maakt niets 

uit het plezier staat voorop. Wie mee wil doen brengt zijn attributen mee en sluit aan. Voor 

degene die (nog) niet zover zijn is er altijd wel wat materiaal voor handen. Heeft u ook 

interesse kom dan 10 juli om 14.00 uur naar Het Klavier in onze eigen ruimte om in te 

schrijven, elkaar te leren kennen en de puntjes op de i te zetten. Ook degene die zich al 

aangemeld hebben worden deze middag verwacht. 

Wij gaan van start op dinsdagmiddag 25 

september 

13.30 uur tot 16.00 uur en zullen tot maart 

iedere week schilderen. 

De kosten voor deze activiteit zijn € 20,- 

Te voldoen bij inschrijving 10 juli in Het Klavier 

1.17 in te leveren met het volledig ingevuld 

strookje op pagina 19 van dit blad. 

Bezoek aan het Gilde St. Jan Baptist 

 

Heeft u al eens geschoten met een luchtbuks of kruisboog? 

Dan krijgt u nu de kans. Het klinkt allemaal gevaarlijk maar dat is het niet. Onder 

deskundige begeleiding mogen we deze sport een keer beleven en 

wordt er veel over verteld. Er zijn 3 onderdelen: de luchtbuks, de 

kruisboogbaan en kruisboog schieten op de boom van 12 meter hoog. 

Dit laatste onderdeel heet de wip. Het is trouwens ook gezellig om te 

kijken hoe de anderen het er vanaf brengen. Zelfs een potje jeu de 

boules spelen is mogelijk. 

We beginnen met koffie en cake en gaan dan aan de gang. 

Dit alles vindt plaats op zaterdagmiddag 18 augustus bij het Gilde St. Jan Baptist in 

Kaatsheuvel. Hun terrein ligt tussen de sportvelden op Eikendijk. (vanaf Kaatsheuvel het 1e 

parkeerterrein op en dan door het hek naar links). We starten om 13.30 uur met het 

programma tot uiterlijk 17.00 uur en vanaf 13.00 uur bent u welkom. 

De kosten zijn € 5,50 per persoon. 

Aantal deelnemers minimaal 15 personen. Maximaal ongeveer 30 personen. 

Strookje van pagina 19 inleveren vóór 31 juli a.s. bij een van de leden van de 

activiteitencommissie. 
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Geslaagd jubileumfeest. 

De uitdaging die de feestcommissie zich had opgelegd, om het 65 jarig jubileum te vieren 

in de tent van het Pleinfestival kan als zeer geslaagd in de boeken. Met een super grote 

opkomst van ruim 300 leden was de tent goed gevuld. De weergoden waren de 

feestelingen goed gezind en kon er buiten gewacht worden tot de laatste puntjes op de i 

waren gezet om de leden te ontvangen. Speciaal voor deze middag was de rode loper 

uitgerold voor onze KBO leden. De leden werden warm ontvangen door de bestuursleden. 

Bij binnenkomst, waar de aanmeldingen werden gecontroleerd, werden de leden verrast 

met een mooie balpen.  

Voorzitter Herman van Gulik voorzag alle leden bij binnenkomst nog van een consumptie-

munt zodat het eerste drankje gemakkelijk besteld kon worden. En natuurlijk ook omdat 

wie jarig is trakteert. Vele vrijwilligers stonden daarna klaar om iedereen te voorzien van 

koffie/thee met een heerlijk stuk gebak van Bakkerij Kosters (deels gesponsord) 

Mede dankzij de vrijwilligers van onze KBO en Pleinfestival was de tent ’s morgens vroeg 

ingericht met voldoende stoelen zodat er voor iedereen een plaatsje was. Het feestelijk 

gevoel werd verder gebracht door de Heidemuzikanten die veel bekende meezingers lieten 

horen deze middag. Dit optreden werd onderbroken voor enkele sprekers want ook dit 

hoort bij een jubileumfeest. Gesproken werd door de voorzitter, Herman van Gulik, die de 

microfoon door gaf aan de heer Wim van Erp van KBO Brabant. Die bood de vereniging een 

cadeau aan wat later in het jaar bij nog een feestelijk moment aan de leden zal worden 

verdeeld, zo is afgesproken met de feestcommissie. Na beide heren kreeg onze burge-

meester Anne van Aart de microfoon om de feestelingen toe te spreken. Zowel de 

feestcommissie als het bestuur van de KBO vereniging was blij en trots dat zij de tijd had 

genomen even op het jubileumfeest aanwezig te zijn. Na dit serieuze gedeelte pakte de 

Heidemuzikanten de muzikale noot weer op. Dit deden zij samen met de aanwezige leden 

die regelmatig de vele bekende liedjes mee zongen.  

Er was gezorgd voor een gevarieerd programma en werd het podium vrij gemaakt voor, 

Toos Doos ofwel Toos Carton. (Harrie van den Elshout) Dat Toos zelf veel ervaring had bij 

de KBO en thuis bleek uit de vele anekdotes die zij te vertellen had. Dat hierin veel 

erkenning werd gehoord bleek uit de vele lachsalvo’s die opklonken vanuit de zaal. Met de 

wisseling van de artiesten was er tijd om met een hapje ronde te gaan door de vrijwilligers 

van de KBO en die werden verzorgd door Slagerij Noorderveen (gesponsord). Jurgen 

Jonkers kwam het muzikale gedeelte met een spetterend optreden afsluiten. Geweldig hoe 

hier de leden ook op reageerde de handen gingen geregeld op elkaar en in de lucht. 

Helaas, rond de klok van 17.00 uur was het tijd om de middag af te sluiten door de 

voorzitter. Maar niet voordat bij de loterij alle prijzen waren vergeven. De Airfryer van de 

gratis loterij, dit keer op de ingeleverde strookjes, was voor mevrouw van Wanrooy – van 
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Gezellige zondag  

Voorjaar 2018  

Gezellige zondagen 
Op de volgende 

bent u vanaf 14.30 hartelijk welkom 

Kaatsheuvel KBO 

Ree. Dit feest is voorbij maar daar komen nog enkele mooie feestelijke activiteiten aan 

voor de leden van onze vereniging. 

Samen kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagd 65 jarig jubileumfeest in de tent. 

 

 

 

 

 

1 juli in Residentie Molenwijck, Molenwijck 1, Loon op Zand 

Zomerse Zondag, 15.00 uur, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee en lekkernij 
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Samen eten bij de Vuurhaard in Udenhout 

Maaltijden met een verhaal 

Donderdag 6 en 20 september gaan we naar De Vuurhaard waar plaats is voor 40 gasten. 

De vluchtelingen bereiden dan een uitgebreide maaltijd volgens receptuur uit hun land.  

De achterliggende gedachte van de Vuurhaard is dat het de mensen het gevoel geeft dat ze 

door anderen gewaardeerd worden. Waardering hebben ze al jaren niet meer gekregen. 

Hiermee kunnen ze laten zien dat ze iets kunnen. Het geeft hun een bezigheid: de maaltijd 

plannen, naar de markt en supermarkt gaan voor de boodschappen en het koken zelf. Het 

koken neemt meer dan een dag in beslag. Vluchtelingen en fraters zitten tussen de gasten 

in om de ontmoeting te stimuleren. 

17.00 uur: vertrek bij het Klavier  

17.45 uur: ontvangst met een drankje 

18.15 uur: maaltijd  

20.00 uur: nagesprek 

Na de maaltijd is er altijd een gesprek. Over de Vuurhaard en zijn geschiedenis. Over de 

opvang. Over de problemen waar vluchtelingen tegenaan lopen. De verhalen van onze 

mensen zelf. Hun verhaal moet doorgaan!  

De prijs voor dit diner is € 12,-- (inclusief 2 drankjes en chauffeurskosten). 

De gasten van het eetcafé wordt gevraagd een gift te doen voor de onkosten en voor de 

opvang van onze vluchtelingen.  

De inschrijving hiervoor staat open op vrijdag 3 augustus 2018 bij de KBO in Het Klavier 

kamer 1.17 van 13.30 uur tot 14.30 uur.  Graag het invulstrookje en € 12,-- meenemen.  

De activiteit is alleen voor KBO-leden. 

Graag willen we weten wie wil rijden en hoeveel personen er mee kunnen!!!!! 

Omdat de belangstelling voor de Vuurhaard altijd groot is, mag u een van de twee data 

kiezen. Zodat iedereen een kans krijgt om mee te gaan.  
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 BOOTTOCHT OVER DE LINGE 

Voor de thuisblijvers onder ons hebben we nog een mooie reis kunnen boeken zodat we 

optimaal van de zomer kunnen genieten dit jaar. Na alle mooie evenementen is ook dit 

weer een mooie gelegenheid om een dagje uit te zijn die wat minder vermoeiend is. We 

gaan namelijk varen. 

Vertrek donderdag 23 augustus, 10.15 uur bij Het Klavier. 

Eerst rijden we via een prachtige route naar Leerdam. Hier gaan we aan boord van Rederij 

Leerdam voor een twee uur durende boottocht over de Linge met zijn mooie rivierdijken. 

Tijdens de boottocht krijgt u een goed verzorgde koffietafel met kroket aangeboden en 

kunt u genieten van al het moois dat u ziet. Tegen 14.00 uur komen we in Leerdam terug 

en gaan we een klein stukje lopen voor de volgende excursie DE GLASBLAZERIJ. In de 

Glasblazerij vindt u een mooie collectie ‘glaswerk’. Daarnaast kunt u  vanaf een tribune 

doorlopend de verrichtingen van de glasblazers volgen. We sluiten deze excursie af met 

koffie/thee met gebak. 

Rond de klok van 16.00 uur gaan we rijden en zullen 17.30 uur weer in Kaatsheuvel zijn. 

Prijs voor deze dag is € 52,50 p.p 

Aanmelden via volledig ingevuld strookje op pagina 19. In te leveren in Het Klavier vrijdag 

29 juni tussen 13.30 -14.30 uur. 
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Echtpaar Mutsaers 60 jaar getrouwd 

Cees Mutsaers (81) en Jo van Osch(80) waren 22 mei 60 

jaar getrouwd. Cees komt uit Tilburg maar Jo is een echte 

Kaatsheuvelse geboren en getogen in de Leliestraat. Cees 

was altijd werkzaam in de bouw als timmerman, terwijl Jo 

thuis de schoenen stikte. Ze leerden elkaar al jong 

kennen. Cees had eigenlijk plannen om te gaan emigreren 

naar Australië net als 5 van zijn zussen. Hij zou met een 

zus vertrekken maar dat duurde langer dan voorzien. 

Intussen was Cees al stevig verliefd op Jo geworden en 

wilde de verkering niet meer verbreken. Nu zijn ze 60 jaar 

verder en nog steeds samen. Maar ze hebben daar geen 

spijt van ze hebben een prachtig leven gehad samen. 

Jaren gingen ze samen op reis met de camper naar allerlei 

landen. Ze gingen overwinteren in Spanje voor 5 à 6 

maanden iedere jaar. Tot op hoge leeftijd fit en 

ondernemend. De gezondheid begint wat af te 

nemen en hun huis is nu eigenlijk te groot voor hen. 

Ze zoeken iets kleiners, maar dat huis MOET in 

Kaatsheuvel staan. Ze hebben een prachtig feest 

gevierd in Cafe De Dreef met hun twee dochters, hun 

mannen, kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 

Ook hun vrienden uit Frankrijk waren aanwezig. De 

Fransen spreken geen Engels en Cees en Jo geen 

Frans maar ze zijn desondanks 30 jaar bevriend. 

Nogmaals proficiat, Namens Bestuur en commissies 

van KBO wensen wij Cees en Jo nog heel veel mooie 

jaren samen toe. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer H.A.Dubbeld 

Berndijksestraat 117 

Mevrouw M.Muizelaar 

Hoofdstraat 137D 

De heer P.C.J. van Iersel 

Modelleur 63 

De heer H.Snoeren 

Maas 2 

De heer G.M.H.M.Pooters 

Pres.Kennedyplein 11 

 

De heer H.Balvers 

Burg.van der Heijdenlaan 34 

5171 JL  Kaatsheuvel 

Mevrouw J.Kipping-van Haaren 

Multatulihof 201 

5171 ER  Kaatsheuvel 

 

Informatie inleverstrookjes 

Hiermee doet de activiteitencommissie een dringend beroep op u om de strookjes goed 

ingevuld in te leveren. Wonen jullie als deelnemers niet op hetzelfde adres dan 2 strookjes 

inleveren. Gebruiken jullie als partners eigen achternamen vermeld die dan a.u.b. Lever de 

strookjes op de juiste adressen in zoals bij de activiteit vermeld. Maar zeker ook lever uw 

strookje op tijd in om teleurstellingen te voorkomen. Kom naar de inschrijvingsmomenten 

als die er zijn in Het Klavier, de activiteitencommissie houdt die speciaal voor jullie als 

leden.  

Nog een paar belangrijke punten: 

Activiteiten zijn altijd alleen voor leden mits dit anders vermeld staat bij de activiteit. 

Leden hebben altijd voorrang bij de activiteiten. 

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.  

 

Bezoek aan de Brandweer op 27 juni 2018 

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

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

Aantal: ………………………… Keuze:   

Inschrijven tot 20 juni. Er zijn geen kosten aan verbonden 
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Excursie naar de Kersenhof in Raamsdonk op 3 juli 2018 

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

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

Inleveren uiterlijk 27 juni 2018 

Aantal: ………………………. X € 8,- 

 

Busreis naar de zandsculpturen in Garderen op 20 juli 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 61,50; Inschrijven vrijdagmiddag 29 juni in de KBO Kamer 1.17 

in het Klavier tussen 13:30 en 14:30 uur. Graag gepast betalen svp. 

 

Zomer BBQ op zondag 5 augustus 2018  

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

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

Aantal …………………………. X € 20,50. Inleveren uiterlijk 15 juli 2018 (max. 50 personen) 

 

Bezoek Gilde St.Jan Baptist op zaterdag 18 augustus 2018  

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

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

Aantal …………………………. X € 5,50. Inleveren uiterlijk 31 juli 2018 (max. 30 personen) 

 

Boottocht over de Linge op 23 augustus 2018 

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

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

Aantal …………………………. X € 52,50 ; Inschrijven vrijdagmiddag 29 juni in de KBO Kamer 

1.17 in het Klavier tussen 13:30 en 14:30 uur. Graag gepast betalen svp. 

 

Samen eten bij de Vuurhaard op 6 en 20 september* (gewenste datum aangeven svp) 

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

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

Aantal …………………………. X € 12,00; Inschrijven vrijdagmiddag 3 augustus juni in de KBO 

Kamer 1.17 in het Klavier tussen 13:30 en 14:30 uur. Graag gepast betalen svp. 
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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 ledenadministratoe van KBO-Kaatsheuvel:  

   
 Aanmeldingsformulier   

 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, jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, geef dit dan door aan onze ledenadministratie, 

jos.hermsen@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 Waterlaat 4, 5171 VX  Kaatsheuvel. 

Dhr. Jos Hermsen  
Waterlaat  4 De persoonlijke gegevens 

5171 VX Kaatsheuvel  

e-mail: jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

Kunnen eventueel ook per e-mail 

gemeld worden. 

mailto:jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl
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 

Ria Hultermans, Hilsestraat 71 - 5171 AB Kaatsheuvel - tel. 278001 

E-mail: ria.hultermans@kbo-kaatsheuvel.nl 

Joost van de Wouw, Hilsestraat 80  - 5171 AE Kaatsheuvel - tel. 06-30419106 

E-mail: joost.van.de.wouw@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 
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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  

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171 VX  Kaatsheuvel, tel. 280171 of 06-10450822 

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 Ledenadministratie 

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171 VX  Kaatsheuvel, tel. 280171 of 06-10450822 

Email: jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

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 - Tel. 06-18784622 

Email: redactie@kbo-kaatsheuvel.nl  

Bezorging:  Jan van Best,  tel.  274760, e-mail: jan.vanbest@kbo-kaatsheuvel.nl 

Druk: RPQ Kaatsheuvel  

Advertenties: Wies Molenschot - Oosterwijklaan 14 - 5171 HD Kaatsheuvel - Tel. 852688 

Email: wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 

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. 


