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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandagochtend 

 

09:00 - 11:00 uur in  

De Werft 

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 (14 en 28-9, 12 en 

26-10, 9 en 23-11) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag 

11 en 25-9, 9 en 23-10. 

Afstand 25 à 30 km. 

Pittige groep op elke 

donderdag t/m 25-10. 

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  (19-9, 3, 17 

en 31-10, 14-11) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 24-9, 29-10,  

26-11. 

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 Gasthuisstraat29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Wandelen Iedere donderdag in 2 

groepen (rustig en iets 

pittiger) vanaf 1-11. 

Vertrek 13.30 uur bij 

Café De Roestelberg. 

Ton Honkoop 0416-275290 

Henk Vennix  0416-274620 

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 zomer is nu tanende en erg warm geweest, maar we zijn er toch 

goed doorgekomen. Het is lang geleden dat er zulke temperaturen 

waren. Men spreekt  van 1947 en de zeventiger jaren. Niettemin is dit 

beter dan zo'n natte zomer. We hebben van alles kunnen doen en zelfs 

als we thuis zijn gebleven, was het lekker, alsof we vakantie hadden. In de zomerperiode 

hebben we extra activiteiten georganiseerd, zoals bezoek aan André Rieu, Kersenhof, de 

zomer BBQ, bezoek aan het Gilde en de Lingetocht.  

Iedereen is weer van harte welkom op de evenementen die gaan komen. Het bestuur 

heeft een korte adempauze gehad, maar nu gaan we er weer vol tegenaan. Hopelijk tot 

snel op een van onze activiteiten.  

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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Nieuwe basiscursus Windows 10 start in 

september 

Donderdag 6 september om 09:30 zijn wij gestart met 

een basiscursus Windows 10. Werkend op uw eigen 

laptop. Ook al is de eerste les al geweest, u kunt nog instromen. Wilt u meer informatie of 

zich opgeven (kosten € 70,- excl. lesmateriaal, 10% korting voor KBO leden), neem dan 

contact op met Ruud Giesbers, coördinator van de computercursussen telefonisch op 06-

18784622. De komende maanden willen wij ook een aantal workshops houden over o.a. 

gebruik van WhatApp, MijnOverheid en het opzoeken van telefoonnummers. Kijk hiervoor 

op www.kbo-kaatsheuvel.nl onder 'activiteiten'.  

Op de woensdagochtenden startend op 26 september geven wij 6 ochtenden les in de 

mogelijkheden van Android (Samsung) tablets en 

telefoons. Op de vrijdagochtend vanaf 28 september 

doen wij hetzelfde voor de Apple iPad of iPhones. Prijs 

voor beide cursussen € 50,-. (KBO leden -10%). 

Vanaf vrijdag 14 september kunt u weer om de week 

terecht voor het inloopspreekuur voor al uw computer-, 

tablet of telefoonvragen van 14-15 uur in kamer 1.18 van 

het Klavier. Loop gerust eens binnen. 

Activiteiten komende periode 

15-22 september Vakantiereis naar Vledder 
20 september Samen eten bij de Vuurhaard 
24 september Kaarten maken 
26 september Dagtocht Soldaat van Oranje 
3 oktober Kaarten 
7 oktober Toneelvoorstelling Ka-Thé 
10 oktober Textielmuseum 
17 oktober Kaarten 
29 oktober Kaarten maken 
31 oktober Kaarten 
7 november Senioren- Gezondheidsbeurs in het Klavier 
14 november Kaarten 
26 november Kaarten maken 
27 november Auto in verleden, heden en toekomst 
30 november Theatermiddag Gouden Mix 
19 december Kerstviering 



  
 

 
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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Kerstviering 2018 

Omdat wij nog steeds in ons jubileum jaar zitten gaan wij onze 

kerstviering daarom ook bijzonder vieren. 

65 jaar vereniging is niet niks en vele van onze leden willen wij 

dan ook de kans geven om een van de bijzondere activiteiten mee 

te vieren daarom ook deze vroege aankondiging voor uw agenda. 

Noteer alvast woensdag 19 december voor de KBO kerstviering.  

Wij starten samen met vv DESK 17 september a.s. met de “Old Stars” de 

Walking Football groep. 

Dit zijn de data die je op kan nemen bij de vaste activiteiten. 

 

 

 

17-9-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
24-9-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
1-10-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
8-10-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 

15-10-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
22-10-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
29-10-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
5-11-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 

12-11-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
19-11-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
26-11-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
3-12-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 

10-12-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
17-12-2018 09.30 - 12.00 u Training Walking Football 
24-12-2018 Geen WF Kerstmis 
31-12-2018 Geen WF Oud en Nieuw 

Bezoek aan Plantloon 

Dat wij graag met mooi weer genieten mag duidelijk zijn maar ook als het weer wat 

minder is weten onze leden te genieten. Met een groep van 14 personen gingen wij op pad 

in een van de mooiste natuurgebieden van onze streek. Onder leiding van de gids werd er 

gewandeld in het mooie Landgoed Plantloon. Dat goede 

wandelschoenen in dit gebied noodzakelijk waren, werd gaande 

weg duidelijk. De gids wist iedereen te boeien met de verhalen uit 

dit cultuurhistorisch 

gebied. 
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Bezoek aan het TextielMuseum Tilburg woensdag 10 oktober 2018. 

Er zijn in Nederland ongeveer 400 musea te bezoeken. Om daaruit een keuze te maken is 

niet zo gemakkelijk, maar als het een heel interessant museum is en dan ook nog dicht in 

de buurt, dan is de beslissing gauw genomen.  

Dus gaan we woensdag 10 oktober a.s. naar het TextielMuseum te Tilburg.  

Na aankomst in Tilburg krijgen we een rondleiding door het ”TextielLab”. Dit is het 

kloppend hart van het museum, een proeftuin waar onderzoek en experiment hoog op de 

agenda staan. Dagelijks werken hun experts samen met designers en kunstenaars aan 

bijzondere textiele producten.  

Je wandelt hier langs de vele technieken: Weven, Breien, Laseren, Borduren, Tuften en 

Passement. 

Na de rondleiding, die ongeveer een uur duurt, wacht ons in het TextielCafé koffie of thee 

waarna men nog vrij kan rondwandelen in het museum o.a. in de TextielShop waar ’n keur 

van artikelen te bezichtigen en uiteraard ook te koop is.  

De prijs voor deelname bedraagt € 20,00 per persoon. Bent U echter in het bezit van een 

geldige museumjaarkaart dan is de bijdrage slechts € 8,00 per persoon. VERGEET DUS 

VOORAL NIET OM DE MUSEUMJAARKAART MEE TE BRENGEN. 

We vertrekken om 13.15 uur vanaf Het Klavier.  

Uiterlijk 17.00 uur verlaten we Tilburg richting Kaatsheuvel.  

Opgave voor deelname kan bij alle leden van de activiteitencommissie door het inleveren 

van het strookje op pagina 19 met vermelding van naam en adres en uiteraard betaling van 

het verschuldigde bedrag. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Kees 

Hoevenaars, Vossenbergselaan 70, telefoon 0651692321. 

Deelname tot maximaal 30 personen. 

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 

oktober 2018.  
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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.  

BBQ 

De jaarlijkse BBQ met Jeu de boules is altijd weer een druk bezochte activiteit. Geplaagd 

door de hitte dit jaar werden alle schaduwplekjes benut. En dat het Jeu de boules serieus 

wordt gespeeld, is duidelijk te zien op de foto’s. Zowel de dames als de heren bekijken 

kritisch de afstand van de geworpen ballen bij de cochonnet (kleine balletje) want dat 

levert de punten op. 

En zoals bij alle wedstrijden zijn er winnaars en verliezers maar bij onze KBO vereniging 

staat gezelligheid en samen zijn voorop. 

Gezien de reacties was dit wederom goed geslaagd. 
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Heeft u wel eens een uurtje vrij? 

Wordt dan vrijwilliger bij Eekhof.  

 Ondersteunen bij het ontbijt 

 Maatje voor bewoner (wandelen, fietsen, spelletje enz.) 

 Wandelclub op donderdag ochtend  

 Kok voor de kookclub op dinsdag van 10.30-13.00 uur 

 Zangtalent voor de weekafsluiting om de week op vrijdag van 14.00-16.00 uur. Er 

wordt gezongen onder begeleiding van een pianist  

 Helpen in het grand café (vooral weekenden) 

 Samen met andere vrijwilligers om de week op dinsdag helpen bij het plaatjes 

draaien 

 Hobby, talenten en interesse die wij kunnen inzetten t.b.v. de bewoners  

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Mirelle van Oversteeg, 0416-301406 

of 06-18959552 of via de mail: mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl  
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AUTO IN HET VERLEDEN HEDEN EN TOEKOMST 

Hier een vooraankondiging voor 27 november. Op dinsdagavond wordt er een lezing 

gegeven over hoe we ons in de toekomst gaan verplaatsen. Het wordt een spannende 

avond met volop activiteiten. 

In ons nieuwsblad van 8 november, komt de uitnodiging; ben je nieuwsgierig zet de datum  

in je agenda. 

 

Tot dan ! 

 

 

Bezoek aan de Kersenhof 

3 juli was een stralende zonovergoten dag voor onze fietstocht naar de Kersenhof. Zowel 

fietsers als leden met de auto hadden een fantastische dag. Omdat het een extreem warme 

dag was, konden wij ons tijdens de excursie beschermen met een paraplu. Dat het een 

goed kersenjaar was, konden wij hier dan ook allemaal zien en proeven en hier werd dan 

ook gretig gebruik van gemaakt. Ook werden de nodige kilo's kersen meegenomen voor 

thuis. Een mooie herinnering die smaakt naar meer. 
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Toneelvoorstelling Ka-Thé zondagmiddag 8 oktober.   

Misschien bent u weleens naar een toneelvoorstelling geweest van Ka-Thé, maar zo niet 

dan is het zeker de moeite waard om begin oktober eens naar de Gildenbond te komen.  

Ka-Thé (voorheen Kaatsheuvels Volkstoneel) speelt voor u:  

                  “De geschiedenis van de Familie Avenier”. 

Korte inhoud: Het is 31 december 1955. De Brabantse familie 

Avenier treft voorbereidingen voor de avond waarop het oude jaar 

overgaat in het nieuwe. De één brengt een stuk vlees mee, de ander 

zorgt voor extra stoelen. In de slaapkamer liggen opa en oma in een groot bed. 

Ondertussen maakt de familie zich klaar voor de plannen die de toekomst met ze heeft. 

Wanneer de klok 12 slaat, zingen we samen  het Wilhelmus. Op dat moment wordt echter 

pijnlijk duidelijk dat alles voorgoed zal veranderen. Dit toneelstuk is voor mensen die deze 

tijd hebben meegemaakt zeer herkenbaar. Voor de leden van de KBO is er een mooie 

aanbieding op zondagmiddag 14.00 uur, in de Gildenbond, Mgr. Volkerstraat 3 in 

Kaatsheuvel. De zaal is 1 uur van tevoren open.  

Wanneer u naar de voorstelling op zondagmiddag 7 oktober wilt, dan is de entreeprijs 

slechts € 6,- (i.p.v. de gebruikelijke € 8,- ). 

Als u het invulstrookje (zie pag.19) met het geld inlevert kunt op de 

betreffende datum naar de Gildenbond gaan. Op vertoon van uw KBO-pasje 

krijgt u toegang tot de zaal.  

Wij zorgen er dan voor dat de deelnemerslijst bij de kassa klaar ligt.  

Hoe zorg jij dat je mobiel blijft?  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb 

je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg 

je dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus 

Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Loon op Zand 

organiseren we in oktober-november een opfriscursus voor de ervaren automobilist. 

Aanmelden kan tot 22 oktober 2018 op onderstaande link! 

Ben je inwoner van de gemeente Loon op Zand en is dit iets voor jou? 

Meld je dan aan voor de opfriscursus in Kaatsheuvel op onderstaande link of bel tijdens 

kantooruren met 088-5248850. http://www.vvn.nl/opfrisloonopzand  

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens. 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

 

        Op zondag 16 september vanaf 14.30 uur 
         Start van de kookworkshop om 14.30 uur 

Voor deze speciale gezellige zondag kunt u zich tot en met 12 september 

aanmelden bij      De Rode Loper 

                           Paulus Potterplein 42 

                            Kaatsheuvel  

                            Tel.nr.: 0416-28600 

De kosten voor de Hollandse maaltijd incl. een kopje koffie of thee en 1 glaasje fris zijn   

€ 6,00.                                           

        Samen aan tafel en lekker eten om 16.30 uur 

Tweede kans voor een bezoek aan de zandsculpturen in Garderen. 

Voor onze reis in juli j.l waren er te weinig aanmeldingen. Veel leden vonden het erg 

jammer dat de reis niet doorging. Wij hebben contact gezocht met KBO De Moer die deze 

reis ook hadden gepland. Zij willen graag een volle bus hebben en hebben nog plaatsen 

over. 

Wilt u van dit aanbod gebruik maken reageer dan snel. 

Vertrek donderdag 13 september bij het Klavier om 09:20 uur.    Prijs € 37.- p.p 

Dat is inclusief de bus-koffie met gebak- lunch en entree Zandsculpturen. 

Rond 18.00 uur zijn we weer 

thuis. 

Voor info en strookje (pag.19) 

inleveren met betaling alléén 

bij  Wies Molenschot 

tel:852688 

 



 

Vrijdag 30 november in de Theaterzaal van Het Klavier 

Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
Entree € 2,50 leden, niet-leden betalen € 5,00 
Natuurlijk hebben onze leden voorrang en is vooraf aanmelden 
via het strookje (pag.19) noodzakelijk want vol = vol 
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UITNODIGING 

Gezamenlijke viering Seniorenmiddag Gemeente Loon op Zand           

woensdagmiddag 3 oktober 2018 

De Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO Kaatsheuvel en KBO de Moer organiseren samen 

een leerzame maar zeker ook een gezellige middag. 

Wij zijn dit jaar te gast bij De Wetering , Weteringplein 1, Loon op Zand , tel. 0416 363736  

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om woensdagmiddag  

3 oktober aan deze informatieve, maar vooral ontspannende middag, deel te nemen. Bent u 

geen lid van bovenstaande verenigingen ook dan bent u van harte welkom. 

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

De muzikale noot wordt verzorgd door Seniorenorkest De Langstraat e.o. 

De middag wordt om ± 17.00 uur afgesloten. 

De eigen bijdrage voor deze middag, inclusief koffie en een consumptie, bedraagt € 3.00 p.p. 

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

deelname kunt u bijgaand aanmeldingsformulier inleveren en, met het door u te betalen 

bedrag, vóór 30 september 2015 inleveren bij één van vermelde adressen.    

Met vriendelijke groet en een fijne middag toegewenst. 

De besturen van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer, 

KBO afdelingen Kaatsheuvel, De Moer en Seniorenvereniging Loon op Zand 

Aanmeldingsformulier Seniorenmiddag 2018 

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

Adres………………………………………………………………………..   

neemt/nemen deel aan Seniorenmiddag 2015 op woensdag 3 oktober 2018 

in de Wetering te Loon op Zand 

Bij meerdere personen óók de adressen vermelden 

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

Inleveren bij één van onderstaande adressen uiterlijk vóór 24 september! 

(na deze is datum aanmelding niet meer mogelijk)  

Lia Leemans, Hobbemastraat 11, Kaatsheuvel, Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2C, 

Kaatsheuvel, Frans de Vries, van Heeswijkstraat 35, Kaatsheuvel 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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 Old Stars oprichtingsbijeenkomst 28 mei 2018 

Op maandag 28 mei jl. zijn een veertiental “Old Stars” o.l.v. vertegenwoordigers van 

Contour de Twern, K.B.O. Kaatsheuvel en v.v. DESK in de bestuurskamer van v.v. DESK bij 

elkaar geweest om een afdeling “Old Stars” bij v.v. DESK op te richten. Met vier 

afmeldingen voor de oprichtingsvergadering waren voldoende aanmeldingen aanwezig om 

te spreken over een prima opkomst. “Old Stars” kan van start gaan, was de algemene 

mening bij het openen van de vergadering o.l.v. secretaris van v.v. DESK, Christ van Wezel. 

Na een woord van welkom en een gloedvol betoog van K.B.O. vertegenwoordigster Lia 

Leemans om lid te worden van de plaatselijke K.B.O. en deel te nemen aan het nieuw op te 

richten “wandelvoetbalteam”, werden een aantal onderwerpen besproken. 

Door Jos Hermsen en Willie Timmers werd uit de doeken gedaan wat Walking Football 

inhoudt: een combinatie van veld- en zaalvoetbal. Trainingen en wedstrijden worden 

gespeeld op het kunstgrasveld van v.v. DESK. De afmetingen van het speelveld en van de 

doelen zijn aangepast aan de leeftijd: 60 plus. Officiële wedstrijden worden gespeeld 6 

tegen 6 en duren slechts een kwartier. Slidings, ballen boven heuphoogte en lichamelijk 

contact zijn verboden. Er wordt zonder keepers gespeeld.  

Een discussiepunt leverde het tijdstip op wanneer er getraind en gespeeld kan worden. 

Vanwege de verplichtingen van een aantal opa’s om als oppas-opa te functioneren, werd 

er een enquête gehouden op welke ochtend de meeste aanmeldingen aan het 

wandelvoetbal zouden kunnen beginnen. Besloten is om met de trainingen te starten 

maandag 17 september om 09.30 uur. 

Het programma op een ochtend begint met een samenkomst in de kantine van v.v. DESK. 

Van 10.15 u tot 11.15 u vindt de training plaats Vanaf 11.15 u tot 12.00 u is er in de kantine 

van v.v. DESK gelegenheid om de derde helft te spelen. 

Met Kerstmis en Nieuwjaar is er zoals bij alle amateurclubs sprake van een winterstop. Bij 

extreme weersomstandigheden kan er niet gespeeld worden. Marc Janssen van PMA 

fysiotherapeuten te Kaatsheuvel heeft zich bereid verklaard om de Old Stars in lichamelijk 

opzicht te ondersteunen.  De contributie voor de “Old Stars” bij v.v. DESK bedraagt € 22,50 

per kwartaal. Men is hierdoor volwaardig lid van v.v. DESK en ook van de K.N.V.B.  

Alle mannen die zich aangemeld hebben, worden via hun e mailadres op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken. Men kan zich opgeven bij Jos Hermsen. 

Email:  jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

T 06 - 10450822 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevr.L.Brekelmans-de Bont 

Antoniusstraat 1 

5171 DA  Kaatsheuvel 

Mevr. A.C. Damen-Leijten 

Antoniusstraat 1 

5171 DA  Kaatsheuvel 

 

De Heer J.L. van Halder 

Dr.van Beurdenstraat 45 

5171 GA  Kaatsheuvel 

Mevr. C.Hamers-van Mosselveld 

Antoniusstraat 1 

5171 DA  Kaatsheuvel 

 

De Heer M.J.M.Terlingen 

Burg. Van der Heijdenlaan 21 

5171 JL  Kaatsheuvel 

De Heer M.Voogd 

Sweensstraat 40 

5171 BP  Kaatsheuvel 

 

Senioren- Gezondheidsbeurs woensdag 7 november 2018 

Een middag waar veel informatie te vinden is voor senioren om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen en om de juiste instanties te kunnen vinden wanneer dit nodig 

mocht zijn. 

Inmiddels zijn er al veel deelnemers bekend die op deze middag aanwezig zullen zijn met 

de nodige informatie zoals ContourdeTwern, Corinne van der Linden Mantelzorgmakelaar, 

Van Gorp Uitvaartzorg, Mantel Match, De Seniorenwinkel Kaatsheuvel, L’Esprit du Coeur, 

Geheugenwerkplaats, Fysiotherapeut PMA, Podotherapie Molenschot – Verbraak, GGD  en 

de Stichtingen Maasduinen en Schakelring. Ook Dienstencentrum De Rode Loper zal 

aanwezig zijn. 

Deze middag vind plaats in Het Klavier en de toegang is gratis. Ook niet-leden zijn van 

harte welkom dus breng gerust vrienden en bekenden mee. 

Aanvang van de middag 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur. 

Informatie alleen bij Lia Leemans en Wies Molenschot 
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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 naar de zandsculpturen in Garderen op 13 september 

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

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

Aantal …………………………. X € 37,-; Inleveren vóór 8 sept. alléén bij Wies Molenschot. 

 

Toneelvoorstelling Ka-Thé zondagmiddag 8 oktober in de Gildenbond.   

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

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

Aantal …………………………. X € 6,-   Inleveren uiterlijk 1 oktober.  

Inlichtingen: Agnes Burgs, tel 274072  

 

Bezoek aan Textielmuseum te Tilburg 10 oktober  

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

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

Aantal …………………………. X € 20,-  (met Museumjaarkaart € 8,-)  Inleveren uiterlijk  

1 oktober. Inlichtingen: Kees Hoevenaars tel. 06-51692321  

Graag aangeven of u passagiers kunt meenemen en hoeveel, dan wel wilt meerijden. 

 

Vereniging de Gouden Mix presenteert Kras op Cruise op 30 november in het Klavier 

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

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

Aantal …………………………. X € 2,50 (leden) (€ 5,- niet-leden) 

Inleveren alleen bij Lia leemans, Wies Molenschot of Helma de Vries-Brekelmans 



 



21 

 

Afd. Kaatsheuvel 

 

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

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

Roepnaam: ………………….. 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) ………………… 

Roepnaam: …………………. 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 ledenadministratie 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 (agnes.burgs@kbo-kaatsheuvel.nl) 

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

email: karel.damen@kbo-kaatsheuvel.nl 

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

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

(wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl) 

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 
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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 

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. 


