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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 (9 en 23-11, 7 en 

21-12) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (14-11, 28-

11, 12-12) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag 26-11, 17-12 13:30 uur in  

Het Klavier 

Ellie Fransen, 0416-311332 

Meer bewegen Elke maandag o.l.v.  

Mevrouw van Heesch 

11:00 - 12:00 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 0416-275016  

Hier is nog plaats. 

Nordic Walking Elke dinsdag  09:30 uur bij Café de 

Roestelberg 

Ton van Iersel, 0416-274380  

Racefietsen Elke donderdag 

 

13:00 uur vertrek  

Gasthuisstraat29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Schilderclub Elke dinsdag 13:30 - 16:00 uur 

in Het Klavier (1.17) 

Wies Molenschot, 

0416-852688 

Walking 

Football 

Elke maandag  09:30 uur bij VV.Desk  

Eikendijk 21 

Jos Hermsen, 

06-10450822 

Wandelen Iedere donderdag in 2 

groepen (rustig en iets 

pittiger) 

Vertrek 13.30 uur  

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  

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, 

Sinds de laatste uitgave van ons boekje in september is er voor mij 

nogal wat gebeurd. Om meteen maar met de deur in huis te vallen.  

Ik heb een open hart operatie ondergaan met 3 omleidingen. Gelukkig 

was ik op tijd. Ik was bij de huisarts voor de suikercontrole. Daar 

moest ik een vragenlijst invullen waar ik heb aangegeven dat ik af en toe pijn op de borst 

had. De huisarts heeft mij laten  komen en meteen doorgestuurd naar de cardioloog waar 

ik een week later terecht kon. Die constateerde zuurstofgebrek en stelde catheterisatie 

voor . Ik dacht toen, nou ja een stent erbij omdat ik er al twee heb. Maar die vlieger ging 

niet op. Na de catheterisatie moest ik blijven, er bleek een operatie  nodig. Na 2 dagen in 

het tweesteden ziekenhuis werd ik overgebracht naar het Catherinaziekenhuis in 

Eindhoven. Na 1 dag werd ik geopereerd en vijf dagen later ontslagen om thuis te 

herstellen.  Ik vertel dit is omdat vanuit de KBO enorm gereageerd is op mijn ziekte, 

waarvoor mijn dank. Daarom dit verhaal  maar onder de noemer van de voorzitter vertelt.  

Mijn periode van afwezigheid bij de KBO is met het bestuur doorgesproken en zal tot 

medio januari duren. Cees Sprangers en Henk v.d. Kieboom zullen mijn taken waarnemen. 

Tot half november zal Henk i.v.m. afwezigheid van Cees de taak alleen uitoefenen. Ik dank 

beide heren voor hun bereidheid dit probleem op te lossen.  

Het einde van het jaar nadert met nog een aantal mooie evenementen die de moeite van 

het bezoeken waard zijn, zoals de gezondheidsbeurs, theatermiddag Gouden Mix en 

uiteraard onze belangrijke kerstviering.  

Ook dit jaar is het ledenaantal van onze KBO weer gegroeid en zitten we boven de 1150. 

We doen goed als KBO in onze regio. We proberen er op vele vlakken voor al onze leden te 

zijn. 

Ik hoop U de komende maanden te zien bij de diverse activiteiten.  

Herman van Gulik  

Voorzitter KBO Kaatsheuvel  

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

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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Workshop WhatsApp, Verdwijnen van de 

telefoongids en het gebruik van  

"MijnOverheid" bij uw KBO 

Natuurlijk kunt u 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. Kijk op pagina 2 voor de data. 

Loop gerust eens binnen, domme vragen bestaan niet, wij helpen u graag. 

Vrijdag 16 november start een (basis)cursus WhatsApp. In 3 lessen van 09:30 - 11:30 leren 

wij u hoe u met uw familie en kennissen kunt 'praten'. Kosten  € 25,- 

Vanaf 2019 wordt de papieren telefoongids niet meer verstrekt. Om toch 

telefoonnummers van bedrijven en particulieren te kunnen opzoeken moet gebruik 

worden gemaakt van de digitale versie. In een gratis 

workshop op 7 december (van 09:30 – 11:30 uur) leggen 

we uit hoe dit kan worden gedaan. 

Vrijdag 14 december houden wij van 09:30 tot 11:30 uur 

een gratis workshop hoe gebruik te maken van 

MijnOverheid. U heeft wel een DiGiD nodig. Kom 

hiervoor zonodig tevoren een keer langs bij ons 

inloopspreekuur op vrijdag. Een vrijwillige bijdrage voor 

de gratis workshops mag natuurlijk altijd. 

Activiteiten komende periode 

14 november Kaarten 

16 november Samen uit eten bij Guesthouse Kitchen (AH) 

26 november Kaarten maken 

27 november Auto in verleden, heden en toekomst 

28 november Kaarten 

30 november Theatermiddag Gouden Mix 

12 december Kaarten 

12 december Kerststukjes maken 

17 december Kaarten maken 

19 december Kerstviering  bij Chalet Fontaine 



  
 

 
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 

Het Bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstviering.  

In ons jubileumjaar gaan wij naar de Sint Jan kerk, Hoofdstraat 36, 

Kaatsheuvel met aansluitend een feestelijk samen zijn bij,                                

                                                                                                                    

            

 

Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 19 DECEMBER A.S. 

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

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

Programma: 

13.00 uur: kerstviering in de kerk voorganger Pastoor Luijckx met m.m.v. het eveneens 

 jubilerend gemengd koor St. Jan 

14.30 uur: Als u niet mee gaat naar Chalet Fontaine is er hier een kopje koffie/thee  

 voor u 

14.45 uur Ontvangst bij Chalet Fontaine kopje koffie/thee met een kerst lekkernij 

15.15 uur muzikaal optreden …………….. 

15.55 uur pauze 

16.20 uur vervolg muzikaal optreden  

17.00 uur tijd voor een lichte maaltijd 

18.00 uur sluiting door de voorzitter 

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

Deze middag wordt u gratis aangeboden door KBO 

Kaatsheuvel. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich via het aanmeldstrookje 

van pagina 19 aan te melden uiterlijk 9 december voor 

deze middag. Alleen zo kunnen wij voor het juiste aantal 

personen bestellen.  

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen 

aanmeldingen meer accepteren. 

Telefonische informatie alleen bij Lia Leemans telefoon 

275016. 



8 

 

Privacywetgeving. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming, de AVG van 

toepassing.  U heeft daar vast wel iets over gehoord of gelezen. Het is een privacy 

wetgeving die geldt voor de hele Europese Unie.  

Alle organisaties, die beschikken over persoonsgegevens, moeten aan die wet voldoen. 

Wat betekent dat voor onze vereniging: 

De KBO afdeling Kaatsheuvel heeft uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens op te 

mogen slaan en te gebruiken. U als lid hebt het recht die gegevens in te zien en eventueel 

te laten aanpassen of te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden bewaard in het 

centrale systeem van KBO Brabant. Dat is de ledenadministratie Leaweb. Bij onze afdeling 

hebben naast de ledenadministratie, Jos Hermsen, ook bestuursleden inzage in dit 

systeem. De ledenadministrateur en penningmeester, Henk van den Kieboom, kunnen 

wijzigingen aanbrengen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het goed functioneren 

van onze afdeling. Er worden bijvoorbeeld ook deelname-lijsten voor activiteiten in 

gemaakt. Bij activiteiten worden soms foto’s gemaakt. 

Deze kunnen bijvoorbeeld in ons boekje of op de website gebruikt worden. 

Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dat melden bij een van onze bestuursleden of leden 

van de activiteitencommissie. De namen staan steeds achterin ons Nieuwsblad. 

Alle gegevens die er niet meer toe doen worden verwijderd. 

Aan nieuwe leden wordt bij aanmelding gevraagd om de persoonsgegevens te mogen 

gebruiken. Van u als bestaande leden gaan we er van uit dat u hiervoor uw instemming 

verleent. 

 

Cees Sprangers 
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Nieuwe Ledenpas 

Begin september ontving U uw nieuwe ledenpas, die onbeperkt geldig blijft. Heeft U hem 

niet ontvangen, neem dan contact op met de Ledenadministratie. 

 

 

De Samen – Loont pas van de gemeente Loon op Zand 

Al weer enige tijd is de Samen Loont pas in omloop. Deze pas is speciaal bedoeld voor  

personen  uit gezinnen of alleenstaanden die het financieel moeilijker hebben. 

De Samen Loont pas kun je aanvragen bij het servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg van de 

gemeente. Hiervoor kun je bellen naar 0416-289247 voor een afspraak. Zij bekijken dan of 

je voor de pas in aanmerking komt. 

Als je een pas krijgt kun je voor € 300,-- (jonger dan 65 jaar) en zelfs € 350,--  voor mensen 

boven 65 jaar aan activiteiten besteden. Daar kun je ook de contributie van onze vereniging 

mee betalen. Als je dat wilt zorgt onze penningmeester dat wij het geld van de gemeente 

krijgen.  

Voor alle andere kosten zoals deelname aan activiteiten moet je eerst zelf gewoon 

aanmelden bij onze vereniging en de kosten betalen. Je krijgt dan van de KBO een kwitantie 

(bonnetje) waarmee je bij de gemeente het deelnamegeld terug kunt krijgen. Let op: Dit 

kan alleen als je in het lopende jaar nog geld over hebt dus nog niet de volledige € 300 of  

€ 350 hebt besteed. Het bijhouden van de totaal bestedingen moet je dus zelf doen. 

Wij hopen dat, indien je er recht op hebt, je ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de 

Samen Loont pas want dan kun je gratis aan onze mooie activiteiten deelnemen. 

 

Cees Sprangers 

Secretaris KBO afdeling Kaatsheuvel 
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Vrijwilliger worden? Kom eens kijken bij Eekhof! 

Eekhof is een woonzorgcentrum in het hartje van Kaatsheuvel. Eekhof is het huis voor 56 

bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Onze bewoners hebben verschillende 

ziektebeelden. Er zijn nu ruim 120 vrijwilligers werkzaam binnen Eekhof. 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 doet 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 een activiteit. 

Iedereen is van harte welkom.  

Een aantal open vacatures van Eekhof: 

• Met spoed op zoek naar een tuinman/vrouw. Dagen/uren zelf in te plannen. 

• Met de bewoners koken, eten en gezelligheid geven. 

• Samen met andere vrijwilligers de activiteit plaatjes draaien begeleiden.  

• Individuele aandacht aan één of meerdere bewoners geven. 

• Ook zoeken wij nog een zanger of zangeres. 

• Verder zijn we zoek naar vrijwilligers die talenten hebben en deze willen inzetten op 

Eekhof.  

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 

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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AUTO IN HET VERLEDEN HEDEN EN TOEKOMST 

Benieuwd hoe we over 10 jaar ons vervoeren in de lucht of met zelf rijdende auto's, kom 

dan naar de avond Auto's in het verleden en in de toekomst. Die zal plaatsvinden op 

dinsdagavond 27 november om 19.30 uur in Tilburg. Inschrijven kan tot en met 27 

november met het strookje van pagina 19, verzamelen bij het Klavier om 19.00 uur, van 

waar we dan vertrekken naar de locatie. 

Kosten voor deze avond is 

€5, graag even aangeven of 

je met de auto komt, kunnen 

we carpoolen, het wordt een 

avond met diverse 

activiteiten.  

Voor informatie: 

Karel Damen, 276438    

                                                    

De Vliegende auto 

HET VRIJWILLIGERSHUIS KAATSHEUVEL Schotsestraat 4c 

Dinsdag 11 december a.s. brengen we een bezoek aan het Vrijwilligershuis in Kaatsheuvel 

gevestigd aan de Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel (achter het gebouw van de Aldi) Hier zit 

o.a. Gered gereedschap, de spullenbank en het repair café. 

Er wordt uitleg gegeven over het ontstaan en de reden waarom en welke onderdelen er 

allemaal zijn in het vrijwilligershuis. 

Na de uitleg volgt er een rondleiding door het gebouw. Ook kunt u op het gemak rond 

kijken. 

U zult versteld staan van wat daar allemaal is. 

Natuurlijk drinken we ook gezamenlijk koffie met wat 

lekkers erbij. 

De kosten zijn € 3,-- p.p.  

We willen starten om 10.00 uur. Graag ontmoeten wij u 

daar een kwartier van tevoren. 

Opgeven middels het invulstrookje op pag. 19 bij een 

van de leden van de activiteitencommissie vóór 4 

december a.s. Inlichtingen: Agnes Burgs 274072 
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Verslag vakantie Vledder 

Zaterdag 15 september, om 10 voor 3 zouden we vertrekken, maar de bus kwam niet. Na 

een vertraging van anderhalf uur was hij daar eindelijk. Gevalletje pech onderweg . Vol 

goede moed zijn we vertrokken. Via Tilburg en Eindhoven richting Vledder. Met horten en 

stoten waren we er om half negen. Het eten stond al klaar  voor ons. Hierna is iedereen 

naar zijn kamer gegaan moe van de lange reis. Zondag was voor iedereen een vrije dag. We 

hebben gewandeld en lekker op het terras in de zon gezeten. ‘s Avonds een quiz gedaan 

waar iedereen veel plezier in heeft gehad. Maandag vroeg op, we zijn om kwart over 

negen met de bus weg  vertrokken voor een dagtocht door het mooie Drentse land. In  

Mildam  een koffie stop en dan weer verder richting Drachten. Daar zijn we aan boord van 

de Harmonie gegaan voor een mooie boottocht met lunch door Friesland. Via een mooie 

route terug naar het hotel. De avond kon iedereen zelf invullen. Dinsdag kwamen Jan en 

Lia Leemans namens het bestuur. Na de lunch zijn we  richting Emmeloord gegaan waar 

iedereen kon winkelen of een terrasje pikken. Na het diner zijn Jan en Lia weer vertrokken. 

Wij hebben de avond doorgebracht met Hunnebed sjoelen wat reuze gezellig was. 

Woensdagmiddag op naar Leggelo voor een advocaatmakerij, lekker advocaat en likeur 

proeven en ‘s avond een gezellige bingo.  

Kaatsheuvel deed goede zaken van de tien deelnemers hebben er acht een prijs 

gewonnen.  

Donderdag een vrije dag. Er zijn een aantal vakantiegangers zijn naar het schelpenmuseum 

geweest. Die avond was er een lekker warm en koud buffet. Hierna heeft een ieder de 

avond naar eigen smaak ingedeeld, kaarten, lezen, puzzelen en knippen voor kaarten 

maken. Vrijdagmiddag met de bus naar Eppinga State in Sondel wat in Gaasterland ligt 

waar een oude boerderij is omgetoverd naar museum. Deze dag werd afgesloten met een 

vier gangen diner en aansluitend een super gezellige bonte avond. Zaterdag weer naar huis 

via Bodegraven voor een koffie stop en waar de eerste mensen uitstapten. Hierna richting 

Vlaardingen waar ook enkele 

vakantiegangers werden afgezet. 

Dan richting Kaatsheuvel waar we 

om kwart over een aankwamen. 

We nemen afscheid van elkaar en 

gaan weer naar huis. Tot volgend 

jaar.  
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

 Samen eten bij Guesthouse Kitchen 

U bent er vast wel eens langs gelopen terwijl u 

boodschappen heeft gedaan bij Albert Heijn, het 

Guesthouse Hotel. Ook nieuwsgierig geworden? Deze keer 

hebben wij gekozen om samen te gaan eten bij het 

Guesthouse Kitchen, het restaurant bij het Guesthouse 

Hotel, donderdag 22 november a.s. aanvang 18.00 uur. 

Uit het menu op pagina 18 kunt u een keuze maken. De 

soep is voor iedereen hetzelfde. Voor het hoofdgerecht 

heeft u de keuze uit 4 gerechten. En het dessert mag u 

kiezen tussen ijs of koffie. 

Inschrijven op vrijdag 16 november van 13.30-14.30 uur in 

het Klavier (kamer 1.17). Graag duidelijk aangeven waar u 

voor kiest met het strookje van pagina 18, graag gepast 

geld mee nemen. 

11 november in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Heemkundekring: oude foto’s van de omgeving Gasthuisstraat, entree € 2,50 incl. 

kopje koffie of thee 

18 november in Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris 
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Gezelligheid kent geen (leef)tijd in het  

Mantel-Match Café 

Samen is leuker dan alleen, nietwaar? Helaas zien we dat eenzaamheid 

bij ouderen steeds vaker voorkomt. Wij, Monique de Man en Danielle 

van Wezel, hebben daarom in 2017 besloten om ouderen te helpen aan een stukje 

gezelligheid en geborgenheid met mantelzorg. We hebben het roer omgegooid van de 

Rabobank naar Mantel-Match! Nu, na ruim 1,5 jaar, gaan we naast onze betaalde 

mantelzorg starten met ons eigen ‘café’.  

Met Mantel-Match ondersteunen wij mantelzorgers en bieden wij gezelschap aan ouderen 

in de gemeente Loon op Zand. Zo kunnen zij langer thuis wonen en nemen wij het gevoel 

van eenzaamheid een beetje weg. Het winnen van het ‘Beste idee voor hulp en zorg’ van 

de gemeente Loon op Zand heeft er mede voor gezorgd dat wij onze droom gaan 

uitbreiden met het Mantel-Match Café, een ontmoetingsplek midden in het gezellige 

centrum van Kaatsheuvel. 

Een huiskamer 

“Een huiskamer, een ontmoetingsplek of een koffiehuis, onze gasten en bezoekers mogen 

het noemen zoals zij willen. Voor ons is het vooral een plek waar een prettige sfeer hangt 

en waar uitdrukkelijk niets moet en (bijna) alles mag. Van een potje kaarten en muziek 

luisteren tot handwerken of gewoon theeleuten.”, aldus mede-oprichtster Daniëlle.  

Lokale ondernemers helpen mee 

In november openen wij onze deuren en bent u van harte welkom in het Mantel-Match 

Café aan de Peperstraat. En hoe fijn is het dat een aantal enthousiaste lokale ondernemers 

meehelpen om van het café een succes te maken. Wij gaan er samen voor zorgen dat het 

café een begrip wordt in de gemeente. Een plek om mensen te ontmoeten, te ontspannen 

en vooral te genieten. 

Kleine bijdrage 

Voor een bescheiden bijdrage kunt u 1 of meerdere dagdelen deelnemen aan onze 

wekelijkse, vrijblijvende activiteiten. Daarnaast zullen wij onze vaste bezoekers een paar 

keer per jaar trakteren op leuke extra’s! Denk hierbij aan een muzikale middag, workshop 

of een kerstmiddag. ‘’Schroom dus niet om gezellig een kopje koffie te komen drinken in 

onze ‘huiskamer’!’’ aldus Monique.  

Neem een maatje mee 

Bent of kent u iemand die vaak ongewild alleen is? Kom samen of alleen naar het Mantel-

Match Café. De eerste stap kan soms lastig zijn, maar wij zorgen er graag voor dat u zich bij 

ons thuis voelt. 

       -Monique en Danielle- 
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De KBO Schilderclub 

De KBO schilderclub is in september met veel enthousiasme van start gegaan. 

Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.00 wordt tot eind februari in ruimte 1.17/1.18 in Het 

Klavier deze activiteit gehouden. 

Hier een kleine sfeerimpressie van een middag in Het Klavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTSTUKJES MAKEN IN HET KLAVIER 

Het is weer bijna december en wordt het tijd om ons huis en tuin op te maken voor de 

feestdagen. Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer leuke kerstversieringen maken. 

Woensdag 12 december liggen er in Het Klavier weer volop  mooie materialen klaar om met 

zijn allen tijdens een gezellige middag een kerststukje te maken. Aanvang 13.30 uur. Kosten 

voor deze middag zijn € 15.-    Wilt u meedoen geef u dan vóór 30 november op bij de 

bekende adressen met het strookje op pagina 19. 

Muzikale theatershow "de Gouden Mix" (reminder) 

Nog niet gereserveerd voor de theatershow van “De Gouden Mix”? 

Datum vrijdagmiddag 30 
november in de Theaterzaal van 
Het Klavier. 

Aanvang 14.00 uur.  

Een bont gezelschap van dames en 
heren voert u mee langs West- en 
Zuid-Europese landen met 
sketches en muziek. Met de 
cruiseboot vertrekken ze vanuit 
Nederland naar o.a. België, 
Frankrijk, Spanje, Italië en 
Griekenland. 
Voor info: zie vorige Nieuwsblad. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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 Wie komt er helpen? 

In de parochie Heilige Willibrord worden diverse werkzaamheden 
verricht met hulp van vele vrijwilligers. Hun hulp wordt erg op prijs 
gesteld, toch kan het weleens gebeuren dat door omstandigheden een 
vrijwilliger zijn werk een tijdje niet kan uitvoeren. Dit is nu het geval bij 
de mensen die kosteres Nellie Klijsen van de Sint Jan kerk helpen bij 
het netjes houden van deze kerk. Door omstandigheden zijn er enkele 
mensen, die momenteel niet kunnen assisteren. Het schema waarmee 
Nellie en haar assistenten werkt, houdt in dat er met twee ploegjes 
van 3 personen om de 14 dagen gewerkt wordt. Dus elk groepje wordt 
1 keer per maand gevraagd om onder leiding van Nellie de klus te 
klaren. Zou u Nellie een keer per maand willen, kunnen helpen, neem dan contact op met 
onderstaand telefoonnummer. U zult Nellie erg blij maken met uw hulp. 

Parochieel Centrum 0416-272515,  
Sint Jan kerk, Hoofdstraat, Kaatsheuvel 
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Overleden leden in de afgelopen periode 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevr. M.G.H.Damen-van de Heuvel 

Driestapelenstoel 4 

5171 VK  Kaatsheuvel 

Mevr.A.J.M.Koolen-van Hilst 

Langemeer 70 

5171 WJ  Kaatsheuvel 

 

De heer H.C.M. van Bijnen 

Anton Pieckplein 63 

5171 CV  Kaatsheuvel 

  

SAMEN AAN TAFEL: GUESTHOUSE MARKET MENU €22,50  

Voorgerecht : Soep van de dag 

Hoofdgerecht: keuze uit (graag duidelijk aangeven) 

• Gebakken zalm met blanke boterjus en spinazie 

• Angus Hamburger met gesmolten kaas, salade en frites 

• GuestHouse Tagliatelle met sweet paprika, Parmesan en Serranoham 

• Vegetarische optie (vegetarische curry) 

Dessert: keuze uit (graag duidelijk aangeven)  

• Straciatella parfait met caramelsaus en gecarameliseerde ananas 

• Koffie met een heerlijke GuestHouse lekkernij 

Samen eten bij Guesthouse Market van AH in de Gasthuisstraat, Kaatsheuvel op 

donderdag 22 november a.s.  aanvang 18.00 uur. Binnenkomst vanaf 17.30 uur. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

Aantal :    …...    X 22,50 

inschrijven vrijdag 16 november in het Klavier van 13.30-14.30u . 

Inlichtingen: Helma de Vries, tel 283452 
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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.  

AUTO IN HET VERLEDEN HEDEN EN TOEKOMST 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

Aanmelden vóór 27 november.  Er kunnen ……  mensen met mij meerijden 

KERSTVIERING IN CHALET FONTAINE 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

Aanmelden vóór 9 december of op dinsdagmiddag 27 november in onze KBO-ruimte 1.17 

boven in Het Klavier van 13.30 tot 15.00 uur. 

VRIJWILLIGERSHUIS 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

Aanmelden vóór 4 december.  

KERSTSTUKJES MAKEN OP 12 DECEMBER 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

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

Lidnummer …………………… Postcode ………………………huisnummer ………. 

Aanmelden vóór 30 november 
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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 ! 

Gaat u binnenkort verhuizen of bent u verhuisd, een ander e-mailadres of 

telefoonnummer ? 

Geef dit tijdig door, zodat het nieuwsblad en het blad "Ons" bij u bezorgd kan blijven 

worden.  

Bel of stuur een berichtje naar onze ledenadministratie, jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl.  

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

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 ook in 2019 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. 


