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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandagochtend 

 

08:45 - 10:45 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

Bridgen Elke maandagmiddag 13:30 uur in  

Het Klavier "Bij Anton" 

(zaal open 13:00) 

Corry van de Mortel,   

0416-273037 

€ 1.- p.p. vrije inloop   

Computer 

'spreekuur' 

Vrijdagmiddag om de 14 

-dagen (7-12, 11 en 25-1, 

8 en 22-2) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (12-12,23-1) 13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag (28-1). NB op 

17-12 géén kaarten 

maken 

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  

vanaf verschillende 

locaties, bel voor info. 

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, 

We zijn weer in de maand december, de laatste maand van 2018. Voor 

velen is dit een gezellige tijd, waarbij de familiebanden kunnen 

worden aangehaald door bij elkaar te zijn. 2019 staat voor de deur.  Ik 

heb het gevoel dat 2018 voorbij is gevlogen. Terugkijkend voor mij op een aangrijpend jaar 

met een hartoperatie maar ook een jaar waarin veel gebeurd is.  We hopen dat het 

komende jaar weer wat kleur brengt en dat het volgend jaar weer een goed KBO jaar zal 

worden. 

We hebben dit jaar de viering van ons 65-jarig bestaan door laten klinken in de 

evenementen die georganiseerd en gevierd zijn. Denk aan de grandioze bijeenkomst van 

23 mei in de grote tent van het Pleinfestival. De KBO heeft weer genoeg georganiseerd 

voor onze leden om hierop terug te kunnen kijken, een prima jaar ! 

Met het vernieuwen van ons huurcontract gaat het momenteel nog moeizaam. Sinds de 

raad besloten heeft om de huren voor alle verenigingen te gaan gelijktrekken, moeten ook 

wij in gesprek met Bij Anton. Het gaat hierbij om de ruimtes 1.17 en 1.18. Dat de 

gemeente van ons vraagt dat wij de ruimtes zo veel mogelijk gebruiken is logisch, en 

daarom zal er ook een nieuwe afspraak worden gemaakt. 

Hierbij gaan wij uit van een eigen honk namelijk 1.17 en de mogelijkheid van inhuren van 

een aantal vaste uren in 1.18 denk bv aan de tijd dat wij de belastingformulieren invullen. 

De huurprijs zal door dit alles toch fors hoger worden terwijl wij minder uren inhuren, 

maar dit is de opdracht die de gemeenteraad in maart 2018 zo heeft afgegeven. In 

gesprekken met de gemeente is duidelijk geworden dat ook zij hechten aan een eigen 

ruimte voor ons en dat is en blijft ruimte 1.17. Zij zullen ons daarbij financieel blijven 

ondersteunen. Binnenkort zal een nieuwe huurovereenkomst gesloten worden met Bij 

Anton en kan dit hoofdpijndossier worden afgerond. Ik vindt dat jullie als leden recht 

hebben op deze informatie.  

Wij gaan met onze KBO en 1150 leden er volgend jaar weer tegen aan en kunt U op ons 

rekenen. 

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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Activiteiten komende periode 

7 december Workshop Telefoonnummers vinden zonder telefoonboek (gratis) 

12 december Kaarten 

12 december Kerststukjes maken 

14 december Workshop Hoe gebruik te maken van MijnOverheid. (Gratis) 

14 december   Kerstmarkt in Hasselt 

19 december Kerstviering  bij Chalet Fontaine 

17 januari Bezoek aan Vliegbasis Gilze-Rijen 

29 januari Gezellige Middagshow 

Senioren Vereniging Loon op Zand heeft nog plaatsen vrij voor onderstaande reis en 

hebben ons benaderd om u de kans te geven mee te gaan.  Hebt u 

interesse?  

Kerstdagtocht naar Hasselt op 14 december  

In december zal Hasselt omgetoverd zijn tot de mooiste winter- en 

kerststad van België. Op de gezellige kerstmarkt zijn de meest originele 

cadeautjes en kerstartikelen te verkrijgen.  

Hasselt heeft een heel gezellig en compact centrum met een groot 

winkelaanbod.  

De stad kent ook een aantal bezienswaardigheden zoals het stadhuis Classicistische stijl uit 

midden 17de eeuw en de Sint-Quintinus kathedraal gelegen in het centrum.  

Op 14 december vertrekken we ’s morgens om 11.00 uur vanaf Het Klavier zodat u 

optimaal de sfeer van het winterse Hasselt kan proeven.  

We rijden rechtstreeks naar een restaurant waar voor u een heerlijke lunch wordt 

geserveerd in buffetvorm met heerlijke Hollandse stamppotgerechten.  

Daarna vervolgen wij onze weg door de Belgische Kempen richting Hasselt.  

U heeft ruim de tijd om de stad en kerstmarkt te bezoeken.  

We vertrekken ’s avonds wat later uit Hasselt om optimaal te genieten van de prachtig 

verlichte stad waardoor u helemaal in kerstsfeer zult komen. De chauffeur zal u dan weer 

comfortabel naar huis brengen. Verwacht wordt dat u rond 21.30 uur thuis bent. De kosten 

voor deze reis bedragen € 47.00 p.p.  

Voor deelname aan deze kerstreis kunt u zich aanmelden door het strookje van pagina 17 

met het door u te betalen bedrag vóór 10 december ALLEEN in te leveren bij:  

Wies Molenschot  

Oosterwijklaan 14  



  
 

 
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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Wandel voetbal bij de KBO. 

De 1e oefenwedstrijd van Old Stars is een feit. 

Zaterdag 27 oktober was het zover de eerste 

wedstrijd kon gespeeld worden op het hoofdveld van 

vv DESK. Met veel enthousiasme en met een 

stralende herfstzon betraden de leden van de Old 

Stars het veld. Als een professioneel voetbalteam 

betraden zij met de kanjers van DESK voor deze 

gelegenheid het hoofdveld. Burgemeester Hanne van 

Aart deed de aftrap waarna de wedstrijd van start ging. Met veel plezier en onder toeziend 

oog van het publiek werd er deze morgen een gezellige partij, maar toch ook wel een 

beetje fanatiek, gespeeld. 

Ook interesse om een partijtje wandel voetbal 

mee te spelen? 

Wekelijks wordt er op maandagmorgen, van 

09.30 u tot 12.00 uur getraind door de Old Stars. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Jos 

Hermsen, telefoon  06-10450822 

of per e-mail jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

Een mooi resultaat dat wij graag met u onze leden delen want mede dank zij u hebben wij 

deze mooie cheque in ontvangst mogen nemen. Woensdag 24 oktober heeft onze pen-

ningmeester deze in Het Klavier in de KBO ruimte in ontvangst genomen. Daar hangt hij nu 

weer voor een jaar te pronken met de wetenschap dat velen van u daar met uw stem aan 

hebben bijgedragen. 

Leden, familie, vrienden en kennissen allemaal hartelijk dank voor uw stem aan onze KBO 

vereniging. Ook dank aan Rabobank de Langstraat die dit weer mogelijk heeft gemaakt. 
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GEZELLIGE MIDDAGSHOW 

Na alle gezelligheid met familie en vrienden in de decembermaand willen wij als KBO niet 

achterblijven en hebben in januari ons eerste dagtocht  gepland. 

Wij nodigen u uit voor een gezellige Middagshow met Vlaamse artiesten. 

Dinsdag 29 januari 11.00 uur staat de bus klaar bij Het Klavier. 

Wij vertrekken naar Terheijden (in de buurt van Breda) 

12.00 uur staat er een luxe 3-gangen diner op ons te wachten: 

 Goed gevulde champignonsoep met ham. 

 Pannetje runderstoofvlees met La Trappe trappistenbier en een goed gevuld 

vispannetje in witte wijnsaus.  

 Twee soorten groenten, gemengde salade, aardappelkroketjes en frites, met 

mayonaise en appelmoes. 

 Aardbeien mousse met slagroom. 

Aansluitend een gezellige middagshow met Frank Galan, Dennie Damaro en Gery. 

Rond de klok van 17.00 uur wordt er ter afsluiting koffie met twee broodjes geserveerd. 

De prijs voor deze dagtocht is € 42,- per persoon (KBO-leden), € 50,- per persoon (niet-KBO

-leden), waarbij de drankjes voor eigen 

rekening zijn. 

 

Aanmelden:  vrijdag 21 december  van 

13.30-14.30 uur in Het Klavier in het café  

Bij Anton. 

Met een volledig ingevuld strookje en 

gepast geld. 

Info: Wies Molenschot tel. 852688 

 

 

 



9 

 

GEMEENTEPOLIS voor ziektekostenverzekering 

De gemeente Loon op Zand vindt het belangrijk dat inwoners met een klein inkomen goed 

verzekerd zijn tegen zorgkosten. Voor deze inwoners is er de Gemeentepolis van CZ en 

VGZ. De gemeente betaalt een deel van de premie van deze zorgverzekering. 

Meer weten? 

Uitgebreidere informatie staat op www.loonopzand.nl/gemeentepolis. De verzekeringen 

waaruit u kunt kiezen staan op www.gezondverzekerd.nl Wilt u de inkomensgrenzen 

weten? Weten hoeveel premie de gemeente voor u betaalt? Neem dan contact op met 

Baanbrekers via telefoonnummer 0416-671000. 

Aanmelden voor Gemeentepolis 2019 

Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. De zorgverzekeraar regelt het stopzetten 

van uw huidige zorgverzekering. Heeft u een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? 

Dan kunt u niet overstappen naar de Gemeentepolis. 

Hulp nodig bij het aanvragen? Onze VOA’s ( vrijwillige ouderen adviseurs ) kunnen u 

verder helpen. Zij staan op de achterzijde van dit Nieuwsblad met naam en telefoon 

nummer vermeld. 

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. 
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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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Vrijwilligers rijden voor plaatsgenoten bij ANWB AutoMaatje Loon op Zand 

Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer, de Klussen en 

Diensten Centrale (KDC) en ContourdeTwern organiseren samen ANWB AutoMaatje 

Loon op Zand. De gemeente Loon op Zand ondersteunt deze vervoerservice.  

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto plaatsgenoten. 

Bijvoorbeeld naar de kapper, de markt, de huisarts, of een vriend(in). Vrijwillige 

chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Zij krijgen een kleine vergoeding per 

kilometer. 

Samen op pad 

Even boodschappen doen, naar de kapper of huisarts gaan. Op de koffie bij een vriendin. 

Een partner bezoeken in het verzorgingshuis. Het is voor ouderen niet altijd 

vanzelfsprekend. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij een lift krijgen van een buurtbewoner. 

Ze betalen daarvoor een geringe vergoeding per kilometer. 

Vaak gaan ze ook samen op pad. Bijvoorbeeld samen de markt op.  

Hoe werkt het? 

• Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje, belt uiterlijk twee werkdagen van 

tevoren. 

• De medewerker koppelt deze deelnemer aan een beschikbare vrijwilliger in de buurt. 

• De medewerker vertelt wat het ongeveer gaat kosten.  

• De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. 

• De deelnemer rekent na afloop het aantal gereden kilometers contant af met de 

vrijwilliger 

• De vergoeding is 30 cent per kilometer plus eventuele parkeerkosten. 

Vrijwilligers nodig 

Wilt u vervoersmaatje zijn voor mensen die het nodig hebben? Of kent u iemand die zich 

zo als vrijwilliger wil inzetten? Meld het bij coördinator Sanne Staals van ContourdeTwern. 

Dat kan via e-mail sannestaals@contourdetwern.nl of telefoon 0416-280280. 

Start in januari 2019 

De eerste rit via ANWB AutoMaatje Loon op Zand staat 

in januari 2019 op de planning. De komende tijd volgt 

meer informatie over deze vervoerservice. Onder 

andere in de huis aan huis bladen.  
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Thema zingeving. 

Zo rond de kerstperiode wordt door velen toch ook even in gedachten stil gestaan bij de 

niet alledaagse zaken. Wij vragen ons dan af wat de zin van vele zaken is en zo komt vast 

ook de vraag naar voren wat de kerk  en ons geloof nog voor ons betekenen.  

Bij elke vergadering van KBO Brabant wordt in de opening van de vergadering een kort 

woordje verzorgd door de geestelijk adviseur Hr Kalb. Ik vind dat wel wat hebben. 

De laatste jaren is er meer aandacht voor de vraag of onze KBO nog wel zo moet heten 

omdat de K van Katholiek velen niet meer zo aanspreekt. Maar wat is de kerk van vroeger 

en wat stelt die nu voor? De Rooms Katholieke kerk was net als vele andere 

geloofsgemeenschappen een gemeenschap van christenen die met eenzelfde 

gedachtengoed invulling aan hun leven gaven. In vroeger tijden sterk geleid door de 

regeltjes van de kerk met de pastoor en de kapelaan voorop. 

Zij gaven aan wat goed was en zorgden met hun donderpreken soms dat de gelovigen 

“slaafs“ volgden. Tijden zijn veranderd. We zijn mondiger geworden en komen meer voor 

onze eigen mening op. Dat is naar mijn idee ook heel goed. 

Maar wat stelt kerk dan nu nog voor? 

De kerk is niet het  gebouw . De kerk is een gemeenschap van gelijkgezinden die met de 

zelfde idealen een zinvolle invulling aan  hun leven willen geven. Wij zijn dus als KBO die 

moderne kerk. Wij willen elkaar ontmoeten.  Wij willen samen leuke dingen doen en we 

willen voor elkaar zorgen. Een mooiere kerk is er niet denkbaar. 

Met onze meer dan 1150 leden is bijna elk gebouw te klein om samen te komen. 

In de centrale kerk “De St Jan“ zijn nog de meeste zitplaatsen. Inmiddels voorzien van 

lekker zachte kussens. En op speciaal verzoek wordt er ook nog voor koffie gezorgd.  

Onze kerstviering starten we in deze kerk. Naar mijn idee een 

uitstekende keuze om even tot ons zelf te komen. Voor mij blijft 

ook onze moderne kerk van grote waarde. 

We kijken wel anders tegen de zaken aan. We zijn in staat zelf 

onze mening meer te laten horen maar we blijven met precies 

dezelfde doelstelling een gemeenschap van gelijkgezinden die 

er voor elkaar zijn en met elkaar willen zijn. En gelukkig groeit 

”onze kerk” nog steeds. 

Cees Sprangers 

Secretaris KBO afdeling Kaatsheuvel 
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Gezellige zondag  

Terugkommiddag vakantie 2018 

Donderdagmiddag 15 november zijn de vakantiegangers 

bij elkaar geweest om onder het genot van een kopje 

koffie de vakantie nog eens door te nemen. 

Emmy en Maria hadden een mooi album gemaakt waar 

iedereen zijn herinneringen nog eens voorbij zag komen. 

Het bleek dat het een prachtige vakantie was geweest. 

Emmy en Maria hadden al wat voorwerk gedaan voor de vakantie van 2019. Ook een 

deelneemster van de laatste vakantiereis kwam met leuke informatie naar deze 

bijeenkomst. Voor 2019 is deze groep op zoek naar nog meer vakantiegangers uit onze 

KBO vereniging, maar ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom om mee op vakantie 

te gaan. De activiteitengroep van uw KBO wil graag weten of u 5 of 8 dagen mee zou willen 

gaan. 

Maak gebruik van het strookje op pagina 19 om uw wensen kenbaar te maken dit helpt de 

vakantiecommissie in hun voorbereidingen. Er zal zo snel mogelijk een vakantie-

bijeenkomst gepland worden waar er informatie gegeven zal worden over de te kiezen 

bestemming, gebaseerd op de strookjes die ingeleverd worden. De vakantiecommissie 

kijkt uit naar uw reacties. 

Kaatsheuvel KBO 

25 december, eerste kerstdag in De Rode Loper, Paulus Potterplein 42 

Kaatheuvel  

Kerstdiner; 3 gangenmenu. Entrée: € 6,--  

U bent om 16.00 uur van harte welkom. 

Aanmelden verplicht!  Bij De Rode Loper (0416-286000) vóór 18 december 

a.s.  Heeft u nog vragen? Bel ons of loop even binnen bij De Rode Loper.  
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Bezoek aan de Senioren Gezondheidsbeurs 

Woensdagmiddag 7 november presenteerden 20 

deelnemers zich op de Senioren- Gezondheidsbeurs 

in de theaterzaal van Het Klavier.  Er was een rijkelijk 

aanbod aan informatie voor allen die de beurs 

bezochten. Het programma was opgebouwd uit 

kijken, luisteren en een muzikale onderbreking. De 

sprekers en spreeksters vertelden in het kort wat zij 

voor de aanwezigen kunnen betekenen en wat zij te 

bieden hebben. Persoonlijke informatie kon direct 

bij de stands ingewonnen worden. 

Het was fijn dat veel van onze leden maar ook niet-leden deze beurs bezochten en met 

veel informatie huiswaarts konden keren.  

Tot slot als je op deze beurs je vraag niet hebt kunnen 

stellen en je zit met vragen over hulp bij: Administratie, 

belastingaangifte, woonaanpassingen, financiële 

bijstand of taxivergoeding etc. dan kunt u ook bellen 

met een van onze vrijwillige ouderen adviseurs, VOA’s. 

Ook als je niet op deze beurs was en u zit met een 

vraag dan zijn er onze VOA’s ook voor u. 

 

Een telefoontje is voldoende om dit te bespreken met 

een van onze vrijwillige ouderenadviseurs, VOA’s, ook 

bij u thuis als u dat wenst. Op de achterzijde van ons 

Nieuwsblad staan al onze vrijwillige ouderenadviseurs 

vermeld. 
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MIDDAGJE OP MISSIE. 

Bent u ook altijd al nieuwsgierig geweest naar wat zich achter 

die hekken op de vliegbasis Gilze-Rijen afspeelt?  

We hebben nu de kans om een bezoek te brengen aan de 

Traditiekamers van de Koninklijke Luchtmacht. In vier ruimtes 

wordt u meegenomen in de geschiedenis van de vliegbasis.  

Van foto’s, documenten en originele militaire uitrustingen tot 

vliegmodellen, diorama’s en maquettes. 

We moeten er wel bij vermelden dat de expositie slecht toegankelijk is voor rolstoelers en 

rollators (2 verdiepingen expo) 

Waar:  Traditiekamer vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121, Rijen. 

Wanneer:          Donderdag 17 januari 2019  aanvang 13.30 uur -15.30 uur. 

Vertrek:          Bij het Klavier om 12.30 uur met auto’s. 

Kosten:  € 2,50   

Inschrijven met een ingevuld strookje bij het Klavier in KBO ruimte 1.17 op vrijdag 21 

december van 13.30 – 14.30 uur.  

De controle op de vliegbasis is streng. Wij moeten van tevoren een bezoekerslijst insturen.  

Daarom vragen wij u om bij inschrijving een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Let op: iedere bezoeker moet zich ook legitimeren bij de hoofdpoort, neem dus uw 

legitimatie ID mee!   Info: Agnes Burgs  tel. 274072  

Verdwijnen van de telefoongids en het gebruik van "MijnOverheid" 

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. 

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. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil hier adverteren? Neem dan contact op met 
Wies Molenschot telefoon 0416‐852688 
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‘Stille nacht, heilige nacht’.  

Op Kerstavond 1914 besloten soldaten aan het front niet te vechten. Het is een van de 

mooiste (waargebeurde!) kerstverhalen.  

Op kerstavond 1914 legden Britse en Duitse soldaten in de loopgraven de wapens neer. 

Het was koud, de modder was bevroren (dat was een vooruitgang, voor de soldaten) en 

het ging sneeuwen. Het bestand begon, naar het schijnt, met de Duitsers die ‘Stille nacht, 

heilige nacht’ zongen en kerstbomen neerzetten met een kaarsje erin. Iemand stak als 

eerste z’n hoofd boven de zandzakken uit en begon te zwaaien. Er werd ‘Merry Christmas!’ 

geroepen. Britse en Duitse soldaten kwamen aarzelend hun loopgraven uit. Ze gaven 

elkaar de ruimte om gewonden weg te slepen en de doden te begraven. Nog later deelden 

ze chocola en sigaretten. Er werd die Kerst met sneeuwballen gegooid, in plaats van met 

granaten. 

Het is een prachtig verhaal en je kunt je er nog steeds door laten inspireren. Omdat we, als 

je het symbolisch opvat, in zekere zin allemaal onze eigen loopgraven hebben. De 

loopgraven, dat is waar we ons verschuilen bij conflicten en onenigheid, en waar we 

misschien ongelukkig zijn maar waar we toch niet uitkomen omdat we, terecht of 

onterecht, bang zijn om geraakt te worden. 

Allemaal begrijpelijk, maar nu is het dan dus Kerstmis en dat is een tijd van verzoening en 

vergeving en hoop. Een tijd van kaarsjes aansteken en het leven een beetje lichter maken 

in de donkere dagen. En als je wat dat betreft op één punt snel kunt scoren, dan is het wel 

als het gaat om het bijleggen van al dan niet sluimerende conflicten. 

KERSTDAGTOCHT NAAR HASSELT OP  14 DECEMBER 

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

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

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

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

neemt/nemen deel aan de Kerstdagtocht naar Hasselt  

Aantal    ……   X  € 47,- 

Inleveren vóór 10 december bij Wies Molenschot, Oisterwijklaan 14 
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Wij wensen jullie een jaar als het alfabet. 

Met alle letters van A tot Z. 

Van Arbeid-Blijheid-Creativiteit. 

Tot Zon-Zegen en Zaligheid. 

Prettige Feestdagen. 
 

Ik wens jullie het toekomende jaar 

Veel vreugde en zonneschijn. 

Zodat je elke dag opnieuw, 

Tevreden en gelukkig kunt zijn . 
 

Denk iets goeds en denk iets lekkers, 

Denk iets geks of nog iets gekkers, 

Denk iets aardigs, denk iets liefs, 

Veel geluk en gezondheid in 2019, 

Gelukkig Nieuwjaar ! 
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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.  

BEZOEK AAN VLIEGBASIS GILZE-RIJEN 17 JANUARI 2019 

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

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

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

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

Aantal          x   € 2,50 

Inchrijven op vrijdag21 december van 13.30-14.30 uur in het Klavier, in het café Bij Anton. 

Geldig legitimatiebewijs meenemen a.u.b. 

Graag aangeven of u met de auto komt en hoeveel personen er mee kunnen rijden. 

 

GEZELLIGE MIDDAGSHOW OP 29 JANUARI 

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

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

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

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

Prijs 42,- per persoon (KBO-leden), € 50,- per persoon (niet-KBO-leden) 

Aanmelden op vrijdag 21 december van 13.30-14.30 In het Klavier, in het café Bij Anton. 

 

VAKANTIE TERUGKOMMIDDAG 

Mevr./ mijnhr.………………………………………………….. 

Lidnummer……………………………………………………. 

Telefoonnummer……………………………………………….. 

Vakantie 5 dagen    ja / nee       doorhalen wat niet van toepassing is 

Vakantie 8 dagen    ja / nee       doorhalen wat niet  van toepassing is 

Maakt geen gebruik van het vakantie aanbod ja/nee doorhalen wat niet van toepassing is. 

Komt naar de vakantie bijeenkomst ja /nee doorhalen wat niet van toepassing is. 
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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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Advertentie-

blad 6  

van Gorp 

uitvaart 
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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  

email: 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. 


