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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandag- en 

donderdagochtend 

08:45 - 10:45 uur (ma) 

en 09:00 - 10:30 (do) 

in  De Werft 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

Bridgen Elke maandagmiddag 13:30 uur bij Anton in 

Het Klavier. 

 

Corry van de Mortel,   

0416-273037 

€ 1.- p.p. vrije inloop   

Computer 

'spreekuur' 

Vrijdagmiddag om de 14 

-dagen (8 en 22-2, 8 en 

22-3) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (13 en 27-2, 

13 en 27-3) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Kees Hoevenaars  

06-51692321 

Kaarten maken Maandag (datum n.t.b.) 13:30 uur in  

Het Klavier 

Lia Leemans 

tel. 0416-275016 

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 Start medio maart. 

 

13:00 uur vertrek  

Gasthuisstraat 29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Schilderclub Elke dinsdag t/m 26-3 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 of 

12:30 - 13:30 uur in 

Het Klavier 

Lia Leemans, 0416-275016, 

altijd vooraf even bellen.  

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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Met de KBO het nieuwe jaar 2019 in. 

We zijn inmiddels in het jaar 2019 beland. De KBO is zich aan het voor- 

bereiden om in dit nieuwe jaar er te zijn voor onze leden.  

Er worden weer veel activiteiten georganiseerd , van reizen tot 

voorstellingen. De jaarlijkse activiteiten gaan weer van start, zoals belasting invullen en 

individuele belangenbehartiging. De jaarvergadering en de kerstviering zijn fijne 

bijeenkomsten waarbij vele leden aanwezig zijn. 

Ook de kortingspasjes, te gebruiken bij ongeveer 200 winkeliers, kunnen een aardig 

voordeel opleveren voor onze leden. Onze leden hebben de pasjes in december 

ontvangen. 

Het zou leuk zijn als U gebruik maakt van de genoemde mogelijkheden en vooral van de 

activiteiten. Onze activiteiten en behartiging van individuele belangen staan bij ons op 

nummer één. Senioren laten zich van zich horen, samen met ons. Ik hoop u snel op een 

van onze activiteiten te zien. 

Ik wens jullie een gezond en mooi 2019 toe. 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO-Kaatsheuvel 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie RPQ 



 
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  

 
 

 
 

 

 
 
 

Tel. 0416‐543749 
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Activiteiten komende periode 

13 februari  Huifkartocht 

21 februari Samen eten bij De Moerse Hoeve 

25 februari Vakantie 2019 

4 maart  Carnaval in de Gildenbond 

21 maart  Lunchen bij Mantel-Match 

27 maart  Jaarvergadering KBO 

2,9 en 16 april Verkeerskennis opfrissen 

12 juli  André Rieu in Maastricht 

Vakantie 2019 

De vakantiecommissie wil graag met de vakantiegangers 

rond de tafel gaan zitten om de plannen te bespreken voor 

2019. Tijdens de evaluatie van de vakantie 2018 is er door 

een vakantieganger iets moois ingebracht. Dit heeft de 

commissie ter harte genomen en is hiermee aan de slag 

gegaan. Wij willen dan ook iedereen, die graag mee op 

vakantie gaat, uitnodigen maandagmiddag 25 februari naar 

de KBO ruimte 1.17 (eerste etage) in Het Klavier te komen 

waar de vakantie verder zal worden toegelicht.  

Aanvang 13.30 uur. De nieuwe variant waarover nu meer informatie is, is een inclusieve 

vakantie naar Rijs in het Friese Gaasterland.  

- 6 dagen vertrek zondag 25 augustus thuiskomst 30 

augustus. 

- 8 dagen vertrek vrijdag 23 augustus thuiskomst vrijdag 30 

augustus. 

Er is ook nog een optie voor Hotel Millingen vertrek 2 

augustus thuiskomst 9 augustus; deze info delen wij graag 

die middag ook met jullie. 

Graag vooraf aanmelden dan kunnen wij zorgen voor voldoende stoelen en bij een grote 

belangstelling voor een andere ruimte.  

Aanmelden kan vóór 15 februari telefonisch bij: 

- Emmy van Wezel telefoon 0416-280671 

- Maria Boere telefoon 0416-275660 

- of per e-mail lia-leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN. 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN ? 

Vanaf 1 maart 2019 kunt u weer aangifte doen 

voor de inkomstenbelasting 2018. Dit moet u 

echter voor 1 mei 2019 gedaan hebben. De KBO 

wil u daar graag bij helpen, in de meeste 

gevallen is het echt de moeite waard. Niemand 

vindt belasting betalen leuk en zeker niet teveel. 

Daarom als u aangifte wenst te doen, U kunt vanaf 11 februari een afspraak maken door 

contact op te nemen met de Klussen- en Diensten Centrale (KDC), telefonisch op nummer 

0416-531573. De KDC is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. U 

mag ook mag ook bij hen langs gaan aan de Schotsestraat 4C. Zij zijn van 4 t/m 7 maart 

tijdens de carnaval gesloten. De KBO vult de papieren voor u in van 11 maart t/m 26 april 

2019. Wacht dus niet te lang. 

Alle senioren van 65 jaar en ouder, wel of geen lid van de KBO en wonend in Kaatsheuvel 

en omgeving kunnen terecht bij deskundige vrijwilligers van de KBO. De deelname is 

beperkt. Het inkomen van een echtpaar mag niet meer zijn dan € 50.000 per jaar of  

€ 35.000 voor een alleenstaande. Ook als u van de belastingdienst bericht hebt ontvangen 

dat u niet verplicht bent om aangifte moet doen, bestaat er toch recht op teruggave ! 

Wij kunnen uw aangifte alleen verzorgen indien u de brief van de belastingdienst met 

machtigingscode naar ons meebrengt. U dient deze zo nodig zelf aan te vragen via 

telefoonnummer 088-1236555. U ontvangt dan binnen ca. 5 dagen deze brief. 

Voor de hulp bij het invullen van een belastingformulier wordt voor leden van de KBO een 

eigen bijdrage van € 7,50 gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 15,- (voor kopieën 

en administratiekosten). Niet-leden betalen € 15,- resp. € 30,-. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Rini Pulles, coördinator. 
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Walking football…..Old Stars DESK 

 Al jaren speel ik driemaal per week een partijtje tennis met een select gezelschap.  Onder 

dit stelletje genotzoekers ontstond recentelijk een verhaal  over zogenaamd 

wandelend  voetbal. Dat ging er zo hevig aan toe dat ik al lid was gemaakt van de 

aanstaande ploeg voor dat ik er zelf erg in had. Het uur U was daar en plots was er een 

voorzitter, secretaris en penningmeester en -jawel- een heuse trainer.  Bij de eerste 

bijeenkomst in de kantine van DESK werden we - naar goede gewoonte van de KBO - onder 

het genot van een kopje koffie, dit keer zonder cake, aan elkaar voorgesteld en werden er 

voornemens gemaakt. Dat viel nog niet zo mee, want elke pensionado heeft natuurlijk een 

zooi persoonlijke verplichtingen zoals babysitten, afwassen en -drogen, bladblazen, 

stofzuigen en godweetwat wat er allemaal nog meer over de tafel kwam, maaaar…  

er stonden op een zekere maandagochtend om half tien een, naar de outfit van kleding en 

schoeisel bekeken, een stelletje armoedzaaiers te popelen van ongeduld om af te trappen. 

Niet dus....want daar was plots Dick, de - blijkt later - voortreffelijke trainer met perfect 

inzicht in krakende botten en stijve, stramme  spieren, die voorzag in de belangrijkste 

eerste beginselen van een, zoals dat heet, warming-up. Het klonk er als een oordeel van 

auw en oei, uhhhu, boeh en bah en 

gezichten tekenden van waar zijn we 

toch aan begonnen en hoe lang 

duuuuurt dit nog...  ik zag het in 

gedachte al regenen van afzeggingen 

van verdere deelname. Toen volgens 

mij de trainer daar ook bang voor 

begon te worden, zag ik hem denken 

dat het misschien wel goed is om te 

beginnen met waar iedereen eigenlijk 

uiteindelijk toch voor gekomen 

was.  Natuurlijk waren er onder de walking voetballers enkele vedettes uit een ver 

verleden van het DESK toen DESK nog echt DESK was. Zij waren kennelijk nog steeds erg 

onder de indruk van het geweldige ontzag wat hen ten deel viel van de 3-4000 

toeschouwers die toen nog met gemak te vinden waren aan de zijlijnen van het veld. Dat 

was nu wel effe slikken en zeker ook omdat de scheids het toch echt nodig vond steeds 

weer af te fluiten voor de 'kijk mij nou' snel een sprintje trekkende lieden, althans wat daar 

dan nog na zoveel jaren van over blijkt te zijn. Snelwandelen is nog tot daaraan toe, maar 

zoals zij tekeer gaan ziet er ten eerste echt niet uit en ten tweede, ze laten anderen 

verongelukken. De meesten van hen staan ondertussen nu na een maandagochtend of vier 

zwaar geblesseerd en gefrustreerd aan de zijlijn hard te roepen naar het nog resterende 
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team wat voetballen is of eigenlijk wat geen voetballen is, maar wat wel het team is wat 

na geducht oefenen en goed luisteren naar trainer Dick precies weet hoe je wandelend 

moet voetballen. Tijdens het bakkie doen na de wedstrijd wordt er gezapig nog wat na 

gekeuveld in de kantine en zegt de trainer nog ff stiekem wat er beter kan de volgende 

keer. Persoonlijk beschouw ik mezelf als een grote bofkont dat ik dit allemaal nog mee 

mag maken. Het gaat met mijn huwelijk nou ook weer een stuk beter nu ik weer prima 

gemutst met leuke verhalen voor bij het afwassen thuis kan komen. Mijn kinderen zeggen 

dat ik weer veel beter uit mijn doppen kijk en al mijn kleinkinderen hangen zittend op mijn 

schoot aan mijn lippen als ik vertel dat ik -weer eens- de winnende goal scoorde en dat 

eigenlijk dan ook nog eens bekânt zonder een poot te verzetten. Als er KBO-ers zijn, die dit 

schouwspel een keer willen komen bekijken, zijn jullie van harte welkom enne.....het is 

gratis!  De hoogste instantie in onze gemeente, burgemeester Hanne van Aart ging u reeds 

voor en verrichtte zelfs een heuse openingstrap. 'Ies dè wè!!'  Ik moet zeggen dat het 

totaalbeeld al een stuk beter oogt nu er enkelen al nieuwe schoenen hebben gekocht, of 

in ieder geval nieuwe fel gekleurde veters in hun schoenen en een shirtje van Twiddus méé 

opdruk.   

Waarvan akte...……...Kees Stravens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met onze burgemeester Hanne van Aart 
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13 Februari 2019 : Een winterse ontdekkingsreis met een huifkar door een van 

de mooiste stukjes van Brabant 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huifkar welke getrokken wordt door een oldtimer tractor, vertrekt bij het Klavier in 

Kaatsheuvel om 13.30 uur. Hij rijdt dan door Kaatsheuvel naar het natuurgebied Huis ter 

Heide met zijn Schotse Hooglanders. Na een mooie en vooral spannende rit door de 

bossen stopt hij o.a bij de vlonders aan de zuidkant van dit natuurgebied alwaar je een  

prachtig weids uitzicht hebt over de vennen. Indien de weersomstandigheden dit toelaten 

is er de mogelijkheid voor een korte wandeling over deze vlonders. Na het nuttigen van 

een kopje thee of koffie bij de Moerse Hoeve wordt de tocht weer hervat. 

We eindigen om ca. 16.00 uur bij het Klavier. 

Maximaal aantal deelnemers is 25; Minimaal aantal deelnemers is 15 

Kosten inclusief consumptie is €13.50 pp.  

In verband met de winterse weersomstandigheden wordt verzocht ook een deken mee te 

nemen, de huifkar is wel overdekt maar er is geen verwarming aanwezig. Strookje van 

pagina 23 Inleveren uiterlijk 10 februari bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c, 

Kaatsheuvel of Karel Damen, Gasthuisstraat 19, Kaatsheuvel.  

Info bij Leon van Boxtel, tel. 06-57585162 
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Samen eten bij De Moerse Hoeve op donderdag 21 februari 2019 aanvang 18.00 uur 

De kok heeft voor de KBO een mooi driegangen menu samengesteld. We gaan deze keer wat luxer 

eten. Bijvoorbeeld de schorseneersoep, een "vergeten" groente, 

maar met een hele lekkere smaak. Ook de desserts zijn niet 

alledaags. We laten ons gewoon verrassen. Wilt u ook mee, maak 

dan uw keuze en vul het invulstrookje (pagina 19) in. Voor elke 

gang heeft u de keuze uit 3 gerechten. Prijs € 24,50 p.p. 

Inschrijven op woensdag 13 februari van 13.00-14.00 uur in het 

Klavier, kamer 1.17 (eerste etage).  Graag duidelijk aangeven waar 

u voor kiest en neem gepast geld mee. Strookje, zie hieronder. 

Inlichtingen: Agnes Burgs  tel.: 0416-274072  of  e-mail: 

a.burgs@kbo-kaatsheuvel.nl 

 

 

 

Samen aan tafel: De Moerse Hoeve, Heibloemstraat 12, De Moer. 

Voorgerecht: 

-Preisoep  

-Salade raap & geitenkaas 

-Schorseneersoep 

Hoofdgerecht: 

-Varkensfilet met roseval, aubergine, madeira jus 

-Koolvis, met wintergroenten, aardappelpuree, vissaus 

-Quiche, van boerenkool, feta, kruiden crème fraîche  

Dessert: 

-Cheesecake, bloedsinaasappel, sorbetijs, slagroom 

-Brownie, cacaoschuim, vanille roomijs 

-Pecorino olijven kaas, rozemarijn chutney, broodkrokant. 

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

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

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

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

Aantal : …….    x  € 24,50 

Inschrijven op woensdag 13 februari van 13.00-14.00 uur in het Klavier, kamer 1.17 (eerste etage) of 

uiterlijk donderdag 14 februari inleveren alléén bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c, Kaatsheuvel    
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 

Wij (Eekhof) zijn op zoek naar: 

• Een danser/danseres die 1 x in de maand op donderdag avond met de bewoners wil 

dansen tijdens de dansavond.  

• Vroege vogels die één of meerdere ochtenden een lekkere ontbijtje wil maken voor 

de bewoners. 

• Wandelaars voor de wandelclub. Elke donderdag ochtend gaan vrijwilligers met 

bewoners heerlijk wandelen. (10:00-11:00 uur) 

• Iemand die heerlijk kan koken en dit graag wil doen voor de bewoners. (dagen en 

tijden in overleg)  

• Sportievelingen die graag met onze bewoners willen gaan fietsen, op de duo-fiets of 

de rolstoelfiets.  

• Maatjes, die samen 1-op-1 met een bewoner die gaan ondernemen, fietsen, 

wandelen, spelletje doen, praatje maken ect. (dagen/tijden in overleg) 

• Klusjesman/vrouw die de huismeester ondersteund bij verschillende werkzaamheden 

zoals: rolstoelbanden oppompen, sloten nakijken, dingen ophangen ect. (dag/tijd in 

overleg)  

• Een zanger/zangeres die onder leiding van de huispianist om de week op 

vrijdagmiddag de week wil afsluiten voor onze bewoners.  

• Talenten die ingezet kunnen worden t.g.v. onze bewoners. 

• Een tuinman/vrouw die samen met een andere vrijwilliger de mooie tuinen van 

Eekhof wil onderhouden. (dag/tijd zelf in te delen).  

Interesse in één van deze vrijwilligersvacature of wilt u 

graag iets anders komen doen dan hoor ik het graag.  

Groetjes de bewoners van woonzorgcentrum Eekhof  

Mirelle van Oversteeg, 06-18959552 

E-mail: Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 
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TOEKOMST VAN ONZE AUTO 

Karel Damen heeft onlangs een aantal leden uitgenodigd voor een lezing over de auto van 

de toekomst. Dinsdagavond 27 november was het zover en waren we te gast bij Peugeot 

Garage Nefkens in Tilburg waar een hele enthousiaste Karel ons heeft uitgelegd welke auto 

van de toekomst we tegemoet gaan. Van te voren kregen we al een voorproefje om met 

Karel mee te mogen rijden in een prachtige Tesla. 

 

 

Daarna heeft hij ons uitgelegd dat Peugeot eigenlijk de eerste elektrische auto heeft 

ontwikkeld vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar dat deze helaas niet grootschalig de 

markt heeft gehaald. Nu gaan we schoorvoetend wederom het tijdperk van de elektrische 

auto's in, maar volgens Karel zullen we pas echt onze weg gaan vinden met zelfrijdende 

auto's die op afroepbasis beschikbaar worden tegen een bepaald tarief. Die auto's zullen 

waarschijnlijk niet op elektriciteit rijden, maar op waterstof. We gaan het hopelijk allemaal 

nog meemaken wat Karel ons heeft voorspeld en danken hem hartelijk voor zijn mooie 

presentatie!   

Henk de Kort, Kaatsheuvel. 
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Goede voornemens voor 2019 ? 

Hebt u ook zoiets van, hé hé weer een nieuw jaar en fijn, een jaar met nieuwe kansen. En 

gaat dat ook gepaard met goede voornemens? Nou ik heb daar altijd wel een beetje last 

van. Alleen hoor je vaak dat die goede voornemens al weer snel ontaarden in terugvallen 

op oude gewoonten en dus ook weer snel vergeten zijn. Vergeten heeft iets te maken met 

de kwaliteit van onze hersenen en de wil om daar iets aan te doen. Daar gaat mijn goede 

voornemen over. 

Ik heb de kersttijd gebruikt om eens rustig een boek te lezen en daarbij lag boven op mijn 

stapeltje nog een boek van een neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder. Deze zeer 

geleerde hoogleraar die zich dus professor mag noemen weet heel veel over onze 

hersenfuncties. Mooi is de conclusie die hij steeds trekt dat wij zelf veel invloed kunnen 

uitoefenen op het goed (blijven) functioneren van onze hersenen. Een gezond verstand 

begint met het goed onderhouden van onze hersenkwab. Gezonde hersenen wegen 

ongeveer 1,5 kg. Bij dementie kan dit gewicht sterk afnemen waarbij ook de hersen-

functies belangrijk aan capaciteit verliezen. Ik ga jullie niet vermoeien met al die theorie 

maar wil wel wat van de praktijk delen. Wist u dat we onze hersenen kunnen stimuleren 

door actief te blijven, niet alleen door te denken maar vooral door te doen. Veel bewegen 

helpt de hersenen gezond houden maar zelfs als lopen etc. niet meer zo goed gaat kan het 

simpele kauwen onze hersenfunctie positief ondersteunen. Niet dat ik voorstel om massaal 

aan de kauwgom te gaan of het ouderwetse zoethout uit de kast te halen maar gewoon 

meer vast voedsel met vezels eten kan ook al bijdragen aan dit proces. De witte massa in 

onze hersenen die zorgt voor het transport van signalen blijft dan groter en zorgt voor 

betere verbindingen. De hele hersenmassa doet dus beter mee. Fijn als een deel van de 

hersenen het een beetje laat afweten. Andere delen kunnen de functies mogelijk 

gedeeltelijk overnemen. Vooral bij het ouder worden is het risico van afname van de 

hersenfuncties groter, dus juist voor ons als doelgroep is dit een belangrijk gegeven. 

Bewegen in sportclubjes, fietsen, wandelen etc. wordt daarom door de KBO  

georganiseerd. Maar alleen kun je ook veel doen. Naar muziek luisteren heeft een positief 

effect. Zelf muziek maken, hoe simpel ook, zelfs een nog groter effect. Maar je kunt het 

ook samen doen. Belangrijk blijft dat je daarom niet alleen over de goede voornemens 

nadenkt, maar er ook iets mee doet.  

Ik hoop dat ik jullie op het idee heb gebracht om een goed voornemen te maken dat wel 

vol te houden is. Succes met de nieuwe uitdaging. 

 

Cees Sprangers, Secretaris en VOA ( Vrijwillige Ouderen Adviseur ) 

PS: Voor de digitaal actieve leden. Kijk ook eens naar de filmpjes op YouTube van Erik 

Scherder 
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Wil Ligtenberg rijdt eerste rit ANWB AutoMaatje Loon op Zand 

De eerste rit voor ANWB AutoMaatje Loon op Zand zit 

erop. Wethouder Wil Ligtenberg ging vrijdag 11 januari 

samen met een plaatsgenoot naar de weekmarkt in 

Loon op Zand. Daarmee startte hij ANWB AutoMaatje 

Loon op Zand. Dit is een vervoerservice waarbij 

vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek 

vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun 

eigen auto. 

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u 

daardoor teveel thuisblijven? Schakel dan ANWB AutoMaatje Loon op Zand in: voor een 

bezoek aan ziekenhuis, dokter, fysiotherapeut en leuke uitjes als een bezoekje afleggen, 

naar de kapper of gezellig winkelen.  

Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u met hun eigen auto. 

De rit vraagt u minimaal twee werkdagen ervoor aan. 

De Klussen en Diensten Centrale (KDC), Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO 

Kaatsheuvel, KBO De Moer en ContourdeTwern pakken samen de uitvoering op voor 

ANWB AutoMaatje Loon op Zand. De gemeente Loon op Zand ondersteunt deze 

vervoerservice van de ANWB. 

Meer informatie of meedoen?  

Bel KDC: 0416-531573 (maandag t/m donderdag 9:30 uur – 12:00 uur) of kijk op  

www.kdc-loz.nl en zoek op ANWB AutoMaatje. 

Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

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 en in samenwerking met uw lokale afdeling VVN organiseren we een 

opfriscursus voor de ervaren automobilist. Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan 

deze cursus om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. 

(geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. De cursus is 

op dinsdag 2, 9 en 16 april 2019 tijdstip 13.30 – 15.30 in Kaatsheuvel.  

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

Meld je dan voor 25 maart 2019 aan voor de opfriscursus in Kaatsheuvel via onderstaande 

link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. www.vvn.nl/opfrisloonopzand  

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! Je ontvangt een week voor aanvang van de 

cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens. 
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Gezellige zondag  

 

 

 

Gemeente Loon op Zand 

Ook in 2019: Klein pasje, groot effect! Heb je in 2018 

al gebruik gemaakt van de Samen-Loont-pas? Vraag 

hem dan opnieuw aan. Dan kun je ook in 2019 weer 

gebruikmaken van de mooie voordelen van de pas. 

Let op: had je in 2018 deze pas én heb je de AOW 

leeftijd óf ontvang je een uitkering van Baanbrekers? 

Dan krijg je de pas in december automatisch 

toegestuurd. Opnieuw aanvragen is dan niet nodig. 

 

Contactgegevens Servicepunt 

Het Klavier, Anton Pieckplein 1, 5171 CV 

Kaatsheuvel, tel. 0416-289247. 

Lees meer: www.loonopzand.nl/samen-loont-pas 

Kaatsheuvel KBO 

10 februari in Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag, entree € 5,- incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris 

17 maart in De Rode Loper, Paulus Potterplein  42,    Kaatsheuvel 

Samen koken, samen eten, entree € 6,- incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris 
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VRIJDAG 12 JULI 2019 VRIJTHOF - MAASTRICHT  

André Rieu op het Vrijthof 2019.  

Geniet van André’s zomeravondconcert op het 

meest romantische plein van Nederland. 

Geniet van de unieke optredens van André Rieu en 

het Johann Strauss orkest, van alle solisten en 

gastoptredens! Feest mee en geniet van de 

meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en 

musical... een avond om niet te vergeten. Kom zelf kijken waarom André Rieu al een aantal 

jaren een van de populairste live acts ter wereld is! 

Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar ons dineradres waar we u een heerlijk 

drie-gangen diner aanbieden. Vanuit hier rijden wij naar Maastricht. Wij zorgen ervoor dat 

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

gaan genieten van het fantastische optreden van André 

Rieu! Na afloop van de show staat de touringcar weer 

voor u klaar om uw retour te brengen naar uw 

opstapplaats.  

De prijs van deze tocht bedraagt:  € 128,00 p.p. 

(excl. annuleringsverzekering), € 136,00 (incl. 

annuleringsverzekering). 

Inschrijven 22 februari 13.30 uur-15.00 uur in Het Klavier kamer 1.17.  

Het strookje (pagina 23) met contant geld of alleen strookje en via bank betaling vóór 28 

februari aan KBO Kaatsheuvel, rekeningnummer NL53RABO0124814336 o.v.v Andre Rieu. 

Info bij: Wies Molenschot, tel. 0416-852688. 
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 Carnaval in de Gildenbond 

Anders dan andere jaren geen tonpraoten in Het Klavier maar een gezellige middag in de 

Gildenbond. Het Snertbal in de Gildenbond is maandagmiddag 4 maart a.s. 

Wel of niet uitgedost in Carnavalskleding bent u van harte 

welkom vanaf 13.00 uur als de zaal opengaat van de 

Gildenbond in de Monseigneur Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel. 

Aanvang van het programma is 13.30 uur met medewerking 

van Ons Koor, tonproaters Nico Sprangers als de patiënt en  

Harrie van den Elshout.  

Entree van deze middag is € 5,00 inclusief 1x koffie, hapjes en 

natuurlijk ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Inschrijven vrijdag 22 februari a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier,   

           1e etage KBO-kamer 1.17.      

                  

Inschrijven graag met gepast geld en uw ingevuld strookje (zie pag.23) 

Strookje inleveren met gepast is geld is alléén mogelijk bij Helma de Vries, Jan de 

Rooijstraat 2c, Kaatsheuvel van de Activiteitencommissie. 

Informatie: Lia Leemans, telefoon 0416-275016  

NB Ook niet-leden zijn ook van harte welkom maar dienen zich ook vooraf aan te 

melden i.v.m. de inkoop. 
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Zomaar wat feitjes. 

Na de afsluiting van het jubileum jaar met een prachtige kerstviering in de Sint Jan kerk en 

de feestelijke kerstviering bij Chalet Fontaine die beide druk werden door onze bezocht 

leden is ons 66e verenigingsjaar goed ingezet. Het bestuur en de commissies hebben de 

draad weer opgepakt om er een actief jaar van te gaan maken samen met u. De sport-

groepen zijn allemaal de 2e week van januari van start gegaan. Bij enkele groepen is nog 

plaats, maar informeer voor u gaat kijken of er een mogelijkheid is om in te stappen om 

teleurstelling te voor komen. Het 1e uitstapje heeft inmiddels al plaatsgevonden.  

Donderdag 17 januari vertrokken 40 leden gezamenlijk naar Vliegbasis Gilze-Rijen. Dit deed 

men carpoolend met eigen vervoer. Dank je wel chauffeurs dat dit allemaal kan. Er was 

veel te zien en te beluisteren o.a. over de Tweede Wereldoorlog, hoe men toen ten velden 

trok met paarden. Voor de veiligheid was er 

een sloot gegraven om het veld maar dit was 

nu een obstakel. De paarden konden hier 

niet overheen struikelde en braken hun 

benen dus men kwam niet verder dan de 

greppel. Een vliegtuig vertrek nu door 

middel van motoren met de eerste 

vliegtuigen was dit wel anders die werden 

weggeschoten. Dit systeem wordt nu nog 

wel gebruikt op de vliegdekschepen. Wordt 

nu alles computertechnisch aangestuurd en gecommuniceerd vroeger gebruikte de 

telegrafist, wat toen een heel belangrijk beroep was, morse het enige 

communicatiemiddel. Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen 

uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers vertegenwoordigen. De Code werd 

in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken 

voor de telegrafie. Er werd verder veel verteld over straalmotoren, de G-krachten en de V1 

bommen. Fotocollages waren er te bewonderen, plaquettes maar ook de halve helikopter 

die gebruikt is bij de film van James Bond. Verder is het te veel om hier alles weer te geven 

maar deze middag is door iedereen ervaren als een zeer boeiende middag.  

Zie voor de komende activiteiten de agenda op pagina 2 en pagina 3 deze loopt al tot 12 

juli 2019. Vergeet niet u tijdig aan te melden zoals bij de artikelen staat aangegeven. 



21 

 

Diamanten Paar De Nijs-Bergmans 

20 december j.l was het 60 jaar geleden dat Mari de 

Nijs(85) en Riek Bergmans (85) elkaar eeuwige trouw 

beloofden. Na zoveel jaren samen lief en leed 

gedeeld te hebben, was het tijd voor een feestje.  

Samen met hun twee zonen en drie kleinkinderen,   

familie en vrienden, vond dat plaats bij het Moaske 

in De Moer. Helaas was enkele dagen daarvoor de 

begrafenis van Thea Timmermans, de zus van Riek,  

maar met wat aanpassingen hebben ze deze dag 

toch door laten gaan. Het bruidspaar is geboren en 

getogen in Kaatsheuvel in de omgeving van de 

Marktstraat, 't Sijs. Allebei werkzaam, hoe kan het 

anders in die tijd, in de schoenindustrie. Mari heeft 

veel bedrijven failliet zien gaan en moest nogal eens 

van werkgever veranderen. Riek heeft zoals gebruikelijk altijd thuis schoenen zitten 

stikken. Ze hebben vele jaren in het Frederik Hendrikpark gewoond maar sinds 7 jaar 

wonen ze tot volle tevredenheid in het appartementencomplex Duinstaete midden in ons 

dorp. Ze zijn nog goed gezond en gaan er iedere dag nog samen erop uit voor een rondje 

dorp om een frisse neus te halen. Mari en Riek, wij wensen jullie samen nog vele mooie 

jaren toe in goede gezondheid. 

Namens bestuur en commissies van KBO nogmaals proficiat. 

 
Overleden in de afgelopen periode 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw R.van Beers-van Rooy 

Contrefort 217 

5171 SB Kaatsheuvel 

De Heer J.Hoevenberg 

Cambreur 12 

5171 SJ  Kaatsheuvel 

Mevrouw  D. van 't Hullenaar 

Burg. Van der Heijdenlaan 17 

5171 JL Kaatsheuvel 

Mevrouw J.M.G. Netten-van Noye 

Modelleur 75 

5171 SN  Kaatsheuvel 

Mevrouw J.A.M. Roelen-Menzing 

Gasthuisstraat 10A 

5171 GG Kaatsheuvel 

Mevrouw T.Timmermans-Bergmans 

Adam van Noortstraat 19 

5171 AW Kaatsheuvel 

De Heer A.H.  Verduin 

Markstraat 79 

5171 GN  Kaatsheuvel 

De Heer M.P.J. van Wezel 

Roestenbergstraat 13 

5171 JA  Kaatsheuvel 
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 WIE HEEFT EEN LEUK IDEE  ???? 

Sinds een jaar hebben we veel nieuwe leden mogen begroeten en 
vooral 50- en 60-plussers weten de weg naar onze vereniging te 
vinden waar wij natuurlijk enorm blij mee zijn. 
Nu hebben wij als Activiteiten commissie de vraag aan u: 

Heeft u als lid een leuke baan of een interessante hobby en wilt u 
daar eens iets over komen vertellen, laat het ons weten. Het mag 
van alles zijn van Arabisch leren tot Zen-Boedhisme, alles is 
bespreekbaar. Wij zullen als commissie u daarbij helpen om het 
geheel in goede banen te leiden. Dus schroom niet en meld u aan 
bij een van de leden van de Activiteiten commissie via mail of 
telefoon. De adressen vind u achter in dit blad op pagina 23. 

Samen eten bij Mantel Match 

Deze keer gaan wij lunchen bij Mantel Match Café, 

Peperstraat 13 in Kaatsheuvel. De gastvrouwen Monique en 

Danielle heten ons van harte welkom donderdag 21 maart.  

U wordt verrast door de mooie entourage waarin u wordt 

ontvangen vanaf 10.30 uur. De gezellige en huiselijke sfeer 

wordt versterkt door de diverse mooie oude foto’s van 

Kaatsheuvel aan de wand. Dit geeft een gevoel van gezelligheid en herkenbaarheid.  

Onder het genot van een kopje koffie of thee vertellen Monique en Danielle over de 

mogelijkheden bij het Mantel Match Café.  

De slogan van Mantel Match Café is, "Gezelligheid kent geen (leef)tijd in het Mantel Match 

Café", dit kunt u ervaren op dinsdag en donderdag (de gehele dag) of op vrijdagmiddag 

wanneer het café geopend is.  

Rond de klok van twaalf uur zal hier voor ons de lunch geserveerd worden.  

Monique en Danielle gaan zorgdragen voor een lekkere lunch inclusief een heerlijk kopje 

soep. 

Nieuwsgierig geworden naar het Mantel Match Café en zin om gezellig samen te lunchen 

meldt u dan aan met het invulstrookje pagina 23. 

De kosten zijn € 9,50 p.p. met inbegrip van een kopje koffie/thee bij ontvangst. 

Inschrijven vrijdag 22 februari a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier, 1e etage KBO,  

kamer 1.17 (eerste etage) of inleveren met gepast geld (alléén) bij Helma de Vries van de 

Activiteitencommissie (Jan de Rooijstraat 2c, Kaatsheuvel).  

Als u een allergie heeft vermeld dit dan duidelijk op het strookje. 

Info: Agnes Burgs, tel. 274072  
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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. 

HUIFKARTOCHT OP 13 FEBRUARI 2019 

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

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

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

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

Aantal  ...     x   € 13,50 

Inleveren uiterlijk 10 februari bij Helma de Vries of Karel Damen (adressen zie pag.27) 

GEZElLIGE MIDDAG OP 4 MAART 2019 

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

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

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

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

Aantal  ...  x  € 5,--  

Aanmelden op vrijdag 22 februari van 13.30-15.00 In het Klavier, Kamer 1.17 of voor die 

datum alléén bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c, Kaatsheuvel 

SAMEN LUNCHEN BIJ MANTEL-MATCH OP 21 MAART 2019 

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

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

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

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

Aantal  ...  x  € 9,50 

Aanmelden op vrijdag 22 februari van 13.30-15.00 In het Klavier, Kamer 1.17 of uiterlijk 17 

maart alléén bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c, Kaatsheuvel 

CONCERT ANDRE RIEU OP 12 JULI 2019 

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

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

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

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

Prijzen zie artikel op pagina 18. 

Aanmelden op vrijdag 22 februari van 13.30-15.00 In het Klavier, Kamer 1.17  
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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  

email: wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 

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

COMMISSIE EDUCATIE EN VORMING: 

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

E-mail:  cees.sprangers@kbo-kaatsheuvel.nl 
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VAKANTIE COMMISSIE: 

Emmy v. Wezel  - Jeroen Boschstraat 26 - Tel. 280671 - email: emmy1946@home.nl 

Maria Boere - Peelland 7 - Tel. 275660 - email: boere9@home.nl 

VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS (VOA's) en Cliëntenondersteuners (CO): 

Herman van Gulik, Willem de Zwijgerlaan 3, 5171EW Kaatsheuvel, Tel. 272319  (VOA) 

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171 VX  Kaatsheuvel, Tel. 06-10450822 (VOA + CO) 

Ton Honkoop, Keteldiep 24, 5172 AZ Kaatsheuvel, Tel. 275290 (VOA + CO) 

Piet de Kort, Hugo van der Goesstraat 8, 5171XM Kaatsheuvel, Tel. 275476 (VOA) 

Cees Sprangers, Berkakker 8, 5171 SR Kaatsheuvel, Tel. 06-23356821 (VOA + CO) 

Maria Vermeij - van der Drift, Ringvaert 84, 5171 MZ  Kaatsheuvel, Tel. 278700  (VOA) 

Joost van der Wouw, Hilsestraat  80, 5171 AE Kaatsheuvel, Tel. 06-30419106 (VOA) 

Rini Pulles - coördinatie belasting invulhulpen 

Cees Sprangers - Coördinatie VOA's  

KBO Ledenadministratie 

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171 VX  Kaatsheuvel, Tel. 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. 


