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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 (5 en 19-4 en 

3,17 en 31-55) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 ) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op dinsdag 

9 en 23-4, 7 en 21-5. 

Afstand 25 à 30 km. 

Pittige groep op elke 

donderdag. 

Afstand +/- 50 km  

13:30 vanaf het Anton 

Pieckplein 

 

13:00 vanaf het Anton 

Pieckplein 

Henk Vennix,  

tel. 0416-274620 

 

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

vooraf bellen voor 

deelname 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  (17-4, 1-5,  

15-5 en 29-5) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag (29-4 en 27-5, 

laatste maandag van de 

maand) 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Corry van Grinsven 

tel. 0416-854590 

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,  

start 28-3 

 

13:00 uur vertrek  

Gasthuisstraat 29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Walking 

Football 

Elke maandag  09:30 uur bij VV.Desk  

Eikendijk 21 

Jos Hermsen 

06-10450822 

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.  
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Van de voorzitter. 

De winter is bijna voorbij en de lente met lekker weer is in aantocht.  

De KBO komt weer in actie met allerlei gezellige activiteiten.  

Inmiddels is de ledenvergadering achter de rug, waarbij we hebben 

aangegeven, dat het goed gaat met onze vereniging. Onze vereniging groeit nog steeds, 

maar dat heeft wel consequenties. We hebben op dit moment een tekort aan vrijwilligers 

zowel in het bestuur als bij onze activiteitencommissie. Als voorzitter roep ik dit al jaren, 

helaas komt er weinig uit de leden. Er zijn zeker leden die best een goede bijdrage kunnen 

leveren en geschikt zijn om mee te besturen of om leuke dingen mee uit te voeren.  

Denk eens goed na over deze vraag. Indien men interesse heeft, neem dan contact op met 

mij of een van de bestuursleden. 

Helaas hebben we dit jaar een forse huurverhoging moeten betalen voor de ruimtes die 

wij in het Klavier huren. We hebben erover nagedacht om een woonhuis te huren om van 

daaruit onze activiteiten te organiseren en te doen. Echter hebben we gekozen om toch in 

het Klavier te blijven, omdat dit een centraal punt is. Aangezien de gemeente het van 

belang vindt dat wij er zijn voor de belangenbehartiging van onze senioren, krijgen we een 

financiële ondersteuning. Kortom, we gaan er met u een gezellig voorjaar van maken. 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

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. 



 
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 

24 april  Samen eten Bij Anton 

25 april  Bezoek en rondleiding Mariënkroon te Nieuwkuijk 

15 mei  Samen eten in de Kapel van de Vossenberg 

15 mei  Bedevaart in Elshout 

23 mei  Busreis naar Urk 

3 juni  Wandeling Spoorzone in Tilburg 

12 juli  André Rieu in Maastricht 

 

 

Bezoek met rondleiding Mariënkroon te 

Nieuwkuijk 

Donderdag 25 april a.s. gaan we om 14.00 uur een bezoek brengen aan het abdijgebouw 

de Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. 

Mariënkroon ligt verscholen tussen veel groen. We zijn 

toch wel nieuwsgierig hoe het er daar van binnen 

uitziet. 

 

Het volgende programma wordt ons aangeboden: 

 ontvangst in de refter met een kopje koffie/thee. 

 Presentatie en video over Mariënkroon 

 rondleiding over het terrein én het abdijgebouw.  

Alles bij elkaar duurt dit bezoek met rondleiding 1,5 – 2 

uur.  

Kosten € 7,50 per persoon, incl. bijdrage voor het 

carpoolen. Vertrek om 13.00 uur bij het Klavier. We 

willen zoveel mogelijk carpoolen. Vul daarom het invulstrookje van pagina 18 in vóór 18 

april a.s. bij Agnes Burgs, Helma de Vries of Karel Damen (adressen zie pagina 23). 
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Samen eten in de Kapel van de Vossenberg 

Het restaurant in de voormalige kapel van de Vossenberg is 

klaar. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Natuurlijk willen we 

daar met de KBO ook een keer gaan eten. 

Woensdag 15 mei zijn we vanaf 17.30 uur welkom. Aanvang 

diner is 18.00 uur. De bewoners van de Vossenberg eten ook in 

de kapel. Misschien ontmoet u nog bekenden. 

Mede hierdoor is het maximale aantal deelnemers voor ons 40 personen. 

Mocht er meer belangstelling zijn, dan plannen we nog een datum. 

De prijs is € 15,-- per persoon, exclusief de drankjes. Op het invulstrookje van pagina 19 

vind u het menu, waaruit u kunt kiezen. Inschrijven op vrijdag 26 april a.s. van 13.30 uur tot 

15.00 uur in het Klavier kamer 1.17 (1e etage) van de KBO.  

 

Voor info: Agnes Burgs, tel 274072. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie RPQ 
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Mariabedevaart naar Elshout 

Woensdag 15 mei gaan wij met onze KBO vereniging 

voor de jaarlijkse bedevaart naar Elshout. De 

Mariaviering begint om 14.00 uur. 

Na afloop wordt de koffie/thee aangeboden in 

Gemeenschapshuis ’t Rad, direct gelegen naast de 

kerk. Voor fietsers bestaat de mogelijkheid om 

gezamenlijk naar Elshout te fietsen. Vertrek om 12.45 

uur vanaf het Anton Pieckplein. 

Ieder die op eigen gelegenheid gaat, verzoeken wij 

om uiterlijk 13.45 uur bij de kerk, St. Jan Evangelist 

Elshout, Kerkstraat 37, Elshout.  

Opgeven bij: Ton van Iersel, Telefoon 274380  

vóór 6 mei. 

Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers 

Een mooie traditie die het bestuur van uw KBO vereniging graag in ere houdt is het 

bedanken van alle vrijwilligers, zoals bezorgers, belastinginvullers, commissieleden, 

cliëntondersteuners en vrijwillige ouderen adviseurs. Ook dit jaar was dit na de eerste 

bestuursvergadering de eerste activiteit binnen onze vereniging. 

In een kort dankwoord zette onze voorzitter, Herman van Gulik, iedereen nog eens in het 

zonnetje en kreeg iedereen een symbolisch schouderklopje in de vorm van een heerlijke 

bonbon. 

Deze was geschonken door KBO Brabant 

naar aanleiding van het 65-jarig bestaan 

van onze vereniging. Het werd een gezellig 

samen zijn dat de vrijwilligers zeker 

verdienen die onze vereniging mede 

draaiende houden want alleen met een 

bestuur is dit niet te realiseren. 

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die 

zich ieder op zijn manier inzetten voor u 

onze leden want jullie zijn onze vereniging. 

 

Namens het bestuur,  
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Carnavalsweek voor Senioren 

Dat senioren nog graag een feestje bouwen lieten zij maandagmiddag met carnaval zien in 

De Gildenbond in Turfstekerslaand. Harrie van den Elshout, de lakei, knoopte met de 

binnenkomende leden een gezellig praatje aan hierdoor werd de toon gezet voor een 

gezellige middag. 

En dat was het met Ons Koor die veel gezellige 

meezingers op hun repertoire hadden staan 

voor deze middag. Ons Koor had zich voor 

deze middag carnavalesks uitgedost evenals 

de aanwezigen die hun carnavals pakske 

hadden opgezocht. Ons Koor ontlokte de 

aanwezige regelmatig om de polonaise te 

doen. En natuurlijk werd er van de dansvloer 

gebruik gemaakt die voor deze gelegenheid 

was gecreëerd. 

Nico Sprangers, als patiënt, vertelde met de nodige humor zijn levensverhaal van het 

afgelopen jaar.  Natuurlijk was hij in het beste ziekenhuis geweest van Nederland. Dit was 

ook te lezen op zijn speciaal ontworpen infuuskar waar hij de straat mee op kon tijdens 

zijn therapie. 

Rietje Schoenmakers, Fleur Scheur, had heel wat te sauwelen als taxichauffeuse. Fleur 

Scheur heeft heel wat meegemaakt tijdens al haar ritjes. 

Na alle drankjes en hapjes werd de middag 

afgesloten met een heerlijk kop snert met 

hier het traditionele roggebrood bij. 

Verder waren verschillende leden deze week 

aanwezig bij de theaterbingo die werd 

georganiseerd in het Mantel Match café. 

Ook hier werd nog heerlijk gekeuveld over 

de carnavalsmiddag in de Gildenbond, dat 

het toch zo gezellig was. 

Dit was weer een mooie activiteit van onze activiteitencommissie in samenwerking met de 

Gildenbond. 
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Belangstelling voor dammen en/of schaken ? 

Sinds de sloop van de oude Werft heeft Kaatsheuvel geen 

schaakclub meer. Het leek mij een idee om via de KBO te 

kijken of er onder de leden interesse is om een activiteit 

schaken en dammen te starten.  

De activiteitencommissie van de KBO vond deze activiteit 

het proberen waard. De voorwaarde in deze is wel dat er 

onder de leden voldoende belangstelling bestaat om deze 

activiteit op te starten. 

Heeft U zin in een partijtje schaken of dammen neem dan contact op met,  

Wies Molenschot Tel.0416-852688 of  E-mail wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl 

Met vriendelijke groet, 

Cor Heesakkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook denksport is een seniorensport ! 
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Samen eten bij Anton 

 

Woensdag 24 april gaan we eten bij Anton in het 

Klavier, aanvang 18.00 uur, binnenkomst vanaf  

17.30 uur 

Prijs:  € 18,50 

Maximaal 45 personen. 

Het voorgerecht is voor iedereen heldere groentesoep.  

Bij het hoofdgerecht worden 3 soorten seizoens-groenten, appelmoes, mayonaise, 

gemengde salade, gekookte krieltjes en friet geserveerd. 

Voor het hoofdgerecht en dessert kunt u uw keuze kenbaar maken door middel van het 

invulstrookje op pagina 18. Inleveren vóór 15 april bij Helma of Agnes. 

Indien u bepaalde dieetwensen of allergieën heeft, vernemen wij dit graag. 

Informatie: Agnes Burgs, tel. 274072 

 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Elke 14 dagen kunt u op de vrijdagmiddag terecht voor 

het inloopspreekuur voor al uw computer-, tablet of 

telefoonvragen van 14-15 uur in kamer 1.17 van het 

Klavier.  

Kijk op pagina 2 voor de exacte data. Loop gerust eens 

binnen, domme vragen bestaan niet, wij helpen u graag. 

Kunt u niet wachten, bel dan met Ruud Giesbers, 

tel. 06-18784622. Misschien kan hij u telefonisch  

op weg helpen. 
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Hallo! Word u ook vrijwilliger bij Eekhof?  

 

Wij zijn opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun 

steentje willen bijdragen binnen Eekhof. We hebben in totaal 56 bewoners binnen Eekhof 

waar wij leuke activiteiten voor organiseren. De vrijwilligers vormen belangrijke schakels 

voor Schakelring! 

U kunt echt iets betekenen voor onze bewoners, de betrokkenheid die u maakt doet ertoe. 

Wij zijn nog opzoek naar vrijwilligers voor: 

 Elke dinsdagmiddag het nagellak uurtje verzorgen met 2 andere gezellige vrijwilligers. 

 Vindt u het belangrijk om u ochtend goed te beginnen? Ondersteun dan het ontbijt 

op een woongroep! 

 Houdt u van fietsen? Neem een bewoner mee op de duo-fiets of op de rolstoelfiets 

en laat alle mooie plekken van Kaatsheuvel en omgeving zien. 

 Gezellig voor een bewoners op een huiskamer koken, eten en gezelligheid brengen. 

 Ondersteunen bij de dansavond. Je haalt en brengt de bewoners naar hun huiskamer 

maar u bent vooral aan het dansen en gezelligheid geven aan de bewoners. 

Heeft u interesse in één van de bovenstaande vacatures of wilt u meer informatie over 

vrijwilligerswerk binnen Eekhof? Bel, mail of kom gezellig langs voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek. Woonzorgcentrum Eekhof is ook altijd opzoek naar u interesses, 

talenten en hobby’s. Binnen Eekhof is er veel mogelijk.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Mirelle van Oversteeg (vrijwilligerscoördinator) 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

06-18959552 / 0416-301406 

Kijk op www.schakelring.nl locatie Eekhof voor meer 

vrijwilliger vacatures. 

 

Wij hopen u snel te zien! 
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BUSREIS NAAR URK op donderdag 23 mei 2019 

Donderdag 23 mei a.s. maken we een gezellige busreis naar het 

stadje Urk in de provincie Flevoland.  

• 08.00 uur Vertrek uit Kaatsheuvel op het Anton Pieckplein.  

• 10.00 uur Aankomst bij 11 Beaufort Wind Experience in Nagele. Ontvangst met koffie 

en gebak en aansluitend bezoeken we de Wind Experience.  

Onder leiding van een gids maakt u een reis door de wereld van de windturbines en 

voelt u de energie! Ervaar de grootsheid van het Windpark Noordoostpolder. Voel de 

energie van de wind en wek je eigen energie op. Kom te weten hoe een windturbine 

werkt. In circa 1,5 uur beleef je bij 11 BEAUFORT deze indrukwekkende wereld.  

• Vervolgens vertrekken we naar ons lunchadres in Tollebeek waar we rond 12.30 uur 

aankomen. Bij Restaurant De Goede Aanloop staat een uitgebreide koffietafel met 

kroket voor ons klaar.  

• Na de lunch schepen we om 13.45 uur in op Passagiersschip De Zuiderzee voor een 

rondvaart van 1,5 uur over het IJsselmeer en natuurgebied Ketelmeer. Aan boord is 

een bar, dus men kan voor eigen rekening gezellig borrelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Daarna is er tijd om gezellig even een terrasje te pakken in de haven, lekker wandelen 

door het vissersdorpje of langs de dijk en natuurlijk een bosje paling te halen voor 

thuis.  

• 18.00 uur Ontvangst bij Restaurant De Engel in Houten waar een heerlijk diner voor u 

gereserveerd staat ter afsluiting van deze mooie dag. 
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Menu: 

 *  Heldere tomatensoep  

 *  Rollade (130gr) met huisgemaakte jus, geserveerd met verse groenten, 

                  gemengde salade, gekookte en gebakken aardappeltjes. 

 *  Dessert van roomijs met slagroom 

• 19.30 uur Vertrek uit Houten en retour naar Kaatsheuvel. 

• 20.30 uur Geplande aankomst op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. 

De prijs voor deze geheel verzorgde reis is € 67,00 per persoon. 

Graag bij inschrijving doorgeven als u een dieet of een allergie heeft. 

Inschrijven voor deze reis op vrijdag 26 april a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Klavier 

kamer 1.17 van de KBO.  

Voor info: Wies Molenschot, tel. 852688 of Agnes Burgs, tel. 274072. 

 

Wandeling Spoorzone in Tilburg 

Maandagmiddag 3 juni bezoeken we de Spoorzone, een gebied van 30 voetbalvelden 

groot, waar ooit 1300 arbeiders aan de slag waren. We bezoeken de spoorzone en de 

nieuwe grootste bibliotheek van Midden-Brabant 

De loc-hal met een totaal oppervlak van 11200 vierkante meter.  

We verzamelen bij de ingang Klavier om 13.00 uur. 

Bij goed weer willen we op de fiets gaan, een klein uurtje rijden naar Tilburg. Bij slecht 

weer gaan we met de auto, we kunnen dit samen overleggen. Mochten er mensen zijn, die 

wel mee willen, maar liever met de auto gaan, dan graag om 13:45 bij de spoorzone zijn. 

Kosten voor deze middag zijn eventueel het parkeergeld en koffie en gebak voor eigen 

rekening.  

Invulstrook van pagina 19 inleveren 

bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29 of 

bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 

2c 

 

Voor informatie : Karel Damen  

               06-13611985 
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EEN GESLAAGDE SCHILDERCURSUS 

26 maart werd er voor de laatste keer geschilderd in Het Klavier door onze leden. We 

kunnen terugkijken op een zeer geslaagd verloop van deze activiteit. Vanaf de eerste les  

26 september 2018 tot nu toe zijn er voldoende deelnemers geweest om dit met succes 

door te zetten. De animo om dit te vervolgen is groot en 24 september beginnen met we 

weer met een nieuwe serie tot eind maart 2020.  

Een leuke nieuwe activiteit begeleid door een van onze leden Gerrit Molenschot die geen 

week heeft gemist dit seizoen. Bedankt Gerrit voor je belangeloze inzet.  

Mocht u ook zin hebben om te schilderen …. er is nog een plaatsje vrij. 
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Gezellige zondag  

 

Kaatsheuvel KBO 

14 april in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Paasbingo, entree € 5,- incl. één bingokaart  en kopje koffie of thee 

26 mei in De Rode Loper, Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

Samen koken, samen eten, entree € 6,- incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris 

Overleden in de afgelopen periode 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw P.Balvers-Klijn 

Antoniusstraat 1 

5171 DA Kaatsheuvel 

Mevrouw L.Elshout 

Willem II-straat 5 

5171 GX Kaatsheuvel 

 

Mevrouw J.M.Kuis-Lapien 

Vaartstraat 52 

5171 JG Kaatsheuvel 

Mevrouw J.T.Ramsteijn-Vos 

Wilhelminastraat 6 

5161 HS Sprang-Capelle 

 

De Heer W.C.Stubbe 

Prins Bernhardplein 9 

5171 GV Kaatsheuvel 

De Heer M.J.Verwater 

Willem de Zwijgerlaan 54 

5171 EX Kaatsheuvel 
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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.  

 

Samen eten op 24 april Bij Anton 

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

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

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

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

Aantal  ...     x   € 18,50 

Het voorgerecht is voor iedereen: Heldere groentesoep 

Ik kies voor: 

Hoofdgerecht: ..…. x Wiener Schnitzel (op tafel keuze stroganoff- of champignonroomsaus)

  of …… x  Vispotje 

  of …… x  Groenteburger 

Dessert:  ..…. x Aardbeien bavarois  

  of …… x Kleine Dame Blanche 

Inleveren uiterlijk 15 april bij Helma de Vries of Agnes Burgs (adressen zie pag.23) 

 

 

 

Bezoek Mariënkroon op 25 april   

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

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

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

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

Aantal  ...     x   € 7,50 p.p. 

Ik kom met de auto en er kunnen  …  personen meerijden. Inleveren vóór 18 april 2019 bij 

Agnes Burgs, Helma de Vries of Karel Damen (adressen zie pag.23) 
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Samen eten op woensdag 15 mei in de Kapel van de Vossenberg 

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

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

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

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

Aantal  ...  x  € 15,-- 

Het voorgerecht:       Soep van de dag 

Hoofdgerecht: ..….. x  Dagschotel vlees: Hongaarse goulash, aardappel krieltjes, ratatouille 

                      of ….... x  Dagschotel vis: Gebakken wijting, aardappel krieltjes, ratatouille,  

        remoulade saus  

           Dessert: ..….. x  Vers fruit met boeren vanille roomijs en geslagen room  

  of ……. x  Huisgemaakte chocolade brownie met geslagen room  

Inschrijven vrijdag 26 april a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Klavier kamer 1.17 van de 

KBO.  

 

Busreis naar Urk 23 mei   

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

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

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

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

Aantal  ...     x   € 67,-- p.p. 

Inschrijven voor deze reis op vrijdag 26 april a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Klavier, 

kamer 1.17 (eerste etage) van de KBO. 

 

Bezoek aan de Spoorzone in Tilburg 

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

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

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

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

Ik fiets ja/nee* mee. 

Ik ga ja/nee* met de auto. 

Inleveren vóór 25 mei bij Karel Damen of Helma de Vries (adressen zie pag.23) 
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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 2019 bedraagt € 25,-. en is incl. een regiokortingspas (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 

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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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. 


