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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 

Computer 

'spreekuur' 

Vrijdagmiddag om de 

14 -dagen (14 en 28 

juni) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 ) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep op 

dinsdag 4 en 8 juni, 2, 

16 en 30 juli, 13 en 27 

augustus 

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  (12 en 26 

juni, 10 en 24 juli, 7 en 

21 augustus, 4 en 18 

september) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag (17-6, 29-7 

en 26-8) 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Corry van Grinsven 

tel. 0416-854590 

Meer bewegen Elke maandag 

vakantiestop 22-7 t/m  

26-8 

11:00 - 12:00 uur in  

De Werft 

Lia Leemans, 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  

Gasthuisstraat 29 

Karel Damen,  

06‐13611985 

Walking Football Elke maandag 

vakantiestop 1-7 t/m  

15-9  

09:30 uur bij VV.Desk  

Eikendijk 21 

Jos Hermsen 

06-10450822 

Yoga Iedere donderdag 

vakantiestop 25-7 t/m  

29-8 

 

11:00 - 12:00 uur of 

12:30 - 13:30 uur in 

Het Klavier 

Lia Leemans, tel 275016, 

altijd vooraf even bellen.  
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Van de voorzitter. 

Beste leden,  

Een paar weken geleden was ik op een informatie avond over 

dementie.  Deze werd georganiseerd door de gemeente in 

samenwerking met  o.a. een echtpaar waarbij dementie een dagelijks probleem vormt. 

Met name door het voornemen van de gemeente om dementievriendelijker te gaan 

worden heb ik ook eens naar onze eigen afdeling KBO gekeken en wat wij al doen of 

hebben gedaan om hieraan een bijdrage te leveren. Onze medewerking aan het 

MantelMatch café waarbij we als gesprekspartner over activiteiten betrokken zijn in de 

Peperstraat is een kleine stap maar verder kwam ik erachter dat door ons  bij onze 

bijeenkomsten  inhoudelijk aan dit thema nog nauwelijks aandacht wordt  besteed. Waar 

gaat het eigenlijk over ? De demente persoon wil nog zo veel mogelijk deel nemen aan de 

maatschappij. Het is daarom goed om te zien en te horen wat ze in de dagelijkse praktijk 

meemaken. Het komt vaak voor dat demente mensen worden over geslagen in een 

gesprek omdat men de idee heeft dat ze het toch niet kunnen volgen, of nog erger, aan de 

partner wordt gevraagd hoe het met haar of zijn partner gaat terwijl de persoon er zelf bij 

zit en het dus ook direct aan hem of haar kan worden gevraagd. Ik weet dat dit soort 

dingen niet gemakkelijk zijn maar ik hoop dat middels mijn oproep de boodschap binnen 

komt dat we demente mensen bij onze bijeenkomsten moeten betrekken. Heel vroeger 

was het toch ook zo dat we iemand in huis hadden (oom, tante, opa, oma) die er gewoon 

bij hoorde in een gezin ook al gebeurde er soms rare dingen. 

We noemden  dat 'keinds worden' en hielden daar gewoon 

rekening mee. Nogmaals mijn vraag: Laten wij als  KBO deze 

mensen mee laten doen en schenk er aandacht aan. 

 

Herman van Gulik 

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 

21 juni  Samen lunchen op het dakterras bij GuestHouse Hotel Kaatsheuvel 

3 juli   Kijken in de kas in Dongen 

12 juli  André Rieu in Maastricht 

14 juli  Busreis naar Langenboom 

2 augustus Busreis naar Missiemuseum in Steyl (Limburg) 

11 augustus Jaarlijkse BBQ in Sprang-Capelle 

21 augustus ForEver Young festival in Almere 

6 september Huifkartocht naar Huis ter Heide 

24 september Busreis naar Den Haag - Scheveningen (info Nieuwsblad september) 

9 oktober  Samen eten bij ….. (info Nieuwsblad september) 

Samen lunchen op het dakterras bij GuestHouse Hotel te Kaatsheuvel.  

Vrijdag 21 juni a.s. wordt er voor ons een lunch geserveerd op onze daktuin aan de 

Gasthuisstraat 118. Het terras is te bereiken met de lift of trap. 

12:00 uur – 12:30 uur: Ontvangst 

12:30 uur    Lunch 

Alle gasten krijgen de keuze uit de volgende lunch:  

12-uurtje:    Dagverse soep, sandwich rundvlees kroket en huzarensalade 

     of 

Caesar Salad:    Salade van little gem, ansjovis, zacht gegaarde kipfilet, croutons,  

     ei en parmesan  

     of 

Roastbeef Bread:  Roastbeef van de Green Egg met “Ras el Hanout”, amandel - en 

     abrikozenchutney 

Daarnaast wordt er voor iedereen vooraf een broodje met wat roomboter geserveerd.  

De totaalprijs per persoon is € 14,00.  

Graag inschrijven vóór 11 juni met het 

invulstrookje van pagina 18 bij Helma 

de Vries of Agnes Burgs. 

Informatie: Agnes Burgs, tel. 274072 
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KIJKEN IN DE KAS met rondleiding en proeverij    

Woensdag 3 juli om 13.30 uur gaan we een kijkje nemen in de kas 

van ALDO BV / Natuurlijk Tomaat in Dongen. Dit duurt ongeveer twee 

uur. In de kas worden verschillende soorten biologische tomaten, 

komkommers en paprika’s geteeld. In maart j.l. is een nieuwe 

prachtige boerderijwinkel geopend. 

We beginnen met koffie en iets lekkers. Bij mooi weer kunnen we buiten op het terras 

zitten maar ook binnen is er voldoende ruimte.  

We krijgen uitleg over het bedrijf en natuurlijk hoort daar ook een rondje door de kas bij. 

Daarna bekijken we de verwerkingsafdeling waar alles ingepakt wordt. Vervolgens gaan we 

naar de winkel met een kijkje in de keuken waar de producten verwerkt worden. Natuurlijk 

mogen we ook proeven. Na afloop kunt u nog even in de winkel rondkijken. 

De prijs voor dit alles is € 10,50. 

Minimaal 15 personen. Het bedrijf is toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel en 

rollator.  Vertrek per fiets (6,6 km) bij het Klavier om 12.45 uur. Komt u met de auto dan 

graag om 13.30 u aanwezig zijn op het adres: Klein Dongenseweg 81, Klein Dongen. Als er 

iemand mee kan rijden geef dat dan aan op het invulstrookje op pagina 18. Inleveren vóór 

26 juni 2019. Voor informatie: Agnes Burgs, tel. 274072 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie RPQ 
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De Verbeeten Challenge 

Zondag 7 April was het zo ver; het Verbeeten Instituut organiseerde voor de 6de keer de 

Verbeeten Challence, een jaarlijks terugkerend evenement waarvan de opbrengsten direct 

naar het Verbeeten Fonds gaan. Wij, als KBO 60+  fietsclub, vonden het een goed idee om 

hier aandeel  te nemen en zodoende het goede doel, verder onderzoek naar kanker, 

hiermee te ondersteunen. 

Om 11 uur konden we vertrekken om 65 km te gaan fietsen richting Loon op Zand, de 

Moer, 's Gravenmoer en zo naar het Verbeeten Instituut in Breda. 

Daar aangekomen genoten we tijdens de pauze van de koffie met een broodje waarna we 

weer vertrokken richting Gilze en zo terug naar het Verbeeten Instituut Tilburg  waar we 

hartelijk werden onthaald bij de finish. 

Door de fietsers, wandelaars en hardlopers werd een bedrag van meer dan € 120.000,-- 

opgehaald. 

Een aanrader voor 2020 voor zowel fietsers, wandelaars en hardlopers om hier aan deel te 

nemen. 

Steun volgend jaar ook het Verbeeten Instituut en doe mee, er is voor velen wel een 

activiteit.  

U kunt kiezen tussen: 

Een wandelroute van 35 km 

Een wandelroute van 10 km 

Een wielrenroute van 130 km 

Een fiets/wielrenroute van 65 km 

Een fietsroute van 35 km 

Een mountainbikeroute 

Een hardlooproute van 5 km 

Een hardlooproute van 10 km 

Een bootcamp 

Een skeelerroute 

Een Kids Challenge 
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Zondagmiddag 14 juli busreis naar het Museum voor Nostalgie en Techniek in 

Langenboom. 

“De Verzamelingen van Wim van Schayik”  is werkelijk een unieke collectie van antieke 

gereedschappen, machines en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. De unieke 

verzameling, welke is ondergebracht in een stichting, wordt bezocht door mensen uit 

binnen- en buitenland en geeft een goed beeld van wat, maar ook hoeveel er de afgelopen 

decennia verandert is. Het voelt soms als een reis terug in de tijd, terug naar je eigen 

jeugd. Hieronder slechts enkele voorbeelden van wat Wim in zijn leven bij elkaar gebracht 

heeft. 

Modellen     Timmerman   Winkel 

      

 

 

 

We vertrekken om 13.00 uur uit Kaatsheuvel vanaf het Anton Pieckplein. 

Aankomst rond 13.45 uur in Langenboom waar we op zijn Brabants verwelkomt worden 

met een kopje koffie of thee met een koekje.  

Na een korte uitleg over het ontstaan van dit unieke museum gaan we beginnen aan een 

ruim 2 uur durende rondleiding. Voor deze rondleiding worden er kleinere groepen 

gevormd zodat je alles kunt horen en zien en vanzelfsprekend kunt u zoveel vragen stellen 

als je wilt. Er is zoveel te zien dat 2 uur eigenlijk nog te kort is.  

Na de rondleiding komen we allemaal weer samen in de ontvangstruimte waar we onder 

het genot van een drankje nog gezellig kunnen napraten over de indrukken die we 

onderweg opgedaan hebben. 

Zo rond 17.00 uur vertrekt de bus weer richting Kaatsheuvel waar we rond 18.00 uur weer 

aankomen.  

De totale kosten voor deze middag zijn inclusief  busreis, koffie en/of thee bij ontvangst  

met daarnaast nog 2 consumpties na de rondleiding bedragen €30,-- per persoon. 

De invulstrook van pagina 18 uiterlijk 28 juni inleveren bij Karel Damen, Gasthuisstraat  29 

of bij Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2C.  En let op Vol = Vol. 

 

Voor informatie: Leon van Boxtel , tel 06-57585162 
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Busreis naar Missiemuseum Steyl op vrijdag 2 augustus 2019 

Programma van deze dag uit: 

09.45 uur    Voorstaan bij het Klavier op het Anton Pieckplein en  

   instappen 

10.00 uur  Vertrek deels via een toeristische route naar Velden. 

11.30 uur  Ontvangst bij Hostellerie Maasduinen in Velden voor een uitgebreide 

   Limburgse koffietafel met kroket. 

12.30 uur  Rijden we verder naar Steyl. 

13.00 uur  Bezoek aan het Missiemuseum Steyl. We beginnen met een film over de 

historie van het kloosterdorp Steyl. Aansluitend nemen de gidsen ons mee voor een 

wandeling door de prachtige Kloostertuin met grotten en een bezichtiging van de Sint 

Michaël kerk. De ervaren gidsen zijn gepassioneerde vertellers en maken ons bezoek tot 

een unieke ervaring. 

Na de wandeling bezoeken we op eigen gelegenheid het Missiemuseum. Anders dan de 

naam doet vermoeden vinden we hier een overweldigende hoeveelheid volkenkundige 

voorwerpen en rariteiten die de missionarissen vroeger uit den vreemde meenamen of 

opstuurden. Tijd voor koffie met natuurlijk Limburgse vlaai. 

16.45 uur  Vertrek naar Soerendonk waar we rond 17.30 uur een heerlijk diner 

geserveerd krijgen als afsluiting van deze mooie dag. 

Menu De Chef: 

- Heldere groentesoep 

- Varkensoester met champignons in roomsaus geserveerd met frietjes, gebakken 

aardappeltjes, 2 soorten warme groenten, rauwkost, appelmoes en mayonaise. 

- IJsje toe als dessert 

20.30 uur  Geplande aankomst bij het Klavier op het Anton Pieckplein. 

Prijs voor deze reis is € 65,00 per persoon. 

Graag bij inschrijving doorgeven als u een dieet of 

allergie heeft. 

Inschrijven op vrijdag 5 juli a.s. in het Klavier,  

kamer KBO 1.17 van 13.30 tot 15.00 uur met het 

invulstrookje van pagina 19. 

 

Informatie: Agnes Burgs, tel. 274072 
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Woensdag 21 augustus staat er een bijzonder reisje op het programma. 

We gaan op reis naar het Forever Young Festival in Almere. 

Een festival dat bol staat van optredens activiteiten entertainment 

workshops en nog veel meer. 

Dit jaar treden o.a. de volgende artiesten op : 

- Willeke Alberti 

- Ernst Daniel Smid 

- Hennie Huisman 

Het is het grootste en leukste festival voor 60-plussers in Nederland. 

Het is wel een reis die alleen geschikt als u nog goed ter been bent, want er moet wel 

gelopen worden over het festival terrein.  

Vertrek 10.00 uur bij Het Klavier met de bus. 

U kunt de hele dag over uw eigen tijd beschikken en kunt u gaan zien en doen wat u wilt. 

Vertrek uit Almere rond 17.30 uur. 

Rond 19.00 uur zijn we weer in Kaatsheuvel om daarna bij Anton te gaan eten. Kosten van 

deze reis zijn € 35,00 p.p. 

Inschrijven in Het Klavier, KBO kamer 1.17 op vrijdag 5 juli tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Gebruik het invulstrookje van pagina 19 om uw gegevens door te geven. 

Deze reis is beperkt tot 50 personen vol=vol.  Informatie: Wies Molenschot, tel 852688 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Hadden wij elke 14 dagen een 'spreekuur' voor al uw 

computer-, tablet of telefoonvragen, in juni kunt u nog 

op  vrijdagmiddag 14 en 28 van 2 tot 3 bij ons terecht. 

Daarna kunt u 

telefonisch contact opnemen met Ruud Giesbers, 

tel. 06-18784622.  We maken desgewenst een afspraak 

met u om u te helpen.  

Per e-mail mag ook, ruud.giesbers@kbo-kaatsheuvel.nl 

U krijgt altijd antwoord ! 

En: domme vragen bestaan niet  
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Hallo! Word u ook vrijwilliger bij Eekhof?  

 

Wij zijn opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun 

steentje willen bijdragen binnen Eekhof. Er wonen 56 bewoners binnen Eekhof waar wij 

leuke activiteiten voor organiseren. De vrijwilligers vormen belangrijke schakel 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 (13.30-15.00 uur) het nagellak uurtje verzorgen met 2 andere 

gezellige vrijwilligers. 

 De ontspanningsmiddag op donderdagmiddag. Bingo, wafels bakken, spelletje doen 

creatief bezig zijn, lunch ect. Tijd: 13.30-16.30 uur.  

 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 samen met bewoners 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. 1 keer per 

maand op donderdagavond.  

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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Zomerbarbecue zondag 11 augustus 2019 

Het jaarlijkse BBQ uitje met een spelletje jeu de boules komt 

er weer aan.  

Zondag 11 augustus is het weer zo ver. 

Deze middag staan er vrijwilligers klaar om u te helpen bij het 

spelletje jeu de boules, als u niet precies weet hoe het moet. 

De ervaring leert dat men al doende heel enthousiast wordt om dit spel te spelen.  

De prijs voor dit alles is € 20,50 p.p. 

Wat krijgt u voor die € 20,50 ? 

- bij aankomst 1 kopje koffie/thee of fris met iets lekkers 

- 2 consumptiebonnen 

- vlees van de Keurslager voor u gebakken op de bbq 

- Een leuke mini mix jeu de boules  

- gebruik van jeu de boules ballen en uitleg over het spel door vrijwilligers 

en natuurlijk een gezellige middag 

Maar alleen kijken en mee-eten met de bbq mag natuurlijk ook. 

Vanaf 13.30 uur bent u welkom. 

Wat:   Zomerbarbecue 

Wanneer:  zondag 11 augustus van 14.00 – 18.00 uur 

Waar:  Pétanque Vereniging Sprang-Capelle 

   Julianalaan 3C in Sprang-Capelle 

   (achter sporthal Zidewinde, richting ingang zwembad Zidewinde) 

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Strookje van pagina 19 inleveren vóór 18 juli 

2019 bij Helma de Vries of Agnes Burgs (adressen zie pag.23).  

 

 

Info: Agnes Burgs, telefoon 274072 
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Wat is jouw roeping? 

Het is weer meimaand en ik ga traditiegetrouw op bedevaart in Elshout. 

De diaken houdt een preek en omdat het vandaag roepingen dag is gaat zijn preek daar 

specifiek over. Het zet mij aan tot nadenken wat natuurlijk ook de bedoeling van zo’n 

preek is. 

Wat is een roeping eigenlijk?  Volgens het woordenboek van prisma “Gods voornemen” of           

“Jouw innerlijke drang”. Heeft het ook iets met passie  te maken misschien? Iedereen zal 

het op zijn eigen manier invullen en vertalen naar zijn eigen inzicht. 

Waarom gaat een onderwijzer of verpleegster ondanks de slechte betaling toch elke dag 

enthousiast naar zijn of haar werk. Is dat de innerlijke drang (roeping) om een ander iets te 

leren voor de toekomst of te helpen bij de gezondheidsproblemen of is het toch meer het 

toeval van een beroepskeuze omdat een van de ouders of buren dat beroep ook had 

gekozen. 

Waarom wordt een voetballer later vaak trainer? Omdat hij zo goed in voetbal is of omdat 

hij de innerlijke drang heeft anderen verder te helpen in de ontwikkeling van zijn of haar 

spel. 

Er zijn blijkbaar mensen die na hun beroepscarrière nog een nieuwe loopbaan kiezen die 

past bij de ervaringen uit het verleden. Sommigen werken jaren in een bepaalde sector 

waarvoor ze ook opgeleid zijn om daarna noodgedwongen iets anders te gaan doen en 

daar vervolgens zeer succesvol in zijn omdat ze passie hebben voor hun werk. En dan is 

het niet het laatste lijden van Jezus maar de hartstocht om iets moois te doen. Met de 

juiste passie kun je leuke , mooie dingen bereiken. 

Roeping en passie gaan dus blijkbaar helemaal niet om succes 

dat je bereikt met studeren en hard werken maar zijn meer 

een gevolg van het innerlijke gevoel dat wordt aangesproken.  

En dat kan nou juist ook voor ons als ouderen heel belangrijk 

zijn. Werken hoeft niet meer. Studeren om hogerop te komen 

ook niet maar een uitdaging hebben waar je met een goed 

gevoel  mee bezig kunt zijn kan heel waardevol zijn.  

Vandaar de vraag: "Wat is jouw roeping? " 

 

Cees Sprangers 

Coördinator educatie en vorming 
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Felicitaties voor onze gedecoreerde leden.      

Tijdens de traditionele lintjesregen reikte burgemeester Hanne van 

Aart vandaag, vrijdag 26 april 2019, vijf Koninklijke Onderscheidingen 

uit aan de volgende leden van onze vereniging.     

• De heer C.G.A. Kemmeren (Cor) / Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

• Mevrouw F.C.M. Kemmeren – van de Schoot (Cis) / Kaatsheuvel, Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

• Mevrouw J.C.M. Beerens – van Laarhoven (Jo) / Kaatsheuvel, Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

• De heer A.J.A.H. Meulkens (Ad) / Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Wij als vereniging feliciteren onze leden van harte met hun 

Koninklijke Onderscheiding.  

 

 

 

 

Bijzondere wandeling met een KBO lid. 

Geïnteresseerd in de omgeving waarin ik woon maar niet getogen ben, heb ik zaterdag 11 

mei jl. aan een wandeling mee gedaan in de M.A.S.T., Munitions Ausgabe Stelle van de 

Duitsers. Voor mij totaal onbekend maar door het bijwonen van de lezing voorafgaande 

aan de wandeling had ik er al over gehoord. Jo van Spaandonk voor vele geen onbekende, 

heeft deze wandeling samengesteld met en voor Heemkundekring De Ketsheuvel. 

Een mooie tastbare geschiedenis wandeling die zeker bewaard, maar waar zeker ook over 

gesproken moet blijven om de herinnering aan ons oorlogsverleden niet verloren te laten 

gaan. Een wandeling die veel losmaakte bij de deelnemers en die graag hun kennis aan dit 

gebied deelde met ons. Jos gaat deze wandeling, 

waaraan u kunt deelnemen, maken zaterdag 6, 

13, 20 en 27 juli. 

Vertrek vanaf het Vredesmonument aan de 

Eftelingsestraat te Kaatsheuvel. 

Jos start daar dan om 14.00 uur met zijn 

wandeling. 



17 

 

 

Gezellige zondag  

 

Kaatsheuvel KBO 

Overleden in de afgelopen periode 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw L.C.Blom - Braspenning 

Koetshuislaan 705 

5146 BR Waalwijk 

Mevrouw A.de Brouwer 

Hilsestraat 44 

5171 AD Kaatsheuvel 

 

De Heer R.Koolen 

Achterste Hil 209 

5171 ZW Kaatsheuvel 

Mevrouw A.W.Klijsen-van 

Oers 

Contrefort 305 

 

23 juni in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Terug in de tijd, “Kaatsheuvel van vroeger”, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee  

7 juli in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel  

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

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 
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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 lunchen op het dakterras bij GuestHouse Hotel in de Gasthuisstraat vrijdag 21 

juni. 

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

Lidnummer …………………………….Postcode………………………………..Huisnummer ….. 

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

Lidnummer …………………………….Postcode………………………………..Huisnummer ….. 

Aantal  …   x € 14,00 

Ik kies voor:  ….  x  12-uurtje, .... x  Caesar Salad, .... x  Roastbeef Bread 

Inleveren bij Helma de Vries of Agnes Burgs vóór 11 juni 2019 (adressen zie pag.23) 

KIJKEN IN DE KAS woensdag 3 juli  

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

Lidnummer …………………………….Postcode………………………………..Huisnummer ….. 

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

Lidnummer …………………………….Postcode………………………………..Huisnummer ….. 

Aantal ….   x     € 10,50 

O Ik kom met de fiets. 

O Ik kom met de auto en er kunnen  ….  personen mee rijden. 

Inleveren vóór 26 juni 2019 bij Helma de Vries of Karel Damen (adressen zie pag.23) 

Busreis naar het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom op 14 juli 

De heer en/of  mevrouw ……………………   telefoon: …………………………………………… 

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

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

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

Aantal  ...  x  € 30,-- 

Inleveren vóór 28 juni bij Karel Damen of Helma de Vries (adressen zie pag.23)  
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Busreis naar Missiemuseum Steyl op vrijdag 2 augustus 2019 

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

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

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

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

Aantal  ...  x  € 65,--      Dieet of allergie: ja / nee 

Inschrijven op 5 juli a.s. in het Klavier kamer KBO 1.17 van 13.30 tot 15.00 uur. 

BBQ op zondag 11 augustus 2019 

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

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

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

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

Aantal: …………………….x € 20,50 voor leden 

Aantal:……………………..x € 25,00 voor niet-leden 

Inleveren vóór 18 juli 2019 bij leden van de activiteitencommissie. 

Forever Young Festival in Almere op 21 juli 2019 

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

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

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

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

Keuze uit ……   x Hamburgermenu of …… x fish and chips menu. 

Aantal: …………………….x € 35,00 

Inschrijven op 5 juli a.s. in het Klavier kamer KBO 1.17 van 13.30 tot 15.00 uur. 

Huifkartocht naar Huis ter Heide op 6 september 2019 

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

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

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

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

Aantal: …………………….x € 13,50 

Inleveren vóór 23 augustus 2019 bij Helma de Vries of Karel Damen (adressen zie pag.23)  
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6 september 2019 : Een 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.  

Strookje van pagina 19 inleveren uiterlijk 24 augustus 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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  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): 

Gerrie Couwenberg, Linge 23, 5172 DP Kaatsheuvel, Tel. 530012  

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) 

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) 

Ria Ververs, Roulet 7, 5171 SE Kaatsheuvel, Tel. 274139  (VOA) 

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

Cees Sprangers - Coördinatie VOA's en CO's  (Email: cees.sprangers@kbo-kaatsheuvel.nl) 

Rini Pulles - coördinatie belasting invulhulpen 

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. 


