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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandag- en 

donderdagochtend 

09:00 - 11:00 uur (ma) 

en 09:00 - 10:30 (do) 

in  De Werft 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

Computer 

'spreekuur' 

Vrijdagmiddag om de 

14 -dagen (6 en 20-9, 4 

en 18-10, 1 en 15-11) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 ) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep dinsdag 

10 en 24 sept, 8 en 22 

okt.  

Afstand 25 à 30 km. 

Pittige groep elke 

donderdag t/m 24-10 

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 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  4 en 18 

sept, 2, 16 en 30 okt, 

13 nov. 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag 30 sept, 28 

okt. 

13:30 uur in  

Het Klavier 

Corry van Grinsven 

tel. 0416-854590 

Meer bewegen Elke maandag 

 

09:00 - 10:00 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 

Schilderen Elke dinsdagmiddag   

t/m 25 februari 

13:30 - 16:00 in  

Het Klavier  

Wies Molenschot, 

tel. 852688 

Walking Football Elke maandag 

 

09:30 uur bij VV.Desk  

Eikendijk 21 

Jos Hermsen 

06-10450822 

Wandelen Elke donderdag in 2 

groepen: 

rustige en iets pittiger 

(vanaf 31 okt.) 

13:30 vanaf De 

Roestelberg 

Ton Honkoop tel. 0416-

275290 

Henk Vennix tel. 0416-

274620 

Yoga Elke donderdag 

 

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, 

Wij zijn inmiddels begonnen met na zomeren. Wat een super warme 

week in juli, tjonge tjonge wat een hitte. Het weer leek wel op de 

zomer van 2018 ! Niettemin hadden we  mede door het mooie weer zeker geen slechte 

zomer. Ook de KBO was in zomer periode actief met o.a. reizen naar Andre Rieu, bezoek 

aan Almere en Missiehuis Steyl, een kloostercomplex in het kloosterdorp Steyl. Allemaal 

zeer geslaagde activiteiten. 

Vanaf september beginnen onze doorlopende activiteiten weer en gaan de vrijwilligers en 

het bestuur weer met volle energie aan de gang.  

Zo starten we 2 oktober met de seniorenmiddag voor de inwoners van de gemeente Loon 

op Zand, georganiseerd door de KBO afdelingen Loon op Zand, de Moer en Kaatsheuvel. 

Deze middag heeft een goed programma met als gasten Hanne van Art, onze 

burgemeester en Eef van Opdorp bekend van diverse tv programma’s. Zij zal de 

aanwezigen  uitleggen dat ingewikkelde geldzaken simpel kunnen zijn. Zij doet dit moet de 

nodige humor en praktische tips.  Het is uiteindelijk de bedoeling dat we met haar tips 

slimmer met onze uitgaven om gaan.   

Natuurlijk hoort bij deze middag ook de koffie/ thee met gebak, een worstenbroodje en 

een consumptie, voor het bedrag van € 5,-. 

Meer activiteiten leest u verder in dit Nieuwsblad. 

Herman van Gulik 

Voorzitter 

Gewijzigd adres, 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. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

24 september Busreis naar Den Haag - Scheveningen  

2 oktober  Seniorenmiddag 

8 oktober  Samen eten bij Jit Sing 

23 oktober Bezoek aan Aarts Plastics 

15 november Monument van Riel 

Vooraankondiging: 

3 december Bezoek aan geheel in kerstsfeer ingerichte Orgel- en Kermismuseum in 

   Hilvarenbeek. 

18 december  Kerstviering 

Monument van Riel 15 november 2019 

15 november gaan we naar Heukelom naar het Monument van Riel. In het Monument van 

Riel zie je het levenswerk van twee mensen. Er zijn geen woorden of foto's sterk genoeg 

om te omschrijven wat je daar te zien krijgt. 

Ontdek de kamers die verspreid zijn over drie verdiepingen d.m.v. smeedijzeren trapjes die 

over elkaar heen lijken te bewegen. Er is o.a. een spiegelkamer, een anatomie kamer en 

een erotische kamer. De oude boerderij staat vol met antiek en designer schatten.  

De rondleiding die we krijgen duurt 2 uur. 

Maximaal aantal deelnemers is 25 

Minimaal aantal deelnemers is 10 

Kosten inclusief consumptie is € 15.00 p.p  +  vervoer € 3.00 p.p. 

Invulstrookje op pagina 19 in te leveren bij Helma de Vries of Wies Molenschot. 
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Rabo ClubSupport. 

Wij, uw KBO-vereniging, doen weer mee met Rabo ClubSupport actie. 

Leden van de Rabobank kunnen vanaf 27 september hun stem uitbrengen op hun favoriete 

vereniging. 

Wel een Raborekening maar geen lid? Word dan nu lid van de Rabobank zodat u uw stem 

uit kunt brengen. 

Ieder stem is geld waard. Stemmen kan tot en met 

11 oktober 2019. 

Laat uw stem niet verloren gaan en stem op uw KBO 

vereniging, samen stemmen voor een mooie 

financiële bijdrage. 

Heeft u geen internet, lever dan uw stembriefje in 

bij Lia Leemans, Hobbemastraat 11, Kaatsheuvel. 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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Dagtocht naar Den Haag, Scheveningen & 

Madurodam 24 september 

Programma van deze dag: 

08.15 uur  Verzamelen op het Anton Pieckplein 

08.30 uur  Vertrek uit Kaatsheuvel naar Kinderdijk,  

   waar we stoppen we bij Restaurant de Klok   

   voor een lekker kopje koffie en gebak. Na de koffie vervolgen we onze reis  

   richting Den Haag waar de gids van Gilde Den Haag voor ons klaar  

   staat. Hij begeleidt ons bij een prachtige rit door onze residentiestad. De  

   gids van het Gilde een echte Hagenees zal u alles vertellen over zijn stad en  

   u natuurlijk de mooiste plekjes en gebouwen laten zien. Na deze rondrit  

   wordt er bij Paviljoen Malieveld voor ons een uitgebreide koffietafel met  

   kroket geserveerd. 

13.30 uur  Vertrek vanaf het Malieveld voor een vrije pauze in Scheveningen. 

   Vanaf de bus-parking aan het Zwarte Pad loopt u zo de boulevard of het 

   strand op, waar u lekker kunt uitwaaien of gezellig een terrasje kunt  

   pakken. 

15.00 uur  Vertrek uit Scheveningen naar de kleinste stad van Nederland, Madurodam. 

   Madurodam vertelt ons hoe Nederland is ontstaan en waar Nederland 

   groot in is. 

17.00 uur  Gaan we richting Brabant. 

18.00 uur  We onderbreken de terugreis voor een heerlijk diner bij Restaurant 

   De Heeren van Montfoort, bestaande uit: 

   * Heldere kippensoep 

   * Warm gesneden fricandeau, geserveerd met gekookte en gebakken 

      aardappels, 3 soorten verse seizoen groenten met jus, gemengde salade 

      en appelmoes 

   * Pudding van het huis en luxe ijstaarten op tafel (specialiteit van het huis) 

21.00 uur  Verwachte aankomst in Kaatsheuvel. 

 

Prijs voor deze reis is € 67,00 per persoon 

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

Inschrijven op vrijdag 13 september a.s. in het Klavier,  

kamer KBO 1.17 van 13.30-15.00 uur.  

Informatie Agnes Burgs of Wies Molenschot. Vult u het strookje op pagina 18 alvast in. 
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Gezamenlijke viering Seniorenmiddag, woensdagmiddag 2 oktober 2019 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. 

Door afgevaardigden van de KBO afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 

wordt, in samenwerking met de gemeente, ook dit jaar weer 

met een middagprogramma aandacht besteed aan de landelijke 

Seniorendag. 

Locatie:  Anton Pieckplein 1, 5171 EJ Kaatsheuvel 

Parkeren:  Er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen verder kan er o.a. geparkeerd 

   worden bij Sporthal De Werft. 

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om woensdag 2 oktober 

aan deze informatieve en ontspannende middag, deel te nemen. Ook niet KBO-leden zijn 

van harte welkom, maar VOL = VOL. 

De zaal is open om 13.00 uur, aanvang van het programma om 13.30 uur. 

De eigen bijdrage voor de hele middag, alles inclusief, bedraagt € 5.00 p.p. 

Programma in grote lijnen 

13.00 uur  Koffie of thee met iets lekkers. 

13.30 uur  Welkom door de dagvoorzitter Herman van Gulik.  

13.40 uur  Burgemeester Hanne van Aart 

14.15 uur  korte pauze 

14.45 uur  Eef van Opdorp, bekend van TV met o.a. het programma Uitstel van 

   executie, Hoeveel ben je waard…… en Red mijn vakantie. Zij heeft een 

   speciaal programma voor senioren waarin zij haar specialisme    

   ’ingewikkelde geldzaken simpel maken’ met de nodige humor en interactie  

   brengt. Zoals zij zelf zegt geen theoretisch geleuter maar praktische  

   voorbeelden en tips. 

16.00 uur  muzikale gedeelte van deze middag met om 16.30 uur voor iedereen koffie  

   of thee met een worstenbroodje. 

De dagvoorzitter zal om 17.00 uur de middag officieel afsluiten. 

U begrijpt dat wij graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Voor 

deelname kunt u het aanmeldingsformulier van pagina 18 inleveren en, met het door u te 

betalen bedrag, vóór 25 september 2019 inleveren bij één van vermelde adressen.  

Wij heten u graag welkom deze middag.  

De besturen van de KBO-afdelingen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. 
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Schilderclub KBO gaat weer van start 

Na de succesvolle start van vorig jaar met de 

schilderclub van KBO gaan we dit jaar weer vrolijk 

verder waar we gebleven zijn. 

We starten dinsdag 3 september en gaan door tot  

25 februari. 

Elke dinsdagmiddag om 13.30 uur tot 16.00 uur. 

Kosten zijn € 25 per seizoen te betalen bij de eerste 

bijeenkomst. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus heeft u ook 

interesse reageer dan snel dan kunt u de hele winter 

ook gezellig meedoen met ons. 

Voor info: Wies Molenschot, tel. 852688 

 

Contributieoverzicht 2019 KBO Kaatsheuvel 

Contributie lidmaatschap heel jaar    €  25,00 

Contributie gastleden heel jaar    €  15,00 

Contributie lidmaatschap vanaf 1-7 t/m 31-12 €  12,50 

Ook voor gastleden  

Contributie lidmaatschap vanaf 1-10 t/m 31-12 €  10,00 

Ook voor gastleden 

Vanaf 1-12 wordt geen contributie meer berekend voor het dan lopende jaar. 

Contributie wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het daarop volgende jaar. 

Voor 2020 zullen bovenstaande bedragen hetzelfde blijven. 
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Computercursussen bij uw KBO starten in oktober 

Dit najaar organiseert uw KBO weer enkele 'computer-cursussen' 

Dinsdagochtend 8 oktober 09:30 uur starten wij in 

ruimte 1.17 van het Klavier een Workshop 

WhatsApp op uw Android (Samsung) telefoon in 3 

lessen. Kosten € 25,-. 

U leert behalve een berichtje sturen wat u zoal nog 

meer kunt doen en hoe u uw privacy hierbij veilig 

stelt. 

 

Vrijdagochtend 11 oktober 09:30 uur starten wij 

in ruimte 1.17 van het Klavier een cursus 

Windows 10 in 8 lessen. Kosten € 80,-. 

In deze cursus leert u de basis voor het werken 

met de laptop met Windows 10. Breng u laptop 

mee naar de cursus, want u leert het op uw eigen 

apparaat. 

Voor beide cursussen geldt, dat u tijdens ons computerspreekuur (zie hieronder) 

informatie kunt krijgen en zich ook kunt opgeven. Opgave per e-mail mag natuurlijk ook. 

Het cursusgeld betaalt u bij de eerste les.  

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Elke 14 dagen houden wij een 'spreekuur' voor al uw 

computer-, tablet of telefoonvragen. Op pagina 2 van 

dit nieuwsblad vind u de exacte dagen.  

 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ruud 

Giesbers, tel. 06-18784622 (na 18:00 uur) 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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Beste leden van de KBO,  

 

 

Inmiddels zijn er al een aantal leden die vrijwilliger zijn bij woonzorgcentrum Eekhof. Een 

leuk plek om nieuwe mensen te ontmoeten en om iets te kunnen betekenen voor aan 

ander. 

Het werk is afwisselend en naar eigen ideeën vaak in te vullen. Wij gaan altijd uit van u 

hobby’s, interesse en kwaliteiten.  Maar ook naar eigen tijd in te delen. (mist het past in 

het dagschema). 

Kunt u niet iedere week maar wel 1 keer per 2 weken bent u zeker ook van harte welkom. 

Gaat u heerlijk iedere jaar een flink aantal weken met vakantie geen probleem.  Met de 

andere weken dat u wel iets kunt betekenen zijn we erg blij.  

Is u hobby schilderen, dan kunt u dit samen met een bewoner komen doen, samen 

wandelen,  koken, fietsen, tuinieren ect. de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar ook iets op 

het gebied van horeca, administratie, gastheer/gastvrouw ect. behoort tot de 

mogelijkheden binnen Eekhof.  

Het is een hele leuke sociale vrijwilligersgroep die open staan voor nieuwe collega’s om 

het nog gezelliger te maken en de bewoner een leuke dag te bezorgen.  

Bent u nog op zoek naar iets leuks of bent u nieuwsgierig geworden naar de 

mogelijkheden? 

Neem dan contact op Mirelle van Oversteeg voor een vrijblijvend gesprek.  

Bel, app, mail of kom langs om een afspraak te maken. 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

06-18959552 

Woonzorgcentrum Eekhof  

Gasthuisstraat 11 

5171 GC Kaatsheuvel.  

Tot ziens.  
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3 juni 2019 was er een bezoek aan Spoorzone Tilburg. 

Begin juni is de KBO met ca. 30 personen op de fiets naar Tilburg gereden om een bezoek 

te brengen aan de Spoorzone. Dit gebied was van 1868 tot 2011 beter bekend als 

hoofdwerkplaats van de Nederlandse  Spoorwegen. Vanaf 2011 is het herontwikkeld 

waarin woningen, kantoren, horeca, uitgaansmogelijkheden en de bibliotheek zijn 

gevestigd. Centraal in de Spoorzone ligt het Station Tilburg. 

Bij aankomst werden we door onze eigen gids, Karel Damen, op het terrein rondgeleid. Bij 

de diverse oude gebouwen gaf hij uitleg van wat er destijds voor activiteiten plaats 

vonden. Er zijn inmiddels nieuwe bedrijven gevestigd zoals een theater, skatebaan, 

nachtclub en een cultuurfabriek “Hall of Fame”. In de zogenaamde koepelhal worden 

concerten, festivals en beurzen georganiseerd.  

Na een uur rondwandelen werd even gepauzeerd om een consumptie te gebruiken.  

Nadat iedereen zijn natje en/of droogje had genuttigd zijn we naar de Locomotiefhal 

gegaan waarin nu de enorme bibliotheek is gevestigd, met ook mogelijkheden voor 

vergaderen en horeca.  

In de bibliotheek kan men naar hartenlust kennis nemen van allerlei soorten boeken; ook 

kan men hier met pc, laptop etc . werkzaamheden verrichten.  

De opstelling van geweldige trappen die als zitplaatsen worden gebruikt, vormen een fraai 

geheel met de rest van de bibliotheek. 

Als slot bezoeken we aan de Burgemeester Brokxlaan het Clarissenhof, vernoemd naar het 

klooster dat hier op steenworp afstand vandaan ligt.  

Misschien is niet alles tot in detail geschetst, maar het was zeer zeker een interessante 

middag, met dank aan Karel.   
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Veilig Verkeer Nederland organiseert in de gemeente Loon op Zand op  

14 oktober de gratis workshop “Het Nieuwe Fietsen” 

Alle senioren die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips 

uitwisselen, zijn van harte welkom. De workshop staat onder leiding van een expert van 

Veilig Verkeer Nederland en in het teken van vrij bewegen in het verkeer, ondanks dat we 

allemaal een jaartje ouder worden. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a., slim omgaan met drukke fietspaden, 

kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het lichaam, veilig fietsen. 

Onder het genot van een kopje koffie en/of thee leren deelnemers met behulp van 

praktische filmpjes, foto’s en stellingen meer over “Het Nieuwe Fietsen’.  

De workshop is op: 

14 oktober 2019 tijdstip 13.30 – 16.00 uur in Kaatsheuvel 

Aanmelden 

Bent u woonachtig in de gemeente Loon op Zand en heeft u interesse in deze gratis 

workshop meld u dan aan bij Veilig Verkeer Nederland via onderstaande link of bel tijdens 

kantooruren met 088-5248850.  www.vvn.nl/opfrisloonopzand 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

Denk om uw veiligheid in het verkeer en graag tot ziens ! 
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Samen eten bij Jit Sing Chinees-Indisch restaurant 

Dinsdag 8 oktober 2019 gaan we weer samen eten bij Jit Sing, van 

Heeswijkstraat 96 in Kaatsheuvel. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur. 

Om 18.00 uur wordt de soep geserveerd. 

Daarna mogen we gebruik maken van het lopend buffet met genoeg 

keuze voor iedereen. 

Na afloop wordt nog een kop koffie of thee geserveerd. 

De prijs is € 15,50 per persoon. 

Invulstrookje van pagina 18 met gepast geld inleveren vóór 28 september. 

Inleveren bij Helma de Vries of Agnes Burgs. 

Toneelvereniging Ka-Thé speelt in de Gildenbond  

de klucht “Het zit in de familie.”       

               Ka-Thé 

Zij spelen deze klucht in 2 bedrijven op vrijdag 18,  

zaterdag 19 en zondag 20 oktober in de Gildenbond, aanvang 20.00 uur. 

De entreeprijs voor KBO leden is € 6,- op zondagavond 20 oktober, aanvang 20.00 uur.  

De overige data is de entreeprijs € 8,=. 

Ka-Thé neemt het publiek mee naar de dokterskamer van een ziekenhuis waar het een 

drukte van belang is. Zo staat de medische conferentie voor neurologen op het punt van 

beginnen. Dokter Ravenstein probeert zich tijdens al deze drukte te concentreren op zijn 

speech en dan verschijnt zuster Christina ten tonele. Zij is jaren geleden plots vertrokken 

uit het ziekenhuis, maar waarom? Het antwoord op deze vraag zorgt voor veel consternatie 

en ontelbare hilarische verwikkelingen 

Invulstrookje van pagina 19 met gepast geld inleveren vóór 15 oktober bij Helma de Vries 

of Agnes Burgs.  

 

NB. Neem op deze avond uw KBO pas mee. 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 

6 oktober in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Oud Hollandse spelletjes, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee met lekkernij 

15 september in De Rode Loper, Paulus Potterplein  42,    Kaatsheuvel 

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

 27 oktober in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel 

 Halloweenbingo, entree € 6,- incl. één bingokaart en kopje koffie of thee 

Belastingaangifte Senioren 2018 

Vanaf 1 maart 2019 hebben veel senioren weer 

contact met de KBO opgenomen voor het invullen 

van de belastingaangifte. 

Onze belastingdeskundigen hebben dit jaar in 

totaal 284 aangiften ingevuld, hetgeen weer een 

flinke prestatie is. Het totaalbedrag wat hierop voor de cliënten is terug verdiend bedraagt 

€ 69.431.00.  

Kortom:  het was wederom  een geslaagd project. 

Mede dank zij de hulp van KDC, De Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand, was alles 

weer prettig geregeld. Waarvoor onze dank. 
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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.  

 

Busreis naar Den Haag en Scheveningen  24 september 

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

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

E-mailadres: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Aantal  …   x €  67,00 

Inschrijven op vrijdag 13 september a.s. in het Klavier,  van 13:30 tot 15:00 uur 

Aanmeldingsstrook Seniorenmiddag 2019 

s.v.p. duidelijk invullen per adres en doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Bij meerdere personen graag óók alle adressen vermelden 

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

Adres      ...……………………….………………………………………………..  

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

Adres      ...……………………….………………………………………………..  

neemt/nemen deel aan Seniorenmiddag 2019 woensdag 2 oktober 2019 

Theaterzaal Het Klavier, Anton Pieckplein 2 te Kaatsheuvel 

De eigen bijdrage van  € 5,--  per persoon tegelijkertijd hierbij insluiten. 

Inleveren bij één van onderstaande adressen uiterlijk vóór 25 september! 

(na deze datum aanmelding niet meer mogelijk) 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c, Karel Damen, Gasthuisstraat 29, Lia Leemans, 

Hobbemastraat 11. 

Samen eten bij Jit Sing 8 oktober 

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

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

E-mailadres: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

Aantal  …   x €  15,50 

Inleveren vóór 28 september bij Helma de Vries of Agnes Burgs. 
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Ka-The toneelvoorstelling 20 oktober 

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

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

E-mailadres: ……………………………………… ………………………………………….. 

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

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

Aantal personen …. X € 6,- (incl. korting van € 2,- op de zondag) 

Inleveren vóór 15 oktober met gepast geld bij Helma de Vries of Agnes Burgs. 

NB Uw KBO pasje meenemen bij de voorstelling. 

Bezoek aan Aarts Plastics 23 oktober 

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

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

E-mailadres: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

Ik kom met de fiets en bij slecht weer kom ik met de auto en kunnen er ....personen 

meerijden. 

Inleveren vóór 16 oktober bij Helma de Vries of Wies Molenschot. 

 

Monument van Riel 15 november 

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

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

E-mailadres: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Aantal personen  ….. X € 15,- + bijdrage € 3,- meerijden. 

Ik kom ja/nee met de auto en er kunnen  ….  personen mee rijden. 

Inleveren vóór 8 november met gepast geld bij Helma de Vries of Wies Molenschot. 
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VOA’s krijgen steeds meer taken. 

In onze veranderende maatschappij wordt steeds meer een beroep gedaan op 

zelfredzaamheid. Niet iedereen is even goed in staat overal zelf oplossingen voor te vinden 

of de juiste weg te bewandelen om tot het gewenste resultaat te komen. Gelukkig 

beschikken wij binnen onze KBO organisatie over een behoorlijk aantal goed opgeleide 

VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs). Iedereen kan een beroep doen op deze actieve 

mannen en vrouwen. In toenemende mate wordt o.a. gebruik gemaakt van hulp bij het 

invullen van de belasting aangifte en voor de WMO ondersteuning is de vraag ook 

groeiende. Gelukkig beschikken we inmiddels ook over enkele CO (Cliënten Ondersteuners) 

die door ervaring van eerdere zaken inmiddels behoorlijk goed weten wat er allemaal 

mogelijk is en kunnen u daarin goed adviseren en begeleiden. In dit boekje staan steeds de 

contactgegevens van onze actieve VOA’s en CO's.  

Toch zijn we er nog lang niet. De overheid bezuinigt steeds meer en ook onze gemeente 

heeft een structureel gigantisch financieel tekort. Wij zullen daar ongetwijfeld iets van 

merken. Reden waarom ik verwacht dat de noodzakelijke ondersteuning van onze 

vrijwilligers alleen maar zal toenemen. Ook zijn er nog veel zaken waarvan wij denken dat 

ze aandacht nodig hebben. Een voorbeeld daarvan is verantwoord langer thuis wonen. 

Over dit onderwerp zijn we al langere tijd in regio verband in overleg en recent hebben we 

hierover ook afspraken gemaakt met ambtenaren binnen onze gemeente. Wij willen 

voorlichtingsavonden organiseren en voor woningeigenaren die daar belangstelling voor 

hebben woonscans laten uitvoeren. Zo krijg je gerichte informatie over wat je zou kunnen 

doen om veilig langer in je eigen huis te blijven wonen. Voor personen die in een huurhuis 

wonen (bijvoorbeeld van CASADE) zijn er al programma’s die door de woningbouw 

coöperatie worden uitgevoerd. Binnenkort hebben we een vervolgoverleg met de 

betrokken ambtenaren maar 1 ding is zeker, we gaan er volgend jaar mee beginnen want 

ondanks de op handen zijnde bezuinigingen is ons projectvoorstel al goedgekeurd en wordt 

door de gemeente dus inhoudelijk en financieel bijgedragen aan ons project. Zodra wij 

meer details kennen gaan we u daar uiteraard nader over informeren. 

U hoeft hier echter niet op te wachten want zit u met vragen over uw woonsituatie dan 

kunt u ook nu al een van onze VOA’s hier over benaderen. Wij kijken dan in overleg hoe we 

u het best kunnen ondersteunen. Samen kunnen wij onze zelfredzaamheid dus op een 

hoger niveau brengen. 

Doet u mee?  

 

Cees Sprangers 

Secretaris en VOA coördinator. 
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BBQ bij de Pétanque Vereniging Sprang-Capelle in Sprang-Capelle 

Bij de Pétanque vereniging in Sprang-Capelle kwamen zondag 11 augustus ruim 40 leden 

van onze KBO samen om een heerlijke middag mee te maken. Begeleid door een aantal 

van de leden van de Pétanque vereniging, werd door het merendeel van de aanwezige KBO 

leden na de ontvangst met koffie of thee met een heerlijke plak cake, de metalen ballen 

opgepakt om in duo’s de strijd aan te binden voor een potje boulen. Of je nu jong bent of 

oud, boulen kan bijna iedereen. Of je het nog nooit gedaan hebt of het wekelijks doet, het 

onderhands werpen van de zilverkleurige ballen naar dat kleine houten ‘butje’, gaat altijd. 

Natuurlijk zal de ervaren speler het beter lukken om de ‘boule’ dichtbij het ‘butje’ terecht 

te laten stoppen, maar gezellig is het altijd ! 

Omdat we natuurlijk ook kwamen om met zijn 

allen te genieten van een lekkere BBQ, gingen al 

tijdens het spel de ‘koks’ van de Pétanque 

vereniging aan de slag om de verschillende 

soorten vlees te bakken. Samen met het 

stokbrood met kruidenboter, heerlijke 

huzarensalade, rauwkostsalade en afgemaakt 

met warme satésaus, knoflooksaus of een 

overheerlijke sjaslicksaus lieten wij het ons het 

goed smaken. Met een glas bier, wijn of iets 

ander drinkbaars, was het helemaal perfect. 

Na de eerste ronde, werd er natuurlijk nog een tweede wedstrijd gespeeld. Voor de beste 

3 spelers en de man met de minste punten, was er een prijsje beschikbaar. De vrijwilligers 

van de Pétanque vereniging die deze middag zo geslaagd maakte werden door Agnes Burgs 

bedankt met een lekkere appeltaart, waar ze ’s avonds thuis gekomen zich nog tegoed aan 

konden doen. 

 

Kortom, een geslaagde middag ! 
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WALKING FOOTBALL BIJ DESK ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Medio 2018 is vanuit Contour-de Twern samen met KBO Kaatsheuvel en voetbalvereniging 

DESK het initiatief genomen om ook in Kaatsheuvel (in navolging van vele andere 

voetbalverenigingen) het Walking Football van de grond te tillen. Na een aantal 

vergaderingen bleek dat er onder onze 60-plussers veel belangstelling voor was. En medio 

september was het eindelijk zover. Met ongeveer 15 leden zijn wij als "Old Stars DESK" in 

september 2018 met de eerste trainingen begonnen.   

Walking Football is een voetbalspel speciaal afgestemd op 60-plussers. De essentie van 

deze voetbalvorm is dat er tijdens het spel ter voorkoming van blessures niet mag worden 

gerend. Snelwandelen mag daarentegen wel. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt 

hierdoor een nieuwe dimensie. Het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de 

loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker. Wedstrijden worden gespeeld op een veld van 

ongeveer 20x40 meter met kleine doeltjes van 3x1 meter zonder keeper. De bal mag niet 

boven de heuphoogte gespeeld worden. Lichamelijk contact is verboden. 

De trainingen staan wekelijks onder deskundige leiding van trainer Dik van Beek en vinden 

plaats op maandag van 9.45 uur tot 11.15 uur. Belangrijk hierbij is dat steeds een goede 

warming up en cooling down wordt gedaan. De training bestaat verder uit oefenvormen 

om het inspelen beter te maken. Natuurlijk wordt er ook altijd een partijtje gespeeld! Het 

afgelopen seizoen zijn er 40 trainingen afgewerkt! 

Na de training pakken we altijd een bakske of wat anders in de kantine. Het sociale aspect 

van het Walking Football is net zo belangrijk als het lichamelijke aspect. Je blijft gezond van 

lichaam en geest! 
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In de afgelopen maanden zijn er enkele hoogtepunten geweest, waarbij sportstimulering 

bij zowel jong als oud centraal stonden. Op 27 oktober 2018 werd de gehele gemeenteraad 

door DESK uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen van alle door DESK ondernomen 

activiteiten. Centraal stonden de jongste en de oudste voetballers (de "Old Stars") van 

DESK. In een onderlinge wedstrijd (zie foto) van de "Old Stars" werd onder grote 

belangstelling de eerste wedstrijd gespeeld.  De uitslag vonden wij niet zo belangrijk, wel 

dat het gezellig en sfeervol was en dat het Walking Football zeker een toekomst heeft in 

Kaatsheuvel !! 

Daarnaast werd op 6 april 2019 een eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen 

SAMA uit Waalwijk/Tilburg. Weliswaar werd er verloren, maar de spelvreugde bij onze "Old 

Stars" droop er van af.  

Het ledenaantal  schommelde gedurende het eerste jaar rond de 18. Mensen die zin 

hebben om eens mee te doen worden van harte uitgenodigd eens te komen kijken en 

wellicht wat proeftrainingen mee te maken, zonder verplichtingen uiteraard. De groep is 

erg enthousiast en gemotiveerd en het seizoen is op 1 juli tevreden en voldaan afgesloten 

met een BBQ. Het nieuwe seizoen zijn we gestart op maandag 19 augustus.  Mocht je 

belangstelling hebben neem dan even contact op met ondergetekende, want er is ruimte 

voor wat extra spelers. 

Jos Hermsen, elftalleider. 

Telefoon  : 06-10450822 

e-mail   : jos.hermsen@home.nl 

De heer J.W.Bakkers 

Oranje Nassaustraat 1 

5171 EB  Kastsheuvel 

De heer M. van  Eeten 

Modelleur 30 

5171 SL  Kaatsheuvel 

 

De heer H.A.W. Friederichs 

Raam 12 

5172 DD  Kaatsheuvel 

Mevrouw J.Mutsaers-Phillipsen 

Jacob Catsstraat 6 

5171 EV  Kaatsheuvel 

 

De heer Th.J. Schoenmakers 

Koningsdiep 63 

5172 AT  Kaatsheuvel 

Mevrouw M.Smits 

Sint Josephstraat 125 

5171 KZ  Kaatsheuvel 

 

Mevrouw M.R. Steenbergen-Elands 

Multatulihof 205 

5171 ER  Kaatsheuvel 

  

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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Bezoek aan Aarts Plastics 23 oktober    

Woensdag 23 oktober gaan we bij goed weer op de fiets naar Aarts 

Plastics in Waalwijk. Aarts Plastic is een kunststof productie bedrijf. 

De producten die ze maken zijn voor de cosmetische, food- en 

farmaceutische industrie. 

Bij Aarts word er op een zeer geavanceerde manier 

spuitgiettechniek toegepast. 

Tevens past men er assemblage toe. We krijgen bij Aarts Plastics 

een rondleiding met van te voren een presentatie. 

Voor koffie en thee word gezorgd.  

We verzamelen om 13.00 uur bij het Klavier en vertrekken rond 13.15 op de fiets naar 

Waalwijk. Aan dit uitstapje zijn geen kosten verbonden. 

Dit zijn enkele voorbeelden van artikelen die er gemaakt worden. 

 

 

     

 

Meer informatie Wies Molenschot of Agnes Burgs.  

Strookje van pagina 19 vóór 16 oktober inleveren bij Wies Molenschot of Helma de Vries. 

14 augustus waren Herman en Els van Gulik 50 jaar 

getrouwd. 

Ze hebben deze dag in besloten kring gevierd. 

Met hun gezin hebben ze een mooi reisje gemaakt en heerlijk 

genoten. 

Herman is al 15 jaar actief in de KBO eerst als bestuurslid en nu 

al 8 jaar als onze voorzitter. 

Wij wensen Herman en Els samen nog vele mooie jaren toe in 

goede gezondheid en feliciteren hen met deze bijzondere 

mijlpaal. 
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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 

Leon van Boxtel, Amsteldiep 14, 5172 AS Kaatsheuvel telefoon 06-57585162 

e-mail: leon.van.boxtel@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  
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COMMISSIE EDUCATIE EN VORMING: 

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

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

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 

Drukwerk: Gerdy's Grafisch Adviesbureau (GGAB) 

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. 


