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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 (1, 15 en 29-

11, 13-12) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 ) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  13 en 27-

11, 11-12, 15-1 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag 25-11,  

december niet, 25-1 

 

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 

Ad Mutsaers, 

tel. 273391  

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 . 

13:30 vanaf 

verschillende locaties. 

Bel even voor info. 

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. 

In oktober zijn we met 5 mensen naar een KBO congres geweest wat 

als thema had "Langer thuis wonen". In een volle zaal vertelde 

minister Hugo de Jonge wat er allemaal gebeurde op dit thema in 

Nederland. Niet in een verzorgingshuis terecht komen maar d.m.v. 

aanpassingen in de woning langer thuis blijven. Met de mogelijkheid om op latere leeftijd 

naar bv. een leefgemeenschap te verhuizen. Dat is niet het verzorgingshuis vroegere stijl, 

maar een kleinschalige woonvorm, waar senioren elkaar kunnen ondersteunen.  

Gemeenten moeten hiervoor plaatsen creëren, waar dit soort van woonvoorzieningen 

gebouwd kunnen worden. Ook binnen onze vereniging zijn we bezig om de kennis te 

vergaren, die hier voor nodig is om op de langere termijn de belangen van onze leden te 

kunnen waarborgen. Wij willen dat proberen te organiseren door extra vrijwilligers die de 

zorgvraag en belangenbehartiging kunnen verzorgen. Zij worden hierin begeleid. 

Men mag van seniorenverenigingen verwachten om de belangenbehartiging te doen voor 

de senioren. Zowel bestuurlijk als uitvoerend moeten wij hier voor gaan. Bij onze 

vereniging is een commissie van start gegaan om te zien wat er allemaal mogelijk en/of 

nodig is. Onze vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntenondersteuners zijn al begonnen om 

zorg begeleiding te coördineren en uitvoerbaar te maken. 

Deze commissie gaat zich er voor inzetten, zodat we onze leden nog meer en beter kunnen 

helpen.  

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

In december geen KBO Nieuwblad  

Omdat de verschijningsdata/maanden van het blad van de KBO Brabant, de ONS, in 2020 

veranderen - zie achterzijde van dit Nieuwsblad - hebben we ook moeten besluiten de 

data van verschijnen van ons eigen KBO Nieuwblad aan te passen. Het volgende KBO 

Nieuwsblad zal daarom begin januari bij u in de bus liggen.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

20 november Een reis door de Sahara met Wies en Gerrit Molenschot 

26 november Samen eten bij Restaria Het Friethuys 

3 december Kerst bij Museum Dansant 

18 december  Kerstviering 

19 december Kerststukjes maken 

15 januari Senioren Expo in Velthoven 

27 januari Samen eten bij Het Loonsche land 

26 maart  Busreis naar Anastasia 

 

Nordic Walking 

Hier een paar foto's van de Nordic Walking groep. Deze zijn genomen toen de heide mooi 

in bloei stond. Wij zijn een super gezellige groep die iedere dinsdag om 9.30 uur start bij de 

Roestelberg en wij lopen dan ongeveer 5 kwartier tot anderhalf uur, onder leiding van Ad 

Mutsaers. Daarna drinken we bij de Roestelberg koffie op eigen kosten. 

Bij mooi weer, regen, sneeuw of ijs, wij lopen altijd. 

1 of 2 x per jaar gaan we gezellig lunchen met zijn allen en natuurlijk doen we dat bij de 

Roestelberg . 

Heb je zin om je bij ons aan te sluiten dat kan. 

Ga de uitdaging aan en kom een keertje proef 

lopen. 

Groetjes de Nordic Walking groep. 

Voor info: Ad Mutsaers 0416-273391 
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WIE DOET ER MEE ?? 

Donderdag 19 december is het weer zover. Even geen kerststress maar zelf gezellig een 

mooi kerststukje maken op een wintermiddag. Traditiegetrouw gaan we dat dit jaar ook 

weer proberen. We hebben Ambianze weer bereid gevonden om weer een mooie 

workshop te geven deze middag. Er zullen genoeg luxe materialen en deskundige hulp 

aanwezig zijn om er iets moois van te maken. 

Doet u mee? We beginnen om 14.00 uur in onze ruimte 1.17 in Het Klavier.  

Kosten bedragen € 17.50. 

Lever het strookje van pag. 19 en de betaling vóór 12 december in bij een van 

onderstaande adressen: Wies Molenschot-

Karel Damen -Helma de Vries  

 

Informatie: Wies Molenschot  Tel. 852688 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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Kerst bij Museum Dansant 

Dinsdag 3 december 2019 gaan we, via een toeristische route, met de bus op stap naar het 

gezellige en adembenemend mooi aangeklede Orgelmuseum in Hilvarenbeek. Hier worden 

we ontvangen met een kop koffie/thee, heerlijke glühwein en een goed verzorgde lunch. 

Als we rustig gegeten hebben, bezoeken we de 5 mooiste kerststallen van de Kempen die 

in miniatuur nagebouwd zijn in het museum. Zo beleven we een kerststallenroute zonder 

dat we naar buiten hoeven. 

Aansluitend volgt de show in het museum, waar we verwend worden met poffertjes, 

popcorn, suikerspin en gebrande pinda’s. In de pauze krijgen we een wijntje, biertje of 

advocaatje met slagroom. Na deze onderbreking presenteert de gastheer met de nodige 

humor zijn adembenemende variété-show. 

Het volgende onderdeel van deze middag is een hilarische superloterij, waarbij we nog 

eens extra verwend worden met een Brusselse wafel met slagroom en warme kersen. 

Daarna vertrekken we naar Restaurant Riddershof waar een 2-gangen stamppotbuffet voor 

ons klaar staat met: Boerenkool, Hutspot, verse worst, rookworst, vleesjus, mosterd en een 

ijscoupe als dessert. 

Prijs voor deze busreis is € 50,-- 

10.30 uur Verzamelen op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. 

10.45 uur Vertrek uit Kaatsheuvel en via toeristische route naar Hilvarenbeek. 

12.00 uur Aankomst bij Museum Dansant 

15.30 uur Vertrek naar Restaurant Riddershof. 

18.45 uur Verwachte aankomst in Kaatsheuvel. 

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

Vul het strookje op pagina  xxx   alvast in. Inschrijven op vrijdag 15 november a.s. in het 

Klavier, kamer KBO  1.17 van 13.30 – 15.00 uur. Overmaken op IBAN 

NL53RABO0124814336 is mogelijk o.v.v. Busreis Museum Dansant. Informatie Wies 

Molenschot of Agnes Burgs.  
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Vrijwilligers gevraagd. 

Wij zijn als seniorenvereniging niet meer weg te denken binnen onze lokale gemeenschap en 

ook daarbuiten laten wij ons als KBO steeds meer van ons horen. 

3 oktober had KBO Brabant een congres georganiseerd wat gehouden werd in Oirschot. 

Naast de eigen sprekers waren daar ook onze minister voor Welzijn en Sport de heer Hugo 

de Jonge en de gedeputeerde van onze provincie Noord-Brabant mevrouw Marianne van 

der Sloot, portefeuille samenleving Cultuur en Erfgoed, als spreker uitgenodigd. Het thema 

was: 1+1 = 3 waarmee bedoeld werd dat samenwerking op alle niveaus meerwaarde 

oplevert. Echter onze oud-ombudsman en hoogleraar Alex Brenninkmeijer wees in zijn 

verhaal op het vormen van één team en het belang van persoonlijk contact, mensen serieus 

nemen, mensen met respect behandelen en de leden vertrouwen geven. Niet alles gaat 

goed maar meer dan 90% van alle dingen gaat wel goed. 

Hij besloot met de kreet dat 1+1 = 1 veel beter bij ons zou passen. 

Ik ben het daar helemaal mee eens en persoonlijk contact is altijd nog beter dan de  

nieuwsbrief, website of publicaties in de Duinkoerier. Dat kan door contact te zoeken met 

bestuursleden of vrijwilligers binnen onze vereniging. 

Gelukkig hebben we een mooi team vrijwilligers. Er vallen echter om reden van gezondheid 

of overlijden ook vrijwilligers af, helaas. 

Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij deze 

mooie taak. Er zijn taken op allerlei gebied waarvan in ons nieuwsblad ook melding wordt 

gemaakt. De KBO zorgt voor mogelijkheden om indien gewenst op kosten van de organisatie 

een cursus te volgen. Hierdoor krijg je ook meer inzicht en vaardigheden om het werk goed 

te kunnen doen. 

Wij zouden het prettig vinden als zich nog enkele mensen melden om een bijdrage te 

leveren in ons vrijwilligersteam. Hierbij valt te denken aan vrijwillige ouderenadviseurs, 

cliëntenondersteuners, administratieve hulp of hulp bij een van de vele activiteiten. Laat je 

horen en vraag indien gewenst aan een bestuurslid of vrijwilliger die je kent om verdere 

uitleg. Wij als bestuur hopen net als dit jaar ook voor 2020 ons team weer wat te kunnen 

uitbreiden. 

Cees Sprangers, secretaris 
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 EEN REIS DOOR DE SAHARA 

Wat is er leuker in de herfst dan met elkaar "rond de kachel" een spannend verhaal te 

beluisteren over een vreemde reis naar een sprookjesachtig land.  

Velen onder ons hebben een (voor)oordeel over Marokko, maar Gerrit en Wies 

Molenschot laten ons deze middag door middel van foto’s en verhalen een geheel andere 

kant van dit magische land zien. Zij vertrokken met hun auto en daktent en een paar 

vrienden een hele maand van noord naar zuid dwars door de Sahara om uiteindelijk in 

Casablanca bij de grote moskee te eindigen voor ze weer huiswaarts keerden. 

In geuren en kleuren wordt er een sfeer van 1001 nacht gecreëerd. 

De heerlijke muntthee met echt Arabisch snoepgoed maken deze middag compleet. 

Wilt u erbij zijn? 

Het vindt plaats woensdag 20 november in De Gildenbond, aanvang 14.00 uur 

Kosten zijn € 3 voor leden. Niet-leden betalen € 5. 

Inschrijven vrijdag 15 november a.s. in het Klavier, Kamer KBO 1.17 van 13.30 – 15.00 uur. 
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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  

Samen eten bij Restaria Het Friethuys 

Dinsdag 26 november 18.00 uur gaan we eten bij Het 

Friethuys, Gasthuisstraat 1 te Kaatsheuvel. U bent vanaf 

17.30 uur welkom.  

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen.  

U kunt een keuze maken tussen 1 voorgerecht, 1 

hoofdgerecht en 1 dessert. Drankjes zijn voor eigen 

rekening en moeten na afloop door uzelf afgerekend worden. 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frietjes en mayonaise 

Prijs: 14,00 p.p. exclusief drankjes 

Inschrijven vrijdag 15 november a.s. in het Klavier, Kamer KBO 1.17 van 13.30 – 15.00 uur. 

Vul het strookje van pag. 18 alvast in, ook voor uw menukeuze. 
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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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       Uitnodiging Kerstviering 2019 

Beste KBO leden, 

Het Bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse kerstviering in de Sint Jan kerk, 

Hoofdstraat, Kaatsheuvel met aansluitend een feestelijk samen zijn bij,                                

 

 

                                                                                                                    

Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 18 DECEMBER A.S. 

PARKEREN: er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen verder kan er geparkeerd 

worden in de directe omgeving zoals bij de supermarkten in het centrum. 

Programma: 

13.00 uur:  kerstviering in de kerk voorganger Pastoor Luijckx met m.m.v. het gemengd  

                      koor St. Jan 

14.45 uur  ontvangst bij Chalet Fontaine kopje koffie/thee met kerst lekkernij 

15.15 uur:     muzikaal optreden …………….. 

15.55 uur:     pauze 

16.20 uur:     vervolg muzikaal optreden  

17.00 uur:     tijd voor een lichte maaltijd 

18.00 uur:    sluiting door de voorzitter 

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze middag. 

Deze middag wordt u gratis aangeboden door KBO Kaatsheuvel. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich via het antwoordstrookje van pagina 19 aan te melden 

voor deze middag. Alleen zo kunnen wij voor het juiste aantal personen bestellen.  

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. 

Telefonische informatie alleen bij Lia Leemans telefoon 275016. 

Het strookje vóór 7 december 2019 inleveren bij één van de volgende adressen: 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11    

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c      

of op woensdag 27 november of vrijdag 29 november in onze KBO-ruimte 1.17 boven in 

Het Klavier van 13.30 tot 15.00 uur  
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Seniorenmiddag gemeente Loon op Zand. 

In navolging van de Internationale Seniorendag organiseerden de seniorenverenigingen uit 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer woensdag 2 oktober hun seniorenmiddag. 

Hiervoor waren alle senioren van de gemeente Loon op Zand uitgenodigd. 

Velen hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging en zijn naar Het Klavier gekomen 

waar zij met ruim 220 personen genoten van een leerzame en gezellige middag. 

Zowel burgmeester Hanne van Aart als wethouder Jan Brekelmans hadden gehoor 

gegeven aan de uitnodiging van KBO Kaatsheuvel, die deze 

middag de "gastheer" was. 

Beiden spraken over het belang van het actief meedoen 

door senioren om zo toch de eenzaamheid, waar veel over 

gesproken wordt, proberen te voorkomen. 

Want wij weten allemaal dat er veel eenzaamheid is en 

samen kunnen wij ons best doen om dit te voorkomen. 

Om dit financieel zoveel mogelijk te maken heeft de gemeente Loon op Zand de Samen-

Loont-Pas in het leven geroepen voor de minderdraagkrachtigen in onze gemeente. 

Natuurlijk zijn hier regels aan verbonden en bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg, 

gemeentehuis Het Klavier kunnen zij er u alles over vertellen. Met dit pasje kunt u b.v. lid 

worden van een vereniging of kunt u toch deelnemen aan een van de vele activiteiten 

binnen de KBO-verenigingen. 

Voor de vele mantelzorgers die er ook onder de senioren zijn heeft de gemeente nog een 

extra pasje, Samen-Loont-pas mantelzorgers. 

Heb je hulp nodig voor het aanvragen van dit pasje dan kun je terecht bij de vrijwilligers 

van de formulierenbrigade, KDC, Klussen en Dienstencentrale. Hiervoor kunt u 

binnenlopen maandag of woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur het adres is 

Schotsestraat 4C, Kaatsheuvel. 

Hier vindt u ook de Spullenbank en Repair café. 

Na de woorden van de burgemeester en de wethouder, was er een korte pauze om op 

verhaal te komen. Het werd door de senioren zeer op prijs gesteld dat de burgemeester en 

wethouder deze middag even in hun midden waren. 

Na de pauze werd de microfoon ter hand genomen door Eef van Opdorp, die ons veel tips 

en tricks gaf voor ons “huishoudboekje” met een duidelijke presentatie. 

Ook de aanwezigen werden er goed bij betrokken en zij ging regelmatig met de microfoon 

de zaal in als het ging over o.a. abonnementen van telefoon en internet. 
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De autoverzekering bracht zij ludiek in beeld met 2 aanwezigen, die zij hiervoor uit de zaal 

haalde. 

Verder bracht zij ons op de hoogte van wat aanbiedingen met ons geldbrein doet. 

Leerzaam voor velen van ons en een reden om toch eens de abonnementen en 

verzekeringen tegen het licht te houden. Want volgens Eef van Opdorp laten veel senioren 

geld liggen, omdat zij niet van veranderingen houden en zo trouw zijn.  

Na deze 3 sprekers was en is er genoeg stof over om samen over te praten of voor hulp te 

informeren bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs van de KBO ’s c.q. seniorenverenigingen in 

de gemeente Loon op Zand. 

De middag werd vervolgd met een muzikaal optreden van muzikanten uit onze eigen 

gemeente. 

Er kon worden geluisterd of meegezongen natuurlijk 

onder het genot van een drankje. 

Er werden diverse instrumenten bespeeld om de 

zangeres te begeleiden door een instrumentaal duo 

dat met plezier Ons Koor uit Kaatsheuvel ondersteund 

tijdens repetities en optredens maar ook een keer per 

maand te beluisteren is in Woonzorgcentrum Eekhof 

in de Gasthuisstraat. 

Na een zeer geslaagde middag werd deze afgesloten zoals dat hoort door de dagvoorzitter 

Herman van Gulik van KBO Kaatsheuvel. 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 

10 november in Mantel-Match Café,  Peperstraat 13, Kaatsheuvel; aanvang 13.30 uur 

Muziekmiddag met Rob Grijsbach, entree € 3,= incl. kopje koffie of thee.  Kaartje vooraf 

af te halen bij het Mantel-Match Café op elke vrijdagmiddag tot 18.00 uur 

24 november in Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Muzikale middag met een hapje, entree € 3,50 incl. kopje koffie of thee met wat lekkers 

15 december in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel  

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

Brandveiligheid en preventie. 

Senioren moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig in hun 

eigen huis blijven wonen.  

Maar de vraag is: Zijn die woningen wel aangepast aan deze 

moderne tijd? Hebben mensen bijvoorbeeld CO2 en rookmelders in 

huis? Want we moeten ons allemaal bewust zijn van brandgevaar. 

’s Avonds en ’s nachts geen iPad of mobiele telefoons in de oplader. 

Deze moet je opladen als je erbij bent. De binnendeuren dicht doen, daarmee hou je – als er 

brand zou zijn – giftige rook langer buiten de kamer waarin je bent. Denk ook aan de 

stekkerdozen, niet al te zware apparaten aansluiten, want dan is de kans op kortsluiting 

groter. Denk ook aan het filter van de wasdroger, na elke droogbeurt schoonmaken. 

En check elke maand of je rook- en brandmelders nog werken. 

De meeste melders hangen hoog, daarom is een lange schoenlepel wel handig, om de 

melder aan te raken. Dit zijn enkele belangrijke tips voor de veiligheid in de eigen woning. 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

Onderstaande strookjes  DUIDELIJK EN  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 bij het Friethuys 26 november 

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

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

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

Voorgerecht:   …….  x tomatensoep     …… x kippensoep 

Hoofdgerecht:  …. x schnitzel   …. x halve kip   …. Saté 

Dessert:   …. x Dame Blanche  …. x Coupe stroopwafel        

Aantal …. x € 14,--  

Inschrijven hiervoor vrijdag 15 november a.s. in het Klavier,  

Kamer KBO 1.17 van 13.30 – 15.00 uur. 

Kerst bij Museum Dansant 3 december 

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

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

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

Prijs: € 50,- p.p. 

Inschrijven voor deze reis vrijdag 15 november a.s. in het Klavier, kamer KBO  1.17 van 

13.30 – 15.00 uur.  

Kerstmiddag 18 december 2019 

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

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

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

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

BEZOEK KERK     Ja / Nee 

FEESTMIDDAG CHALET FONTAINE   Ja /Nee 

Dieet/allergie …………………………………………………………………….. 

Inleveren vóór 7 december Lia Leemans, Wies Molenschot of Helma de Vries of 

aanmelden woensdag 27 november of vrijdag 29 november in onze KBO-ruimte 1.17 

boven in Het Klavier van 13.30 tot 15.00 uur. 
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Kerststukjes maken 19 december 

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

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

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

Prijs: € 17,50:  

Inschrijven vóór 12 december bij Wies Molenschot, Karel Damen of Helma de Vries 

Bezoek aan Senioren-Expo in Veldhoven 15 januari 2020 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 7,- 

Inschrijven vóór 20 december bij Wies Molenschot, Karel Damen of Helma de Vries 

Anastasia de Musical 26 maart 2020 

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

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

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

De prijs voor de musical is € 128,-- per persoon. 

Let op: Inschrijven is pas vrijdag 10 januari 2020 van 13.30 – 15.00 uur ruimte KBO 1.17 in 

het Klavier. 

Samen eten bij het Loonsche Land 27 januari 2019 

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

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

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

Prijs: € 20,-  (NB Drankjes voor eigen rekening) 

Hoofdgerecht: vegetarische groentetaart, zalmfilet, varkenshaas*  

* doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Inschrijven op vrijdag 20 december in het Klavier, kamer KB O 1.17 van 13.30 – 15.00 uur.  

(het Loonsche Land ligt tussen Villa Pardoes en Bosrijk in) 
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Anastasia de musical 

Donderdag 26 maart 2020 gaan we met de bus naar de musical Anastasia in Scheveningen. 

Het verhaal gaat over een Russische prinses die op zoek is naar haar werkelijke identiteit. 

Zij herinnert zich niets van vroeger en heeft geen idee wie ze is. Met een muziekdoosje als 

enige bagage gaat ze op zoek naar haar verleden. Een avontuur dat voert langs vorstelijke 

paleizen en door het romantische Parijs van 1920. Hoe kan het dat Anya sprekend lijkt op 

Anastasia Romanov? Is ze echt de dochter van de vermoorde tsaar Nicolaas? Langzaam 

ontrafelt Anya haar geschiedenis, om te ontdekken wie ze werkelijk is.  

Vertrektijd vanaf het Klavier zal rond 

14.30 uur zijn. De juiste tijd krijgt u te 

zijner tijd nog door. Na een goed verzorgd 

drie-gangen diner gaan we naar het AFAS 

Circustheater waar we op de 1e rang de 

musical gaan bekijken. Hierna vertrekken 

we weer naar het Klavier. 

De prijs voor de musical is € 128,-- per persoon. 

Let op: Inschrijven is pas vrijdag 10 januari 2020 van 13.30 – 15.00 uur ruimte KBO 1.17 in 

het Klavier. Het invulstrookje staat op pagina 19. 
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SENIOREN EXPO 2020 

 

 

In 2020 organiseert KBO-Brabant weer een busreis naar de Senioren Expo in Veldhoven. 

Wij hebben ons hiervoor al aangemeld, er is een bus besteld waar plaats is voor 50 leden. 

De Senioren Expo is een beurs voor de 50-plusser met ruim 100 stands. U vindt er alles 

over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. De 

Senioren Expo is alles voor de 50-plusser onder één dak. Onder het genot van een hapje en 

een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance genieten van optredens van diversen bands, 

orkesten, koren en artiesten. 

 

De prijs voor deelname is € 7.- p.p. voor busvervoer en entree. 

Vertrek woensdag 15 januari 11.00 uur bij Het Klavier. Aanmelden kan met het strookje op 

pagina 19 vóór 20 december bij de volgende adressen: Helma de Vries, Karel Damen, Wies 

Molenschot 

 

Overleden in de afgelopen periode  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer L. Akkermans 

Meierijlaan 13 

5117 ZM Kaatsheuvel 

Mevrouw E.Dingemans 

Waal 1 

5172 DS Kaatsheuvel 

 

De heer L.W.A. Dingemans 

Frederik Hendrikpark 73 

5171 ES Kaatsheuvel 

De heer C.M.J.Hoevenaars 

Vossenbergselaan 70 

5171 CD Kaatsheuvel 

 

Mevrouw E.Th.A. van Irsel 

Hoofdstraat 61 B 

5171 DJ Kaatsheuvel 

De Heer A.G.M. Ketelaars  

Schubertstraat 38 

5171 BS Kaatsheuvel 

 

Mevrouw W.J.Pijnenburg-v.d.Linden 

Hoofdstraat 187 

5171 DM Kaatsheuvel 
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Loon op Zand – Op maandag 14 oktober werd er door de afdeling Loon op Zand van 

Veilig Verkeer Nederland voor het eerst een bijeenkomst voor "Het Nieuwe Fietsen" 

gehouden bij de KDC (Klussen en Diensten Centrale) aan de Schotsestraat in Kaatsheuvel.   

Hiervoor waren o.a. de leden van KBO vereniging Kaatsheuvel uitgenodigd via ons 

Nieuwsblad.  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen. Maar wanneer je wat ouder wordt, kun 

je ervaren dat het verkeer drukker en ingewikkelder wordt. Ook fysiek gaan de jaren tellen. 

Uit onderzoek is gebleken dat door de vergrijzing en de opkomst van de elektrische fiets 

het aandeel oudere fietsers sterk zal toenemen de komende jaren. Hierdoor zijn senioren 

vaker betrokken bij ongevallen met ernstig letsel tot gevolg en helaas ook een verhoogd 

overlijdensrisico in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland helpt met adviezen over veilig 

blijven fietsen als je ouder wordt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor senioren die zo 

lang mogelijk op de fiets aan het verkeer willen blijven deelnemen. Bij deze eerste 

bijeenkomst was er een overweldigende belangstelling van maar liefst 26 personen die vol 

enthousiasme op een interactieve manier aan deze sessie deelnamen. Door een 

gastdocent van de VVN afdeling van Valkenswaard werd op een boeiende manier de vele 

veranderingen in het verkeer aangegeven. De meeste vervoersmiddelen zoals E-bike, 

Speed Pedelec, Scootmobiel, Snorfiets, Brommobiel en Bromfiets met hun specifieke 

eigenschappen in het verkeer kwamen interactief door vraag en antwoord hierbij aan bod. 

Na een korte pauze volgde een gedeelte waarin de nadruk lag om als senior zo vitaal 

mogelijk aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen. Adviezen m.b.t. de keuze van 

fietsen, op en afstappen, plaats op de weg, hulpmiddelen en onderhoud werden 

besproken. Aan het einde van de middag was er de gelegenheid voor een korte inspectie 

van de meegebrachte fietsen aangeboden door de firma Post. In opvolging voor de 

senioren bekende georganiseerde en veel bezochte Verkeersopfris cursussen is dit "Nieuwe 

Fietsen" een leerzame en leuke middag die bij genoeg belangstelling herhaling verdiend.  
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Samen eten in het Loonsche Land + rondleiding. 

Bent u ook zo nieuwsgierig hoe zo’n huisje in het Loonsche Land (van de Efteling) er van 

binnen uitziet? Speciaal voor ons is het restaurant van het Loonsche Land maandag 27 

januari 2020 open. We krijgen dan een rondleiding over het park en kunnen een huisje(s) 

bezichtigen. Naar gelang wat er op dat moment niet bezet is. Na de rondleiding gaan we 

eten. Verzamelen tussen 17.00 en 17.15 uur. U kunt parkeren op het parkeerterrein. 

Maak uw keuze uit onderstaand menu en geef dit op het invulstrookje op pag.19 aan. 

Voorgerecht is voor iedereen hetzelfde. 

Soep van zoete aardappel met gebrande uitjes en een kruiden crème, geserveerd met 

brood.  

Hoofdgerecht 

- Vegetarische groententaart 

Of 

- Op de huid gebakken zalmfilets met groenten van het seizoen, begeleid door een witte 

wijnsaus waarin muscaatdruifjes 

Of 

- Varkenshaas met champignonsaus, seizoen garnituur 

De hoofgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise. 

Koffie of thee als afsluiting. 

De prijs voor dit menu is € 20,-- per persoon. 

Drankjes zijn voor eigen rekening. 

Inschrijven op vrijdag 20 december in het Klavier, kamer KBO 1.17 van 13.30 – 15.00 uur.  

(het Loonsche Land ligt tussen Villa Pardoes en Bosrijk in) 
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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. 

Gewijzigd adres, e-mailadres, geef het aan ons door ! 

Gaat u binnenkort verhuizen of bent u verhuisd, een ander e-mailadres of 

telefoonnummer, of wilt u zich afmelden ? 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. 

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: 

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  

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 

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 2020 samen met het blad ONS in de maanden: januari, 

maart, mei, juli, september en november. In februari, april, juni, augustus en oktober 

ontvangt u alléén het blad ONS. De exacte verschijningsdata vindt u op onze website 

www.kbo-kaatsheuvel.nl. Enkele dagen na de verschijning wordt het bij u thuisbezorgd. 


