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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 (10 en 24-1,  

7 en 21-2 en 6-3) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17 ) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  15 en 29-1, 

12 en 19-2, 11-3) 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag 27-1, 24-2 

 

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 

tel. 274380 

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. 

Wij hopen dat 2020 een mooi kroonjaar gaat worden. Wat vliegt de 

tijd, 2019 is weer voorbij. Het is een mooi jaar voor onze KBO geweest 

met vele activiteiten. Veel leden van onze vereniging voelen zich 

betrokken bij onze activiteiten en kunnen we dan ook vaak begroeten.  

Het bestuur is veel bezig om de sociale kant van de vereniging gestalte te geven. Binnen 

het bestuur worden er diverse mogelijkheden onderzocht om hier handen en voeten aan 

te geven. Dit is een project binnen de KBO dat nog enige tijd zal lopen voordat dit 

verwezenlijkt gaat worden. U hoort van ons. 

Een nieuw jaar betekent voor de KBO veel nieuwe plannen en uitstapjes voor de leden. 

Samen zijn we een levendige vereniging, bestuur en leden. Wij zijn er voor onze leden en 

onze vrijwilligers werken hier met veel enthousiasme aan mee. Wij nodigen u uit om mee 

te doen met de aangeboden activiteiten en haal daar het nodige plezier uit. 

Ik wens iedereen nog een fijn en gezond 2020. 

 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

BUSREIZEN 

Wij hebben een geweldig reisjaar gehad in 2019 en hebben met grote groepen veel mooie 

en gezellige dagen beleefd met onze KBO. 

Wij hebben ons uiterste best gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Om in de 

toekomst een en ander beter te laten verlopen een vriendelijk verzoek aan diegene die 

meegaan met een busreis: wilt u voordat u de bus instapt even melden bij de organisatie 

dat u er bent. Dat bespaart tijd en wachten voor 

anderen en wij kunnen op tijd vertrekken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot 2020 

waarvoor wij weer mooie reisjes aan het 

voorbereiden zijn. 

De Activiteiten Commissie. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

15 januari Senioren Expo in Velthoven 

27 januari Samen eten bij Het Loonsche land  

9 februari  Toneelvoorstelling NCB 

19 februari van Leder tot Schoen  

24 februari Carnaval in de Gildenbond 

18 maart  Algemene ledenvergadering / Jaarvergadering  

24 maart  Modeshow in de kapel van  de Vossenberg 

26 maart  Busreis naar Anastasia 

24 mei  Passiespelen in  Tegelen 

Carnaval in de Gildenbond    

Maandagmiddag 24 februari Carnaval / snertbal in de Gildenbond. Wel of niet uitgedost in 

Carnavalskleding bent u van harte welkom vanaf 13.00 uur als de zaal opengaat van de Gildenbond in de 

Monseigneur Völkerstraat 3 te Kaatsheuvel. Aanvang van het programma is 13.30 uur met medewerking 

van Ons Koor. De entree van deze middag is voor KBO leden € 5,00 inclusief 1x koffie, hapjes en natuurlijk 

de heerlijke snert. Met een speciaal optreden van de Dorellies Dorellies. 

 

 

 

 

 

Niet KBO leden betalen voor deze middag € 7,50 en moeten zich ook vooraf aanmelden. 

Inschrijven vrijdag 14 februari a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier, 1e etage KBO-kamer 1.17. 

Inschrijven graag met gepast geld en ingevuld strookje (zie pagina 14) kan ook bij Helma de Vries of bij Lia 

Leemans.    
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Nieuwe kortingspasje en kortingen-boek 

Bij de uitgave van de "ONS" editie december heeft u een nieuwe jaar-pas en kortingenboek 

voor 2020 ontvangen. Heeft u geen nieuwe jaarpas ontvangen en u heeft al 

wel een ledenpas met pasfoto er op, laat het me dan even weten dan kan ik 

het corrigeren:  

Stuur een e-mail naar jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl of bel telefoon 06-10450822.  

Als u nog geen ledenpas met pasfoto heeft dan bezorg ik u hiervoor een formulier 

waarmee u een ledenpas kunt aanvragen. 

Verder wil ik iedereen vragen, voor zover nog niet gedaan, vaste en mobiele 

telefoonnummers door te geven alsook het eventuele e-mailadres.  

Alvast bedankt, Jos Hermsen, ledenadministratie. 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN, WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

Vanaf 1 maart 2020 kunt u weer aangifte doen 

voor de inkomstenbelasting 2019. Dit moet u 

echter voor 1 mei 2020 gedaan hebben. De KBO 

wil u daar bij helpen, in de meeste gevallen is 

het echt de moeite waard. Niemand vindt 

belasting betalen leuk en zeker niet teveel. 

Daarom als u aangifte wenst te doen kunt U 

vanaf  10 februari een afspraak  maken door contact op te nemen met de Klussen- en 

Diensten Centrale (KDC), telefonisch bereikbaar op nummer  0416 – 531573. 

De KDC is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. U mag ook langs 

gaan bij de Schotsestraat 4c.  

LET OP: zij zijn gesloten van 24 tot 28 februari i.v.m. carnaval. Wacht dus niet te lang. 

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

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

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

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

ontvangen dat u niet verplicht bent om aangifte te doen, bestaat er toch de mogelijkheid 

dat u recht heeft op teruggave! 

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

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

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

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

eigen bijdrage van € 7,50 gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 15,00 (voor 

kopieën en administratiekosten).  

Niet-leden betalen € 15,00 resp. €  30,00. 

Met vriendelijke groet, 

Rini Pulles  coördinator. 
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Rabo Clubsupport actie 2019 

Als KBO vereniging hebben wij dank zij 

alle stemmen een geweldig mooi bedrag 

ontvangen. 

Dank je wel aan iedereen die hier zijn of 

haar steentje aan heeft bijgedragen. 

Een mooie opsteker die zeer  goed 

besteed gaat worden binnen onze 

vereniging. 

Reminder: Samen aan tafel bij het Loonsche Land 27 januari 2020 

Maandag 27 januari gaan we samen eten bij het Loonsche Land. Van tevoren krijgen we 

een korte rondleiding. 

Hoewel dit al in het boekje van december geplaatst is, zijn er  nog plaatsen beschikbaar.  

Informatie en eventuele inschrijving kan nog op maandag 13 januari van 13.30-15.00 uur. 

Of bel naar Agnes Burgs tel.: 274072. 

Jaarvergadering 18 maart 2020 aanvang 13:30 uur in Het Klavier 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we zijn al weer druk met de voorbereiding van onze 

activiteiten voor 2020. Een belangrijke bijeenkomst waar wij zo veel mogelijk leden hopen 

te ontmoeten is onze jaarlijkse jaarvergadering. Dit jaar wordt dat een bijzondere want 

onze voorzitter Herman van Gulik heeft te kennen gegeven dat hij na 10 jaar met zijn 

bestuurswerk wil stoppen. Reden genoeg om u dringend te verzoeken de datum al vast te 

reserveren in uw agenda. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 

Aanvang vergadering 13.30 uur met het officiële gedeelte met vaste agenda punten zoals 

verslagen van de secretaris en penningmeester en van aftredende bestuursleden etc. 

Details volgen in ons nieuwsblad editie maart. 

Aanmelden met strookje van pagina 14 bij Lia Leemans, Helma de Vries of Karel Damen of 

via de email aan lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl, uiterlijk 7 maart 2020. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur Cees Sprangers ( Secretaris ) 
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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  

NCB Toneel Kaatsheuvel 

NCB Toneel Kaatsheuvel, speelt de klucht,  

                  DEZE MAN ….IS UW VROUW 

Het is een stuk met heel veel humor en onze 

verwachting is dan ook dat het in de top vijf komt 

van leukste stukken die we ooit gespeeld hebben. 

Mocht het niet lukken u te laten lachen dan 

hebben wij echt iets verkeerd gedaan. 

Voor de KBO leden, afdeling Kaatsheuvel, is het mogelijk om onze voorstelling van 

zondagmiddag 9 februari te bezoeken tegen een aangepaste entree prijs van  € 4,50 

(normaal € 6,00). Aanvang 14.00 uur. Locatie de Gildenbond in Kaatsheuvel. 

Graag vooraf reserveren, dit kan per e-mail: nicosprangers@hotmail.com of telefonisch 

0416-272620. Vermeld dat u lid bent van de KBO Kaatsheuvel. Bij de uitvoering uw 

lidmaatschapspas van de KBO meenemen! 

Ook is het mogelijk om op zaterdag 8 februari, vrijdag 14 februari of zaterdag 15 februari 

de voorstelling te bezoeken, aanvang is dan 20.00 uur en de entree bedraagt dan € 6,00. 

NCB Toneel hoopt u bij een van de voorstellingen te mogen begroeten. 
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Beste leden van de KBO, 

Eekhof is een gezellig, kleinschalig woonzorgcentrum 

in hartje Kaatsheuvel.                                                                         

Er zijn al een aantal leden die vrijwilliger binnen 

Eekhof zijn. Hier zijn wij super blij en dankbaar voor! 

Er is een hele leuke sociale vrijwilligersgroep die open 

staan voor nieuwe collega’s om het nog gezelliger te 

maken op Eekhof en om de bewoners een leuke dag te kunnen bezorgen.  

Er is heel veel vrijwilligerswerk mogelijk. Wij kijken graag naar hoe we u hobby’s, 

interesses, kwaliteiten en talenten kunnen inzetten. Er zijn veel activiteiten voor onze 

bewoners waar we super blij zijn met vrijwilligers! Van schilderen, wandelen, koken, 

fietsen, tuinieren tot nagels lakken bij de beauty-middag. Het werk is afwisselend en naar 

eigen ideeën vaak in te vullen. Wij zijn blij met alle hulp. Niks moet, alles mag. 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.  

Bent u nog opzoek naar leuk vrijwilligerswerk? Of nieuwsgierig geworden naar de 

mogelijkheden? 

Neem dan contact op met Mirelle van Oversteeg of Julia van Bokhoven voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

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

 

 

 

 

 

 

Misschien wel tot snel ! 

 

Mirelle van Oversteeg (vrijwilliger coördinator) 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl  

06-18959552 

 
Julia van Bokhoven (stagiaire vrijwilliger 

coördinator) 

Julia.van.Bokhoven@schakelring.nl 

  

Woonzorgcentrum Eekhof  

Gasthuisstraat 11 

5171 GC Kaatsheuvel.  

mailto:Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl
mailto:Julia.van.Bokhoven@schakelring.nl
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 

Musical Anastacia 

In de vorige editie van ons Nieuwsblad heeft u de uitnodiging kunnen lezen voor de musical 

Anastasia in het AFAS Theater in Scheveningen. Deze vindt plaats donderdag 26 maart 2020. 

Deze geheel verzorgde busreis met 1e-rang kaartje en heerlijk 3-gangen diner kost € 128.- 

p.p.  Aangezien wij al wat ervaring hebben met deze reizen lijkt het ons belangrijk om er nog 

wat aan toe te voegen. U kunt er desgewenst een annuleringsverzekering bij afsluiten kosten 

hiervoor zijn:  € 8.70 p.p. Inschrijven met strookje (zie vorig nieuwsblad) met gepast geld OF 

overmaken naar: 

KBO Kaatsheuvel,  NL53RABO0124814336 

met vermelding ANASTASIA.  

Inschrijven kan vrijdag 10 januari in Het 

Klavier 1.17 van 13.30 tot 15.00 uur. 

19 januari in De Rode Loper, Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel 

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

16 februari in Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

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

15 maart in Mantel-Match Café, Peperstraat 13, Kaatsheuvel 

Muziekmiddag met Uke2 love, entree € 4,- , aanvang 13.30 uur      
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Lezing in de Gildenbond: Van Leder tot Schoen  19 februari 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 6,- p.p. 

Aanmelden bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29a, uiterlijk 12 februari 2020 

Jaarvergadering 18 maart 2020 

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

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

E-mailadres: …………………………………………………………………………………..  Aantal personen: …. 

Toegang gratis. Inleveren bij Lia Leemans, Helma de Vries of Karel Damen of via de email 

aan lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl, uiterlijk 7 maart 2020. 

Kerstviering december 2019 
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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. 

Carnaval 19 februari in de Gildenbond 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 5,-  (niet-leden € 7,50) 

Aanmelden vrijdag 14 februari a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier, 1e etage KBO-

kamer 1.17, of bij Helma de Vries / Lia Leemans 

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 vrijdag 10 januari 2020 van 13.30 – 15.00 uur ruimte KBO 1.17 in het 

Klavier. 

Passiespelen in Tegelen zondag 24 mei 2020 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 55,- per persoon. 

Inschrijven is maandagmiddag 13 januari van 13.30 en 14.30 uur ruimte KBO 1.17 in het 

Klavier. 
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Passie spelen 2020 in Tegelen 

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven 

van Jezus: van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de 

twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van 

Jezus, met de pijnlijke kruisweg en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. 

Openluchttheater de Doolhof in het Limburgse Tegelen – met ongeveer 2300 overdekte en 

comfortabele zitplaatsen – is gesitueerd in een voormalige kloostertuin, nabij het centrum 

van de plaats. Dit fraaie openluchttheater is elke vijf jaar het sfeervolle decor van de 

Passiespelen. De Doolhof wordt volgend jaar geheel in sfeer omgetoverd tot het Bijbelse 

Jeruzalem ten tijde van Jezus’ lijden en sterven. 

Wil je dit spektakel meebeleven vul het invulstrookje op pagina 15 in en kom je inschrijven 

maandagmiddag 13 januari in het Klavier tussen 13.30 en 14.30 uur, de voorstelling is 

zondag 24 mei 2020 aanvang 14.30 uur 

We vertrekken met de bus, tijdstip 12.00 uur bij het Klavier.  

Thuis komst tussen 19.30 uur en 20.00 uur 

Kosten inclusief boekje € 55,00. 

Neem je eigen lunch en eten mee, wees er snel bij want we moeten vóór 15 januari ons 

aanmelden. 

 

Voor informatie: 

Karel Damen 

Leon van Boxtel 
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Op stap dinsdag 3 december j.l. naar Museum Dansant 

De activiteitencommissie had alles op alles gezet om 

iedereen bij Museum Dansant te krijgen. Want soms wil je 

als commissie nou net die laatste 10 leden niet 

teleurstellen. Dit was alleen mogelijk omdat wij zo dicht bij 

huis bleven. Als wij als activiteitencommissie een 

uitgebreidere en verdere dagreis maken, is dit helaas niet 

mogelijk. 

Wij vertrokken deze keer met een volle grote bus plus een taxibus en een personenauto 

vanaf het Anton Pieckplein naar Hilvarenbeek. Aangekomen bij Museum Dansant werden 

wij warm onthaald met glühwein of een ander lekker alcoholvrij drankje. 

De presentator van de dag trakteerde ons 

op oude herkenbare verhalen, maar ook 

deed hij een boekje open over de mooie 

orgels die in het museum staan. Ieder orgel 

met zijn eigen verhaal en muziek. Een 

gedicht dat door de presentator werd 

voorgelezen werd herkend door Jan van 

Laarhoven, die dat in zijn tijd nog had 

gezongen met Thomas Sins en Gerrit 

Dingemans alleen de laatste zin was anders, 

aldus Jan. Verder werden wij in het museum getrakteerd op een heuse kermis waar de 

nostalgie vanaf droop maar heel veel plezier gaf. 

Na al het lekkers dat wij hier kregen, kwam ook hier een eind aan. Wij stapten in de bus, 

taxibus of personenauto op weg naar de locatie waar een heerlijk stamppotbuffet op ons 

wachtte. Tijdens onze maaltijd vroeg één van de aanwezige leden een applaus voor de 

organisatie, zij kreeg hier alle handen voor op elkaar, want iedereen was zeer tevreden 

over dit uitstapje zo dicht bij huis.  

Nadat hier ook de laatste drankjes waren 

genuttigd, werd het tijd om de thuisreis te 

starten met de nodige voertuigen die ons heel 

de dag vervoerd hadden. 

Nogmaals dank je wel aan de organisatie! 
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Gouden paar Klijsen van der Velden 
 
14 november was het 50 jaar geleden dat Mari (76) 
en Nellie (71) Klijsen in het huwelijk traden. Geen 
onbekende gezichten voor velen onder ons, want zij 
zijn geboren en getogen Kaatsheuvelse mensen erg 
actief in de samenleving ook bij onze KBO. Mari 
brengt trouw iedere maand de ONS en ons 
Nieuwsblad rond bij onze leden. Hij is gelukkig nog 
goed gezond en loopt nog mee met de 80 van de 
Langstraat en heeft hij vroeger vaak de Vierdaagse 
gelopen. Hij loopt nu mee bij de dondermiddag 
groep van de KBO. Nellie is druk in de weer met 
haar werk als koster van de St. Janskerk. Daar is ze 
bijna iedere dag te vinden, want daar is genoeg te 
doen. Daarnaast is ze vaste mantelzorger voor haar 
zwager die ze begeleidt naar dokter en ziekenhuis. 
Als er dan nog tijd over is, gaan ze samen met de 
trein op stap om bij voorbeeld een leuke stad te 
bezoeken. Al met al een goed gevuld leven samen. 
Daarom werd er een groot feest gevierd met hun 
twee kinderen en 4 kleinkinderen in Chalet 
Fontaine. Nogmaals gefeliciteerd met jullie gouden 
feest. Namens Bestuur en commissies wensen wij jullie nog vele goede en gezonde jaren. 

Van Leder tot Schoen. 

Terug in de tijd, we kennen altijd wel iemand die in de schoenindustrie heeft gewerkt. In de 

fabrieken in Kaatsheuvel of thuis in het schuurke waar het eigenlijk begon. Bij opa in zijn 

schuurke zat hij met de hand, zijn schoenen te maken die waren besteld, dus echt 

ambachtelijk schoenen maken zonder die grote machines . 

Die tijd laten we herleven woensdag-

middag 19 februari in de Gildenbond. 

Kosten € 6,00 p.p. inclusief koffie/thee en 

koek. 

 

Aanvang 13.00 uur vul het strookje in op 

pagina 14 in dit Nieuwsblad en lever het in 

uiterlijk 12 februari bij Karel Damen, 

Gasthuisstraat 29a, Kaatsheuvel 
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Beste wensen vanuit de Bezorggoep 

Namens alle bezorgers van het KBO NIEUWSBLAD en de 

ONS, willen wij u alle goeds voor 2020 wensen. 

Wij gaan er ook in 2020 weer voor zorgen dat u door 

een vlotte bezorging weer op de hoogte wordt 

gehouden van het wel en wee van uw KBO. 

 

Met vriendelijke groet,  

alle bezorgers en coördinatoren  

Overleden in de afgelopen periode  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer H.van Boxtel 

Jac. Ruysdaelstraat 3 

5171 XH  Kaatsheuvel 

De heer M.Frijters 

Contrefort 127 

5171 SB  Kaatsheuvel 

 

De heer H.Gremmé 

Anton Pieckplein 18 

5171 CV  Kaatsheuvel 

De heer J.van der Sanden 

Leo XIII-straat 11 

5171 KC  Kaatsheuvel 

 

Mevrouw M.A.H.J. Van Wanrooy 

Joos van Clevestraat 12 

5171 XR  Kaatsheuvel 

De heer Th.Weijters 

Vossenbergselaan 1a 

5171 CA  Kaatsheuvel 
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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. 


