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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 (20-3, 3-en 

17-4, 1 en 15 mei) 

14:00 - 15:00 uur in 

Het Klavier (1.17  of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep.  Dinsdag 

7 en 28 april, 5 mei. 

Afstand 25 à 30 km. 

Pittige groep op elke 

donderdag vanaf 2 april 

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 

bellen voor deelname 

Filmclub KBO 20 maart 

10 april 

1 mei 

Filmzaal Het Klavier 

aanvang telkens 

14:00 uur 

Bohemian Rapsody 

De Nieuwe Wildernis 

Soof I 

Kaarten  

rikken/jokeren 

Woensdag  11 en 25-3, 

8 en 22-4, 6-5 

13:30 uur bij Anton  

in Het Klavier   

Helma de Vries  

tel. 0416-283452 

Kaarten maken Maandag  (30-3 in 1.18, 

20-4 in 1.18, 18-5 in 

1.17) 

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 

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 . 

t/m 26 maart 

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. 

Dit is de laatste ‘van de voorzitter’ die ik voor KBO -Kaatsheuvel heb 

geschreven. Deze maand ben ik aftredend en niet herkiesbaar . 

Iemand anders (Cees Sprangers?) neemt mijn functie dan over. De 

reden dat ik me niet meer herkiesbaar heb gesteld, is dat ik de leeftijd 

van 75 jaar heb bereikt en dat ik het een mooie leeftijd vind om gewoon niets meer te 

doen. 15 jaar ben ik verbonden geweest met de KBO waarvan 10 jaar voorzitter. Voor mij is 

dat een genoeglijke tijd geweest. Het is een heel mooie vereniging, waarbij ik mijn 

talenten heb mogen inzetten; Heel veel bestuurlijke beslissingen die allemaal dienden om 

de KBO te laten groeien tot een modern gestructureerde beweging. Modern in de zin van 

meedoen in de maatschappij en veel betekenen voor onze leden. In 2005 hadden we nog 

maar 375 leden, nu zijn dat er 1175. Het is mooi dat ik daar aan heb mogen meewerken. 

We zijn met onze activiteiten gegroeid in de breedte, zodat veel meer leden zich thuis 

voelen bij ons. Natuurlijk zou je willen dat alle leden zich aangesproken voelen om af en 

toe hun gezicht te laten zien, maar dat is een utopie. We zijn een vereniging geworden die 

sociale belangenbehartiging fier in hun vaandel voert. Dat zal ook in de toekomst verder 

uitgebreid worden. Met de VOA’s en clientondersteuners willen we als KBO overal 

vertegenwoordigd zijn om onze leden te bereiken. Mij is in ieder geval gebleken dat wij 

met ongeveer 70 vrijwilligers bergen werk kunnen verzetten om onze leden te bedienen. 

Omdat we met zoveel leden zijn, is het nodig dat onze verenigingsstructuur aangepast 

wordt. Dat gaat het komend jaar ook gebeuren. Ik ben blij, dat ik daar mede sturing aan 

heb mogen geven. Als ik terugkijk dan is het een mooie tijd geweest bij de KBO en vooral 

dat we de laatste jaren vele successen hebben geboekt met al onze activiteiten. Ik spreek 

erg veel leden die vol lof zijn over wat onze vrijwilligers voor elkaar weten te brengen op 

velerlei gebied. Ik ben zelf wat minder met de evenementen bezig, maar meer een 

bestuurlijk iemand die het liefst zorgt dat allerlei zaken goed geregeld worden. Ook 

financieel zijn we een solide vereniging, die op een integere manier met de centen 

omgaat. We geven niets teveel uit. De KBO bestaat dit jaar 68 jaar en zoals wij dit nu zien 

kan onze vereniging nog vele jaren vooruit. We staan midden in de maatschappij en dat 

moet zo blijven. In het verleden was dat natuurlijk ook, maar was het een gesloten 

vereniging. Nu zijn we veel opener naar buiten toe en laten onze stem her en der 

doorklinken. De gemeente mag blij zijn met zo’n enthousiaste vereniging, die veel 

betekent voor de senioren. Ik ben overigens nog niet weg bij de KBO; ik blijf bij de 

belastinginvullers formulieren invullen en wil daar waar nodig met zaken meehelpen. Ze 

weten me wel te vinden. Iedereen bedankt voor het vertrouwen in mij vooral mijn collega 

bestuurders maar ook de externe partijen als KBO Brabant, zes-bondenoverleg, gemeente 

en natuurlijk de uitbaters van bij Anton. Houdoe. 

Formeel sluit ik af op de jaarvergadering, waar ik U allen hoop te ontmoeten. 

Herman van Gulik 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

16, 23 en 30 maart  Opfriscursus verkeerskennis VVN 

18 maart  Algemene ledenvergadering / Jaarvergadering 

24 maart  Modeshow in de kapel, park Vossenberg  

24 maart  Samen eten in de Gildenbond 

26 maart  Busreis naar Anastasia 

29/30 maart  Modeshow bij “van Maatje tot Maat” 

7 april  Middaguitstapje naar Dongen 

20 april  Workshop “het nieuwe fietsen” VVN 

22 april  Samen eten bij Chalet Fontaine 

26 april  Voorstelling Ka-Thé: Paradijsvogels 

13 mei  Bedevaart naar Elshout 

14 mei  Presentatie  Missiehuis 

24 mei  Passiespelen in  Tegelen 

Samen eten in de Gildenbond. 

Dinsdag 24 maart gaan we om 18.00 uur samen eten in de Rabozaal van de Gildenbond. We starten met 

een soepje, daarna kunt u kiezen uit de heerlijke gerechten van 

het buffet, dit wordt verzorgd door Donders Catering.  We sluiten 

af met een heerlijk ijsje. 

Waar: de Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3, Kaatsheuvel 

Aanvang: 18.00 uur 

Welkom: vanaf 17.30 uur. 

Prijs:  € 18,— (exclusief drankjes) 

Heeft u een allergie laat het ons dan weten.  

info: Helma de Vries tel. 283452 of Agnes Burgs tel. 274072 

Aanmelden vrijdag 13 maart van 13.30-15.00 uur in het Klavier ruimte KBO 1.18, strookje op pagina  15. 

Samen eten bij Chalet Fontaine 

Woensdag 22 april a.s. gaan we samen eten bij Chalet Fontaine, 

Hoofdstraat 4 Kaatsheuvel.  Om 17.30 uur worden we 

ontvangen bij Chalet Fontaine. Bij binnenkomst worden wij 

welkom geheten met een heerlijk drankje en zullen er warme 

hapjes worden geserveerd. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. 

Deze keer worden we verwend met een BBQ diner. In de open 

keuken staan de koks voor ons het vlees te bereiden. De 

groenten en frietjes staan op tafel en worden indien wenselijk aangevuld. Als afsluiting krijgen we uit de 

antieke ijscokar een lekker ijsje. 

De prijs is € 18,50 per persoon (exclusief drankjes). 

Heeft u een allergie, laat het ons weten.  Lees verder op volgende pagina 6 
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Adverten
e GGAB 

Aanmelden vrijdag 13 maart van 13.30-15.00 uur in het Klavier ruimte KBO 1.18, strookje op pagina  20 

Of hierna bij een van de ac
viteitencommissieleden, maar wel vóór 6 april, met invulstrookje en gepast 

geld. Info Agnes Burgs  tel. 274072 

 

Welkom Mari de Jong 

Wij hebben Mari de Jong bereid gevonden om af en toe voor de Ac
viteitencommissie een 

cultureel reisje te plannen. Mari is geboren en getogen in Kaatsheuvel maar is voor zijn 

werk vaak naar elders verhuisd. Na zijn pensionering woont hij met zijn vrouw sinds twee 

jaar in Kaatsheuvel. Mari houdt van heemkunde en cultuur en wil zich in gaan ze1en voor 

uitstapjes op dit terrein. 

Het eerste uitstapje dat Mari hee3 georganiseerd en gepland hee3, is 7 april naar Dongen 

voor een bezoek Protestante Kerk/IJzerboerderij (zie pagina 7). 

Mari fijn dat jij onze KBO wilt komen versterken wij wensen jou veel plezier en succes toe. 

Namens de Ac
viteitencommissie welkom! 
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Middaguitstapje naar Dongen dinsdag 7 april 2020 

Hoe leuk is het om te ontdekken dat ook dicht bij huis iets heel interessant kan zijn. Wist U 

dat in Dongen een middeleeuwse kerk te bewonderen is. Daarna gaan we ook de 

IJzertijdboerderij bezichtigen waar we kunnen zien en beleven hoe onze verre voorouders 

in onze omgeving hebben geleefd. Vanzelfsprekend houden we tussendoor een pauze voor 

een kop koffie met wat lekkers.  

We gaan met eigen vervoer (fiets of auto) en vertrekken om 12.30 uur vanaf het Anton 

Pieckplein. Om 13.30 uur begint de rondleiding 

onder leiding van een gids in de protestantse kerk, 

Kerkstraat in Dongen. Na de koffiepauze gaan we 

naar de IJzertijdboerderij aan de Oude 

Oosterhoutsebaan in Dongen. Hier staat weer een 

gids te wachten om ons mee te nemen in het 

verre verleden. 

De kosten voor deze middag bedragen € 13,50.  

Bij onvoldoende deelname gaat het gehele 

programma niet door. 

Aanmelden middels het bekende invulstrookje van pag. 15 vrijdagmiddag 13 maart in Het 

Klavier, kamer 1.18 van 13.30 uur tot 15.00 uur bij Mari de Jong.  

Presentatie Missiehuis / Huize De Vossenberg 

Donderdag 14 mei 2020,  ’s middags 13.30 uur is er een diapresentatie over de 

geschiedenis van het missiehuis, Antoniusstraat 1 te Kaatsheuvel. 

We doen dit op locatie nl. in de prachtige kapel, die ook bij de nieuwe bestemming binnen 

het zorgcentrum een centrale plaats blijft innemen. 

Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met een kop koffie en wat lekkers. 

De kosten hiervoor bedragen € 5,- (niet-leden € 7,50) per persoon. Aanmelden middels het 

invulstrookje van pag. 20 vrijdagmiddag 13 maart in Het Klavier, kamer 1.17 van 13.30 uur 

tot 15.00 uur bij Mari de Jong 
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Uitnodiging Jaarvergadering 18 maart 2020 

Beste KBO leden, 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze jaarvergadering op woensdagmiddag 18 maart 

2020 om 13.30 uur in Het Klavier te Kaatsheuvel. De zaal is vanaf 13.00 uur open. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Huldiging van onze jubilarissen en afscheid van Ton van Iersel als lid van de 
activiteiten commissie. ( Zie toelichting ) 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 maart 2019 

4. Jaarverslag 2019 Toelichting door secretaris Cees Sprangers 

5. Financieel verslag 2019 en goedkeuring begroting 2021. 
Toelichting door onze penningmeester Henk van den Kieboom. Vaststelling 
contributie 2021.  

6. Verslag kascontrole commissie, Ton Honkoop en Peter van Balkom. 

7. Verkiezing van bestuursleden ( Zie toelichting )  
Aftredend zijn Herman van Gulik en Cees Sprangers. Cees Sprangers heeft zich 
herkiesbaar gesteld. Herman van Gulik is niet herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid 
worden voorgedragen Yvonne van der Aa. Eventuele andere kandidaat bestuursleden 
kunnen zich op voordracht van tenminste 5 leden tot 11 maart 2020 schriftelijk bij de 
secretaris melden. Door het afscheid van onze voorzitter Herman van Gulik treedt een 
vacature op voor het voorzitterschap. Wij als bestuur stellen voor om Cees Sprangers 
als nieuwe voorzitter te benoemen waarvoor wij u als vergadering vragen schriftelijk 
uw stem uit te brengen. 

8. Afscheid Herman van Gulik     

9. Benoeming kascontrole commissie in 2020: ( Zie toelichting )  
Peter van Balkom is aftredend. Het bestuur draagt Tonny van Wezel voor als 
commissielid. De kascontrolecommissie in 2020 bestaat dan uit Ton Honkoop en 
Tonny van Wezel. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Toelichting op agenda punten: 

Agenda pt 2. Dit jaar hebben we geen jubilarissen waardoor we ons kunnen beperken tot 

het afscheid van Ton van Iersel. 

Agenda pt 7. Yvonne van der Aa is al enige tijd actief als aankomend secretaris. Zij is ook 

actief bij het KDC ( klussen en diensten centrale ) en zal na aanstelling als bestuurslid het 

secretariaat van Cees Sprangers overnemen. 



10 

 

Enthousiaste bezorg(st)er gezocht. 

Onze vereniging KBO is op zoek naar een bezorg(st)er om de 

bladen “ONS” en het “NIEUWSBLAD” te bezorgen. We zoeken 

iemand die in Landgoed Driessen en Spang-Capelle wil 

bezorgen. Het betreft 36 adressen. Wanneer u deze bezorging 

voor uw rekening wil nemen kunt u contact opnemen met: 

Ria Hultermans op telefoonnummer 0416-278001 of via de 

email ria.hultermans@kbo-kaatsheuvel.nl  

Agenda pt 9 Zoals gebruikelijk treedt een lid van de kascontrole commissie af. Hierdoor 

ontstaat een vacature voor een reserve lid waarvoor wij de vergadering om een kandidaat 

vragen.  

Na de vergadering is het programma als volgt:  

15.00   Koffie/thee met …….. 

15.30   Optreden koor The Old Stars 

16.00   Pauze 

16.30   Tweede optreden The Old Stars 

17.00   Koffie/thee worstenbroodje 

± 18.00   Sluiting                         

Deze middag wordt u gratis aangeboden 

Het bestuur hoopt weer vele leden te mogen begroeten en wenst u bij voorbaat een 

goede vergadering en een gezellige middag toe. Graag aanmelden via het invulstrookje in 

Nieuwsblad 2020 januari editie. Let op: VOL = VOL 

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, Cees Sprangers  secretaris 

Gouden Paar Lensvelt-van Hulten  

6 februari jl. was het 50 jaar geleden dat de Kaatsheuvelnaren Toon 

Lensvelt en Ans van Hulten in het huwelijk traden. Toon was in zijn 

werkzame leven orthopedisch schoenmaker en Ans heeft altijd in de 

thuiszorg gewerkt. Ze kregen twee dochters en twee kleindochters. 

Toon was jarenlang een goede duivenmelker en met zijn vader en 

broer heeft hij vele mooie prijzen gewonnen. Het besluit om zijn 

geliefde duiven van de hand te doen was dan ook niet makkelijk 

maar nu wonen ze in een fijn appartement in het centrum. Het feest 

werd op gepaste wijze gevierd met familie en vrienden bij het 

Galgenwiel. Toon en Ans nogmaals proficiat.  Namens Bestuur en Commissies nog vele 

goede jaren toegewenst. 
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Hallo! Vult u de gezelligste vrijwilligersclub aan met u talent? 

Wij zoeken naar vrijwilligers die graag een handje 

meehelpen in woonzorgcentrum Eekhof. Iedere 

vrijwilliger kan op zijn eigen manier iets betekenen 

binnen Eekhof. Lijkt het u leuk om te koken voor een 

woongroep, te gaan fietsen met bewoners of om 

gezellig te gaan bewegen? Dan bent u bij Eekhof op 

het goede adres! 

We zijn nog opzoek naar vrijwilligers voor: 

• Gezellig met de 2 lieve Eekhof konijntjes langs gaan bij de woongroepen.  

• Op dinsdag en/of donderdag van 8:30 tot 11:00 ondersteuning bieden bij het ontbijt. 

• Op vrijdagmiddag met de bewoners naar de lokale markt. 

• Aansluiten bij het plaatjes draaien op dinsdagavond (Om de week) van 18.30-21.30 

uur.  

• Samen met een bewoner naar de Efteling (U hoeft niet in het bezit te zijn van een 

abonnement)  

• Om de week op zondag de gastvrouw helpen achter de bar 14.00-17.00 uur 

• Koken voor 7 of 14 bewoners? Dag/tijd in overleg.  

Heeft u interesse in 1 van de bovenstaande vacatures of wilt u meer informatie over 

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

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

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

Met vriendelijke groeten, 

Mirelle van Oversteeg (coördinator vrijwillige inzet) 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

06-18959552 / 0416-301406 

Kijk op www.schakelring.nl  locatie Eekhof voor 

meer vrijwilligersvacatures. 

Wij hopen u snel te zien! 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 

BEDEVAART ELSHOUT 2020  

Woensdag 13 mei 2020 vindt de jaarlijkse KBO-bedevaart plaats naar de Wonderbare 

Moeder in Elshout met een eucharistieviering om 14.00 uur in de kerk St. Jan Evangelist.  

Na de dienst is er de mogelijkheid om (gratis) gezamenlijk koffie/thee met iets lekkers te 

gebruiken in het gemeenschapshuis ’t Rad naast de kerk in Elshout. Diegene die zelfstandig 

naar Elshout gaan worden verzocht om om 13.50 uur in de kerk zijn. Voor hen die op de fiets 

naar Elshout willen gaan (bij goed weer) wordt er 

gezamenlijk vertrokken vanaf het Anton Pieckplein in 

Kaatsheuvel om 12.45 uur. Aan deze bedevaart zijn geen 

kosten verbonden, maar in verband met de verstrekking 

van gratis koffie/thee met iets lekkers moet je je wel 

even aanmelden. Dit kan per e-mail: ant.iersel@home.nl 

of telefonisch 0416-274380 (na 18.00 uur) tussen 4 en 8 

mei 2020.   

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

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

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

Muziekmiddag met Uke2 love, entree € 4,- , aanvang 13.30 uur      

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

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

Toneelvereniging Ka-thé heeft weer een nieuwe voorstelling 

ingestudeerd. Volkstoneel, met een traan maar vooral veel 

lachen. Het toneelstuk wat gespeeld gaat worden is 

"Paradijsvogels", al eerder gespeeld met het 12 1/2 jarig 

bestaan in 1994. Destijds een groot succes en een van de 

lievelingstoneelstukken van Jan van Laarhoven. Het wordt 

voor Jan een afscheidsstuk, hij speelt hierin zijn laatste rol.  

Jan is voor veel KBO-ers geen onbekende o.a. door het toneel. 

Korte samenvatting: 

Bolle Verbuyck en zijn onafscheidelijke vriendje Rietje Rans zullen, beide verkleed als 

Sinterklaas en zwarte Piet, de dorpsjeugd met speelgoed en lekkernijen bedenken. Aan hun 

goede daad komt een vroegtijdig einde. Zij komen in de hel waar Lucifer en Alva de lakens 

uitdelen. Dankzij hun heilige vermomming kunnen zij aan hun greep ontsnappen. Zij 

geraken aan de hemelpoort en wanen zich veilig tot Sint Pieter zijn boek openslaat. Bolle en 

Rietje worden naar de aarde teruggezonden. Wat zal er dan met deze levensgenieters 

gebeuren??? 

KBO-leden krijgen weer de mogelijkheid om met korting, € 6,- (i.p.v.  € 8 euro) de 

voorstelling van Ka-thé bij te wonen zondagmiddag 26 april om 14.00 uur in de 

Gildenbond. De korting geld alleen voor de zondagmiddag, uiteraard kunnen er ook kaarten 

besteld worden voor de vrijdagavond 24 april 20.00 uur en de zaterdagavond 25 april 20.00 

uur maar dan voor de reguliere prijs van € 8,=. 

U kunt met het invulstrookje van pag. 20 met gepast geld aanmelden vóór 17 april bij 

Helma de Vries of Karel Damen. 

Bij het bezoek aan de voorstelling dient u uw KBO pasje bij de kassa te laten zien. 

Info: Agnes Burgs  tel. 274072 

Modeshow in Kapel Park Vossenberg  

Wanneer u opzoek bent naar frisse voorjaarsmode, kunt u op dinsdag 24 maart 2020 

terecht in De Kapel in Park Vossenberg te Kaatsheuvel. Daar zal een modeshow 

gepresenteerd worden met gratis loterij de collectie is eigentijds en vlot maar er is ook 

klassieke mode bij, ofwel voor ieder wat wils! Er wordt kleding gepresenteerd van 

verschillende merken waaronder Dreamstar, Barbara Lebek en Rabe. Het belooft weer, 

zoals altijd, een gezellige middag te worden. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

Dinsdag 24 Maart 2020 van 14.30 uur tot 16.30 uur. Aanmelding is niet nodig. 

De Kapel in Park Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 
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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 in de Gildenbond 24 maart 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 18,-  

Aanmelden vrijdag 13 maart a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier, 1e etage KBO-

kamer 1.18. 

Modeshow bij van Maatje tot Maat op zondag 29 of maandag 30 maart 

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

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

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

Ik wil graag op ……  maart. Toegang gratis 

Aanmelden vóór 19 maart bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat, Kaatsheuvel 

Middag uitstapje naar Dongen 7 april 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 13,50 (niet-leden € 15,00) per persoon.  

Aanmelden vrijdag 13 maart 2020 van 13.30 – 15.00 uur.  In Het Klavier, 1e etage KBO-

kamer 1.18 bij Mari de Jong. 
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Gezocht: een maatje voor een praatje 

Heb je een luisterend oor en een warm hart? En kun je goed met mensen omgaan? Dan 

zijn wij op zoek naar jou!  

De KBO- Kaatsheuvel wil zich inzetten voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, 

met als doel om zelfstandige ouderen zolang mogelijk mee te laten doen in onze 

maatschappij. Samen fijner oud worden, noemen we dat. 

Voor dit nieuwe initiatief hebben wij vrijwilligers nodig, die ons als “ouderenmaatje” 

daarbij willen ondersteunen. Ouderenmaatjes zijn mensen met een warm hart die een 

beetje tijd vrij willen maken voor een regelmatig (?) bezoekje aan kwetsbare ouderen in 

Kaatsheuvel.  

Hoe werkt het? Wat doet een ouderenmaatje?  

 De behoefte aan de hulp van een ouderenmaatje wordt steeds vastgesteld door de 
ouderenadviseurs.  

 Als er behoefte wordt geconstateerd naar een luisterend oor, dan nemen de 
ouderenadviseurs contact op met een van de beschikbare ouderenmaatjes. 

 In een overleg tussen ouderenmaatje en ouderenadviseurs wordt een bezoekje goed 
voorbereid. 

 Van een ouderenmaatje wordt gevraagd om vooral goed te luisteren en de sociale 
voelsprieten uit te zetten.  

 Als het duidelijk is dat er hulp nodig is, op het gebied van gemeentelijke 
voorzieningen, zal het ouderenmaatje de vrijwillige ouderenadviseurs of 
cliëntondersteuners daarover inlichten. Zij helpen de client verder bij het oplossen 
van de knelpunten.  

 Het aantal bezoekjes van een ouderenmaatje aan een cliënt zal per variëren. Dit zal 
afhankelijk zijn van de situatie. Soms een eenmalig bezoekje, soms kan de frequentie 
een structureler karakter hebben. Bijvoorbeeld als eenzaamheid een rol speelt.  
Dus het is afhankelijk van de behoefte en de afspraken die worden gemaakt met de 
cliënt. M.a.w. u heeft daar zelf een beslissende stem in. 

Is u interesse gewekt voor: “Maatje voor een praatje” 

Wil je u dan contact opnemen met een van onze vrijwillige 

ouderenadviseurs (VOA's): 

Ton Honkoop:                    0416-275290 

Gerrie Couwenberg:  06-30855472 

Maria Vermeij:           0416-278700 

Ria Ververs:                    0416-274139 
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Gratis je verkeerskennis opfrissen of een workshop volgen “Het Nieuwe 

Fietsen”? 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen en autorijden. 

Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt 

wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je 

dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met 

de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland en 

de Workshop “Het Nieuwe Fietsen”.  

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan de Opfriscursus Verkeerskennis om zich aan 

te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere 

informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.  

De Opfriscursus “Verkeerskennis” is op (je wordt alle dagen verwacht): 

Maandag 16, 23 en 30 maart 2020 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Kaatsheuvel 

De workshops “Het Nieuwe Fietsen” zijn op; 

Maandag 20 april 2020 tijdstip 13.30 – 16.00 uur in Kaatsheuvel 

Maandag 26 oktober 2020 tijdstip 13.30 – 16.00 uur in Kaatsheuvel 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner 

van de gemeente Loon op Zand en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel 

tijdens kantooruren met 088-5248850. 

www.vvn.nl/opfrisloonopzand 

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

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 
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Weer een nieuwe activiteit op onze agenda. 
 
I.s.m Het Klavier/Bij Anton willen wij eens per maand een 
film gaan draaien in de theaterzaal van Het Klavier. 
Dit zal iedere keer op een vrijdag plaatsvinden. 
De eerste data die gepland staan zijn: 
Vrijdag 20 maart Bohemian Rhapsody 
Een muziekfilm van en over rockband Queen. 
Vrijdag 10 april  De Nieuwe Wildernis 
Een natuurfilm over de Oostvaardersplassen.  
Vrijdag 1 mei Soof Deel 1 
Een Nederlandse Comedy. 
 
Aanvang 14.00 uur. Kaartje kost € 6,- p.p. 
Aanmelden met het strookje van pagina 20 bij Helma de Vries of Karel Damen uiterlijk 2 
weken voor de filmdatum. 
 
P.S. Weet u zelf een mooie film die u graag (nog) eens terug ziet geef dit dan per mail door 
aan Wies Molenschot (wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl)  
We kunnen dan tijdig kijken of de film beschikbaar is. 

MODESHOW BIJ "VAN MAATJE TOT MAAT" 

Kledingwinkel "van Maatje tot Maat" in de Hoofdstraat 87a bestaat EEN jaar. Daarom 

nodigen eigenaressen Lianne en Marja alle KBO-leden uit om dit mee te komen vieren. 

De winkel is niet zo groot daarom zijn er twee data gepland: 

Zondag 29 maart en maandag 30 maart. 

Er zal deze middagen kleding geshowd 

worden door onze eigen leden. 

Er is koffie met iets lekkers een hapje en een 

drankje en 20% korting op alle aankopen 

tijdens deze shows. 

Het begint om 13.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

Toegang gratis!!! 

Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Het invulstrookje van pag. 15 vóór 19 maart 

inleveren bij Helma de Vries.  
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Samen eten bij Chalet Fontaine 22 april 

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

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

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

Prijs: € 18,-  Aanmelden vrijdag 13 maart a.s. van 13.30 u tot 15.00 uur in Het Klavier, 1e 

etage KBO-kamer 1.18 of vóór 6 april bij Helma de Vries 

Toneelvoorstelling Ka-thé zondag 26 april 

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

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

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

Prijs: € 6,-  Aanmelden voor 17 april bij Helma de Vries of Karel Damen 

Presentatie Missiehuis 14 mei 

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

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

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

Prijs: € 5,00 (niet-leden € 7,50) per persoon.  

Aanmelden vrijdag 13 maart 2020 van 13.30 – 15.00 uur.  In Het Klavier, 1e etage KBO-

kamer 1.18 bij Mari de Jong. 

Filmvoorstelling in de theaterzaal van Het Klavier      Film: …………………………………. 

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

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

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

Prijs: € 6,-  Aanmelden bij Helma de Vries of Karel Damen. 

Overleden in de afgelopen periode  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw A.H.Dingemans-Damen 

Poorthuys 9 

5171 CN  Kaatsheuvel 

De Heer H.A.H.H. Klijsen 

Heikant 13 

5171 KM  Kaatsheuvel 

 

Mevrouw L.C.M. van Osch 

Hei-akker 93 

5171 WR  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 2020 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:  

   
 Aanmeldformulier   

 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 

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 de Wouw, Hilsestraat  80, 5171 AE Kaatsheuvel, Tel. 06-30419106 (VOA) 

Joost van de Wouw - Coördinatie VOA's en CO's   

Email: joost.van.de.wouw@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. 


