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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandag- en 

donderdagochtend, 

start 17 augustus onder 

voorbehoud 

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 (4-9, 18-9) 

13:00 - 14:00 uur in 

Het Klavier (1.17  of 

1.18) 

Ruud Giesbers, 

06-18784622 

Fietsen Rustige groep.  Dinsdag 

11 en 25-8, 8 en 21 -9  

Afstand 25 à 30 km. 

 

Pittige groep op elke 

donderdag  

Afstand +/- 50 km  

13:30 vanaf het Anton 

Pieckplein 

 

 

13:00 vanaf het Anton 

Pieckplein 

Henk Vennix,  

tel. 0416-274620 

bellen vooraf voor 

deelname, max 8 personen 

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

bellen vooraf voor 

deelname, max 8 personen 

Meer bewegen Elke maandag, start 17 

augustus onder 

voorbehoud 

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 

Yoga Elke donderdag, start 

augustus onder 

voorbehoud 

 

Groepsleden worden 

op de hoogte 

gebracht.  

Lia Leemans, tel 275016, 

altijd vooraf even bellen.  
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Van de voorzitter. 

 

Tijdens de corona tijd is het bestuur actief geweest met het reilen en 

zeilen van de KBO. Er is 2 keer met het dagelijks bestuur en 1 keer met 

het voltallige bestuur vergaderd. Wij wilden de vinger aan de pols 

houden wat er zoal allemaal gebeurde. Er gebeurde van alles, een regering die steeds met 

andere voorstellen over de lockdown kwam, het blijft een spannende tijd. Wij zijn met 

onze vereniging een risicovolle groep mensen, waarvoor de angst op besmetting zeer reëel 

was en nog steeds is. Omdat we onze leden een hart onder de riem wilden steken, hebben 

we besloten om elk adres een "bloemetje" te bezorgen. We hebben veel lieve reacties 

ontvangen, onze dank hiervoor. 

Langzamerhand proberen we de activiteiten weer op te starten.  

KBO Brabant heeft ons regelmatig geholpen met de coronaregels of adviezen, zodat wij 

daarnaar konden handelen.  

U ziet, bestuur en activiteitencommissie zijn in deze periode druk bezig geweest om alles 

in kaart te brengen en voortgang te geven.  

In september verwachten wij alsnog onze ledenvergadering, die in maart al gehouden had 

moeten worden, te houden. U hoort nog hoe we deze gaan uitvoeren, want ook hier 

zullen coronaregels voor gelden. Tot dan. 

Herman van Gulik 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

10 augustus Natuurtuin Bijenschans Bernsehoef 

19 augustus Samen aan tafel bij Chalet Fontaine 

25 augustus Natuurgebied "De Gouden Ham" 

8 en 10 september Samen aan tafel bij Mantel Match 

….. september Film Bohemian Rhapsody 

16 september Jaarvergadering 

24 september Excursie De Appelbloesem 

SCHILDERCLUB 

Eindelijk kunnen wij ook weer aan de slag. Dinsdag 

29 september 13.30 uur starten we in onze eigen 

ruimte 1.17 -1.18 met onze schilderclub. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus grijp uw kans om 

in de winter met een clubje gezellige mensen op een 

ontspannen manier creatief bezig te zijn. 

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

€ 25.- p.p voor de hele periode tot eind februari 

2021. 

Voor info: Wies Molenschot 852688 

 
Koninklijke onderscheiding voor Nellie 

Klijssen 

Vrijdag 3 juli was de grote dag dat burgemeester 

Hanne van Aart Koninklijke onderscheidingen 

uitreikte aan zes inwoners uit de gemeente Loon op 

Zand. Eén van de gedecoreerden is KBO lid Nellie 

Klijssen. Op 24 april "videobelde" Hanne al met haar 

om dit feestelijke nieuws op afstand te vertellen. 

Omdat de coronamaatregelen zijn versoepeld, kon 

de officiële uitreiking pas nu plaatsvinden op het 

gemeentehuis. 

Nellie namens de KBO van harte gefeliciteerd. 
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Advertentie GGAB 

Een nieuwe buiten sportieve activiteit. 

Aan de hardlopers onder onze leden wil de heer Jan Joosen, lid van onze vereniging en 

gekwalificeerd trainer, de mogelijkheid bieden om op woensdagmorgen mee te gaan 

lopen. Jan begeleidt al een bestaande groep, LOL, deze afkorting staat voor Lekker 

Ontspannen Lopen. 

Er wordt iedere woensdagmorgen gestart om 09.00 uur bij de Roestelberg. 

Na een warming-up en wat loopscholing, wordt 

er afwisselend gelopen op fietspaden, bospaden 

en zandpaden. Afgesloten wordt er met een 

cooling-down.  

Elke week wordt er een ander route gelopen en 

dit tot ongeveer 10.30 uur. 

Heb je interesse om mee te doen en kan je 

ongeveer 8 km hardlopen neem dan contact op 

met: Jan Joosen, tel. 06-27992982, e-mail 

jan48.joosen@gmail.com 
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Social distancing. (Het houden van afstand in corona tijd) 

We hebben het gelukkig voor dit moment weer even onder controle zeggen de experts.  

Door de nodige maatregelen, waarbij het afstand houden van elkaar een groot onderdeel 

heeft gevormd, hebben we dit voor elkaar gekregen. Social distancing noemt men dat met 

een mooie Engelse term, maar hoe sociaal is het dan wel? Vele ervaren het als erg asociaal. 

In een verzorgingstehuis was er geen bezoek toegestaan aan ouders en grootouders of 

partners. Thuis liever geen bezoek van of aan vrienden, geen activiteiten buitenshuis. Hoe 

geïsoleerd kun je zijn. Gelukkig hebben velen geleerd om met de telefoon of tablet te 

werken en zijn al die programma’s zoals WhatsApp, Facebook etc. in een keer wel erg 

belangrijk geworden voor nog een beetje sociaal contact. Het fysieke contact van mens tot 

mens is en blijft een heel belangrijke schakel in ons sociaal welzijn.  

Gelukkig zijn de regels weer wat versoepeld, maar we hopen dat er in het najaar geen 

nieuwe golf corona over ons heen komt. We hebben nog niet voldoende bescherming en 

de medicatie laat nog op zich wachten. Voorlopig zullen we nog moeten leven met een 

aantal noodzakelijke beperkingen. 

Voorzichtig starten we weer wat activiteiten op maar het is begrijpelijk dat sommige leden 

vanwege hun kwetsbare gezondheid zeer terughoudend zijn om daaraan mee te doen. 

Omzien naar elkaar blijft een belangrijk onderdeel van ons verenigingswerk.  

Het zal zeker nog enige tijd duren voordat we weer terugkrijgen wat we tot begin dit jaar 

normaal vonden. Massale bijeenkomsten zijn waarschijnlijk voor langere tijd niet mogelijk. 

We worden teruggeworpen op kleinschalig en dicht bij de deur. 

Laten we deze tijd gebruiken om elkaar en onze directe omgeving te herontdekken en ons 

proberen aan de regels te houden. 

 

Cees Sprangers, 

secretaris KBO Kaatsheuvel 
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Dagtocht naar de Gouden Ham 25 augustus 

Na deze bijzondere nare tijd hebben we eindelijk groen licht gekregen om onze activiteiten 

voorzichtig op te starten. Wij zijn als activiteitencommissie weer op zoek gegaan om een 

leuke tocht met de bus te maken. Wel met gepaste maatregelen, maar dat gaat zeker 

lukken. Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de bus.  

Verder gelden de ‘’normale’’ regels zoals bekend zijn de laatste maanden. Er wordt 

gevraagd niet mee te gaan als u regelmatig moet hoesten, koorts heeft of verkouden bent.  

Dinsdag 25 augustus willen we een rondvaart gaan maken in Natuurgebied De Gouden 

Ham. We vertrekken om 12.30 uur bij Het Klavier en rijden naar Appeltern. De Gouden 

Ham, een mooi natuurgebied in een landschap van rivieren, polders en rustieke dorpjes. 

Tijdens deze boottocht worden we op koffie/thee met gebak getrakteerd. We krijgen ook 

even gelegenheid om de benen te strekken en rond te kijken. 

Daarna rijden we via een mooie route naar het plaatsje Zeeland voor een heerlijk  

3-gangendiner om de dag af te sluiten. 

Rond 20.30 uur zijn we weer terug in Kaatsheuvel. 

Kosten zijn € 55.- p.p 

Inschrijven vóór 13 augustus. 

Om alles zo makkelijk en vooral veilig te laten verlopen, gaan we het aanmelden niet in Het 

Klavier doen, maar kunt u zich opgeven via strookje op bladzijde 19, alleen bij Helma de 

Vries inleveren. Het geld overmaken op rekeningnummer van de KBO: 

NL53RABO0124814336  onder vermelding van Gouden Ham.  

Wilt u liever contant betalen dan het geldbedrag met naam en adres inleveren bij: 

Wies Molenschot, Oosterwijklaan 14 
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Sportieve activiteiten. 

Na de versoepeling door de overheid zijn inmiddels de 2 bestaande badmintongroepen 

van start gegaan, dit met in achtneming van de RIVM-maatregelen. 

Zoals zoveel sportievelingen waren de deelnemers blij nog enkele weken voor de vakantie 

van start te mogen gaan. 

Het Nordic walking is gestart op 7 juli, ook hier wordt rekening gehouden met de 1,5 meter 

maatregel tijdens het wandelen en ook als men koffie drinkt bij De Roestelberg. 

De startdatum van de diverse fietsgroepen kunt u lezen op pagina 2 van dit Nieuwsblad 

met de nodige informatie. Want ook hier moet de 1,5 meter regel toegepast worden. 

Zoals het er nu naar uitziet zullen de Meer Bewegen en Yoga groepen vanaf 17 augustus 

hun startdatum hebben. Natuurlijk is dit afhankelijk van de ontwikkelingen van het 

coronavirus. 

De leden van deze twee laatste groepen zullen hier tijdig van op de hoogte worden 

gebracht. 

Wij wensen iedereen weer veel sport plezier en een gezellig samen zijn. 

 

 

BELASTINGAANGIFTE SENIOREN 2019. 

Vanaf 1 maart 2020 hebben weer veel senioren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

hun aangifte te laten verzorgen door de belastinginvullers van de KBO. 

Dit jaar zijn we weer gestart met de hulp van de klussendienst maar halverwege moesten 

wij een andere weg gaan bewandelen om de aangiften ingevuld te krijgen vanwege het 

coronavirus. Met de hulp van onze vrijwilligers is dit gelukt. 

De resultaten zijn : 

- Er zijn 306 aangiften ingevuld  (in 2018 waren dat er 284 ) 

- Onze cliënten hebben terugontvangen € 68.761,00  (in 2018 was dat € 69.431,00) 

Al met al is het zeer nuttig geweest voor onze leden, dat onze vrijwilligers het 

belastingproject weer hebben verzorgd. 
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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/haar 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 onze 2 lieve Eekhof konijntjes langs gaan bij de bewoners.  

 Op dinsdag, woensdag en/of donderdag van 8:30 tot 11:00 ondersteuning bieden bij 

het ontbijt. (In het weekend kan ook)  

 Op vrijdagmiddag met de bewoners naar de lokale markt. 

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

abonnement)  

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

 Individuele aandacht geven aan een bewoner. 

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 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 

Excursie De Appelbloesem. 

Donderdag 24 september gaan wij op excursie naar een appelboomgaard in Waspik. Deze 

boomgaard genoemd 'De Appelbloesem', is maar liefst 13 ha, 130.000 vierkante meter, 

groot. In deze boomgaard staan 6 verschillende soorten appels.  

De heer Peter van Kuijk, lid van onze vereniging, zal ons mee op pad nemen door de grote 

boomgaard en ons kennis laten maken met de manier van plukken in de boomgaard. 

De Appelbloesem is gelegen aan de Polanenweg 1 te Waspik.  

Vertrek om 13.30 uur vanaf Het Klavier per fiets of auto. Aanmelden vooraf is niet nodig en 

deze excursie wordt u gratis aangeboden, maar gaat u met de auto en kunt u anderen 

meenemen of wilt u graag meerijden (€ 1,50 p.p.), geef dat dan even door aan Wies 

Molenschot. 

Voor info: Wies Molenschot, Tel. 852688 

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

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

4 oktober in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Kattenknuffelmiddag.  I.v.m. coronavirus alleen voor eigen bewoners 
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Bezoek aan de bijenschans Bernsehoef 10 augustus 2020 

Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius is 

gevestigd in Dongen en heeft een eigen 

bijenstal op de Natuurtuin Kandoel, een 

terrein dat gedeeld wordt met de 

natuurvereniging Ken en Geniet. De 

bijenstal ligt aan de Doelstraat te 

Dongen. Daarnaast is er een groep 

enthousiaste leden bezig om een nieuwe 

bijenschans te ontwikkelen op 

de Bernsehoef in Kaatsheuvel. Een stukje 

bos wordt daar geschikt gemaakt om er bijen te houden en educatie te geven over 

bijenhouden en biodiversiteit. 

Nu de regels versoepeld zijn gaan we maandagmiddag 10 augustus 14:00 uur naar de 

bijenschans op de Bernsehoef. Intussen hebben de bijen niet stil gezeten en hebben ze in 

het voorjaar veel honing aangemaakt. Deze is ter plaatse te koop. 

Wat kun je verwachten die middag : uitleg over de bijen en de bijenschans en we nemen 

natuurlijk een kijkje bij de bijenkasten. 

We vertrekken bij het Klavier met de fiets of auto; graag om kwart voor twee aanwezig zijn 

dan kunnen we om twee uur vertrekken. We worden opgewacht door Marja en Judocus, de 

imkers die deze middag voor ons gaan verzorgen. 

Kosten voor deze middag zijn 3 euro te voldoen bij het vertrek; Het strookje van pagina 15 

in leveren bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29. 

 

bij meer dan 20 personen plannen we nog een middag in.  
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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. 

Natuurtuin Bijenschans Bernsehoef 10 augustus 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 3,-  

Aanmelden vóór 3 augustus bij Karel Damen. (Geld te voldoen bij vertrek) 

 

Samen aan tafel bij Chalet Fontaine 19 augustus 

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 vóór 3 augustus bij Helma de Vries.  (Geld overgemaakt op rekening KBO) 

 

 

Overige strookjes op pagina 19 
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Reacties van de leden 

Enkele reacties op het bloemetje waarmee het 

KBO-bestuur aan de leden wilde laten weten dat 

er aan ze gedacht wordt in deze bizarre coronatijd 

die helaas nog steeds voortduurt. De leuke 

reacties horen wij en ook de bezorgers nog 

steeds, hoe blij verrast iedereen was en hoe mooi 

het plantje erbij staat. Zo mooi met zoveel bloem 

erin. Het is natuurlijk niet mogelijk om alle 

reacties te vermelden in deze editie van ons 

Nieuwsblad, daarom hebben wij er enkele uitgehaald. 

Hartelijk dank voor de attentie in de vorm van een bloemetje en een kaart.  

Ik ben erg blij met het plantje komen al bloemetjes in. Bedankt voor jullie inzet en het 

bedenken.  

Hartelijk dank voor de mooie begonia en ….. enkele spontane reacties van onze leden die ik 

telefonisch mocht ontvangen voor het mooie plantje dat ze hadden gekregen. 

Wat ‘n leuke verrassing stond er voor de deur toen ik 

thuiskwam. Dat doet me echt goed..... Dank je wel hiervoor!  

Ik wil het bestuur van de KBO bedanken voor de leuke attentie 

die we hebben mogen ontvangen. 

Het bloemetje en het kaartje waren een geweldige opsteker in 

deze onzekere tijden. 

Wat een leuke verrassing. 

Dank voor het mooie bloemetje. 

Dank u wel KBO-bestuur. 

 

Wij hopen dat u en het plantje sterk zijn en het volhouden in deze coronatijd. Ieder van 

ons ervaart deze tijd in verschillende gradaties van moeilijk.  

En die gradaties zijn er veel, van zeer moeilijk tot lastig.  

Langzaam kunnen en “mogen” we weer iets meer met onder andere de 1,5 meter regel 

voorzichtig worden er weer plannen gemaakt of een kopje koffie drinken op afstand. 
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Samen aan tafel bij Chalet Fontaine 

Woensdag 19 augustus a.s. zijn we welkom bij Chalet 

Fontaine, Hoofdstraat 4 Kaatsheuvel. 

Hier kunnen we na lange tijd veilig gaan eten.  

Vanaf 17.30 uur worden we ontvangen bij Chalet 

Fontaine. Bij binnenkomst krijgen we een drankje 

aangeboden.   

 

Voor we aan tafel gaan worden er wat warme hapjes 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. 

Iedereen krijgt een ruime zitplaats en alles wordt uitgeserveerd. 

Als afsluiting krijgen we uit de antieke ijscokar een ijsje. 

De prijs is € 18,00 per persoon (exclusief drankjes, muntjes hiervoor zijn ter plekke te 

koop). 

Heeft u een allergie, laat het ons weten. 

Inschrijven vóór 12 augustus. 

 

Om alles makkelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen gaan we het aanmelden anders 

doen. Er is geen inschrijving in het Klavier. Het strookje op bladzijde 15,  ALLEEN inleveren 

bij Helma de Vries en het geld overmaken op rekeningnummer KBO:  

NL53RABO0124814336 onder vermelding van Chalet Fontaine.  

 

Wilt u toch liever contant betalen dan in een envelop met uw naam en adres erop afgeven 

bij : 

Wies Molenschot 

Oosterwijklaan 14 

Meer info:  Agnes Burgs  tel. 274072 
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Busreis naar "Gouden Ham" 25 augustus 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 55,-- 

Aanmelden vóór 13 augustus ALLEEN bij Helma de Vries.  (Geld overgemaakt op rekening 

KBO) 

 

Samen aan tafel bij Mantel Match 8 of 10 september 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 15,--  (wij hebben voorkeur voor 8 / 10* september (* svp doorhalen niet verlangd) 

Aanmelden vóór 25 augustus bij Agnes Burgs of Wies Molenschot. (Geld overgemaakt op 

rekening KBO)    

 

Overleden in de afgelopen periode  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw A.Kemmeren 

Jan Steenstraat 24 

5171 ZE Kaatsheuvel 
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Samen aan tafel bij Mantel Match 
Dinsdag 8 september en donderdag 10 september 2020 kunnen we bij Mantel Match gaan 
genieten van een Brabantse lunch. We hebben voor 2 data gekozen omdat er maar een 
beperkt aantal personen op gepaste afstand kan zitten. Als 8 september vol is gaan we 
verder met 10 september. Wilt u duidelijk aangeven op het invulstrookje welke dag uw 
voorkeur heeft. Er is beide keren plaats voor 20 personen. U wordt daarna altijd nog 
gebeld. De aanvang van de lunch is 12:00 uur, maar u bent welkom vanaf 11.30. 
 
De lunch bestaat uit: 
• Soep 
• Harde/zachte broodjes – gesneden brood 
• Krentenbollen/eierkoeken / suikerbrood 
• Diverse salades (Tonijnsalade/eiersalade/

gemengde salade/ Filet American) 
• Hartig en zoet broodbeleg  
• Fruitsalade 
• Kannen jus d’orange en water 
 
De prijs is € 15,00 per persoon 
 
Om alles makkelijk en zo veilig mogelijk te laten 

verlopen gaan we het aanmelden anders doen. Er 

is geen inschrijving in het Klavier. Het strookje op 

bladzijde 19  ALLEEN inleveren bij Agnes Burgs of 

Wies Molenschot vóór 25 augustus.  

Het geld graag overmaken op rekeningnummer 

KBO:  NL53RABO0124814336 onder vermelding van Mantel Match.   

 

Wilt u toch liever contant betalen dan in een envelop met 

uw naam en adres erop afgeven bij : 

Wies Molenschot 

Oosterwijklaan 14 

Voor meer info: Agnes Burgs tel.: 274072 
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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's): 

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, CO en 

adviseur Brandveiligheid) 

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. 


