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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 

Fietsen Rustige groep.  Dinsdag 

6 en 20 oktober 

Afstand 25 à 30 km. 

 

Pittige groep op elke 

donderdag t/m 22-10 

Afstand +/- 50 km  

13:30 uur vanaf het 

Anton Pieckplein 

 

 

13:00 uur vanaf het 

Anton Pieckplein 

Henk Vennix,  

tel. 0416-274620 

Nieuwe personen eerst 

bellen.  

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

Nieuwe personen eerst 

bellen. 

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 

Agnes Burgs, 

tel. 274072 

Racefietsen Elke donderdagmiddag Vertrek vanaf 

Gasthuisstraat 29 

Vooraf bellen 

Karel Damen 

tel. 276438 

Wandelen Elke donderdag in 2 

groepen. Rustige en 

iets pittiger. 

Vertrek vanaf 

verschillende locaties 

Bel even voor info. 

Ton Honkoop  

tel. 0416-275290;  

Henk Vennix  

tel. 0416-274620 

Yoga Elke donderdag 

 

De Gildenbond en 

Het Klavier 

Lia Leemans, tel 275016, 

altijd vooraf even bellen.  
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Van de voorzitter. 

Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat we de jaarvergadering nog 

moeten houden terwijl  ons nieuwsblad na de jaarvergadering 

uitkomt.  

Al geruime tijd geleden heeft Herman van Gulik zijn vertrek aangekondigd als voorzitter 

van onze vereniging. Na de uitgestelde jaarvergadering is dat nu dan een feit. Herman 

heeft zich vele jaren actief ingezet voor onze mooie vereniging en zal zeker ook in de 

toekomst zijn betrokkenheid nog wel tonen. Als gewoon lid mag je immers je stem net zo 

goed laten horen. Gevraagd/ ongevraagd advies noemt men dat en daar maken wij als 

bestuur graag gebruik van. 

Voor mij als oud-secretaris en vice-voorzitter treedt voor mij een nieuw tijdperk aan. 

Inmiddels aardig ingeburgerd bij onze KBO zal dat toch even wennen zijn. Een nieuwe rol 

als voorzitter vraagt om een andere benadering van de aandachtsgebieden. Vooral 

luisteren naar de omgeving en achterban is belangrijk om contact met de leden te 

onderhouden. Samen met het bestuur geven we invulling aan beleid en de wensen van 

onze leden. 

De voorzitter heeft een belangrijke taak binnen de eigen organisatie. Hoewel ik daar aardig 

in thuis ben, zal ook het contact met gemeente bestuur, andere senioren verenigingen en 

KBO Brabant de nodige aandacht blijven vragen. 

Ik zie de toekomst voor onze vereniging met vertrouwen tegemoet. Het bestuur rekent er 

op dat jullie ons weten te vinden als er iets is wat je graag aan het bestuur kwijt wilt.  

Een vereniging als KBO Kaatsheuvel dient te zorgen dat we heldere eenduidige afspraken 

maken die we ook keurig vastleggen. Een volgende keer hoop ik hierover meer in detail te 

kunnen vertellen. 

Cees Sprangers 

(vice)-Voorzitter 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 



5 

 

Activiteiten komende periode 

 7 oktober Een wandeling langs en over (verdwenen) erfgoed. 

 21 oktober Bezoek aan Klooster Sint-Catharinadal Oosterhout 

 2 november Wandeling M.A.St 

 24 november Bezoek aan Basiliek te Oudenbosch 

 16 december  Kerstviering (onder voorbehoud) 

 

In memoriam Ad Mutsaers 

Op 1 september is Ad Mutsaers op 85 jarige leeftijd overleden. Ad was de “gids” van de 

Nordic Walkinggroep van de KBO. Elke week wist Ad weer een mooie route te lopen. Geen 

wandeling leek hetzelfde. Ad had nog zoveel plannen. Na het overlijden van zijn vrouw had 

hij net weer de draad een beetje opgepakt. Het mocht niet zo zijn. De wandelgroep zal 

hem missen. Met een moment van stilte in het bos, waar hij zo graag wandelde, nam de 

groep afscheid van hem. 

Nordic Walkinggroep KBO  
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Advertentie GGAB 

Wandelen langs een explosief verleden. 

Wandel mee langs een aantal objecten die herinneren aan het explosieve verleden van het 

bosgebiedje de M.A.St. Maandagmiddag 2 november 2020 om 14:00 uur.  

Deze voormalige Munitions Ausgabe Stelle van de Duitsers werd op 5 september 1944 

opgeblazen. Een KBO lid, Frans Vugts, Kaatsheuvelnaar in hart en nieren, neemt ons mee 

met zijn verhaal op deze bijzondere route.  

Een mooie tastbare geschiedenis wandeling die u mee kunt 

wandelen vanaf het verzamelpunt bij het Vredesmonument 

aan de Eftelingsestraat te Kaatsheuvel. 

Maak je graag foto’s, dit is hier ook een heel mooi gebied 

voor. 

 

 

Start wandeling 14:00 uur bij het Vredesmonument 

U hoeft zich NIET tevoren aan te melden. 
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Rabo Clubsupport komt er weer aan. In het najaar kunt u weer op KBO Kaatsheuvel 

stemmen. Vanuit de Rabobank ontvangen wij geld voor elke stem. Vorig jaar hebben we 

een mooi bedrag ontvangen. Hiervan hebben we heel veel leuke activiteiten voor jullie 

kunnen organiseren. 

Wilt u ons in het najaar steunen via de Rabobank, dan moet u KLANT EN LID zijn van de 

Rabobank. Bent u wel klant, maar nog geen lid, dan kunt u vanaf nu lid worden via 

onderstaande link: 

https://www.rabo-clubsupport.nl/ 

Registreer je: 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Opzeggen? Daar doen we niet moeilijk over, dat kan 

op ieder moment. 

Lid worden betekent: 

Gratis toegang met één druk op de knop 

Stemrecht om o.a. mee te beslissen naar welke club of vereniging onze winst gaat 

Korting op exclusieve events waarbij je gelijk aan jouw club doneert 

Rabo & Co magazine 3 keer per jaar op je deurmat 

Start stemperiode - 5 oktober 

Vanaf deze datum kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en 

verenigingen uit jouw buurt. Ook je vrienden en kennissen kunnen hun stem uitbrengen op 

uw KBO-vereniging. 
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Dinsdag 24 november bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch. 

De eerste reis eerder dit jaar naar de Gouden Ham was een groot succes. Het is ons weer 

gelukt om een mooie reis te vinden waar we met onze leden nog even van kunnen 

genieten voordat de winter begint. Weliswaar wat aangepast met mondkapjes (zelf 

meenemen) in de bus maar de reis is geheel coronaproef voor iedereen.  

Dinsdag 24 november vertrekken we om 11.30 uur bij Het Klavier.  

Rond de klok van 12.00 uur zijn we in Terheijden bij de Gouden Leeuw voor een heerlijke 

lunch. Hierna vertrekken we met de bus en gaan we een bezoek brengen aan de Basiliek 

van Oudenbosch een kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome. Een plaatselijke gids 

vertelt u alles over deze bijzondere kerk.  

Na het bezoek aan de Basiliek rijden we naar Halsteren waar u in een tuincentrum een 

inspirerende sprookjesachtige kerstbeleving te wachten staat. U kunt hier alvast helemaal 

in de kerstsfeer komen en inspiratie opdoen voor de komende feestdagen. 

Rond de klok van 17.00 uur vertrekken we richting Terheijden waar we deze middag 

afsluiten met een heerlijk 3 gangen diner. 

Rond 20.00 uur zijn we weer thuis. 

Prijs voor deze dagtocht is € 50 p.p, 

Inschrijven gaan we nog even coronaproef doen. 

Dus voor alle duidelijkheid: 

het geld OVERMAKEN op rekeningnummer KBO NL53RABO0124814336 o.v.v Oudenbosch. 

Het invulstrookje van pagina 15 inleveren bij Helma de Vries 

 

 

Voor hen die niet willen of kunnen 

(internet)bankieren: 

 

Strookje met GEPAST GELD bij: Wies 

Molenschot vóór 10 november. 

 

ALTIJD het invulstrookje inleveren. 
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Samen fietsen met de KBO 

Dinsdag 11 augustus is de dinsdaggroep gaan fietsen voor het eerst sinds de corona 

uitbraak. Die dag was het snikheet met temperaturen van boven de 30°C. De deelnemers 

hadden zich van tevoren al opgegeven, daardoor kon ik besluiten om niet 's middags te 

rijden maar in de ochtend. Om 9 uur vertrokken we, de temperatuur viel rond die tijd nog 

mee. Er stond een rondje duinen op het programma, lekker veel in de schaduw. Bij de 

Rustende Jager hebben we een koffiestop genomen. We mochten slechts met 2 personen 

aan een tafel zitten, gelukkig waren 

we maar met zijn vieren. Dus 2 

tafeltjes waren genoeg, gezellig was 

natuurlijk iets anders. Na een klein 

halfuurtje zijn we weer aangefietst 

via Giersbergen weer terug. Tegen 

half twaalf waren we weer in 

Kaatsheuvel mooi op tijd voor het te 

heet werd. Onze tweede tocht stond 

gepland op 25 augustus, helaas ging 

die niet door i.v.m. de vele regen.  

Henk Vennix.  

Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden en fietsen.  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?  De cursussen zijn op (bij de opfriscursus wordt 

je alle drie de dagen verwacht): 

Maandag 26 oktober tijdstip 13.30 – 16.00 uur in Kaatsheuvel, workshop Het Nieuwe 

Fietsen 

Maandag 2, 9 en 16 november 2020 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Kaatsheuvel, 

opfriscursus Auto. 

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 gewenste cursus aan via onderstaande 

link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. vvn.nl/opfriscursusloonopzand 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
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Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet en 

daarmee die van iedereen. Ook die van de bewoners 

van Eekhof. Zij hebben lange tijd hun dierbaren allen 

van afstand kunnen spreken en zien. Maar gelukkig 

mag er weer bezoek komen en daarbij zijn ook 

vrijwilligers weer welkom. Waardoor we weer 

verschillende activiteiten kunnen gaan opstarten. 

Eekhof is hiervoor op zoek naar vrijwilligers die het leuke en sociale team van 140 

vrijwilligers willen verstreken. Zowel binnen als buiten hanteren bij waar mogelijk de 

richtlijnen van het RIVM waardoor iedereen veilig kan werken. Mocht u graag iets willen 

beteken voor de bewoners, neem dan contact op met Mirelle van Oversteeg.  

Een paar voorbeelden van wat u kan beteken voor de bewoners: 

 Ondersteunen van het ontbijt op de woongroepen 

 Individuele aandacht geven/praatje maken 

 Op pad met de rolstoelfiets of duo fiets 

 Dierenvriend die met de 2 konijntjes van Eekhof naar de bewoners gaat 

 Mannen die willen helpen op vrijdag ochtend bij de mannenochtend 

Mocht u interesse hebben of gewoon iets willen vragen dan mag u altijd bellen, mailen, 

appen of langskomen. 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 

06-18959552 of 0416-301402 

Adres:   

Gasthuisstraat 11 

5171 GC Kaatsheuvel 

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg coördinator vrijwillige inzet Eekhof  
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Bezoek aan Klooster Sint-Catharinadal Oosterhout 

Woensdag 21 oktober gaan we op bezoek bij de zusters Norbertinessen van de priorij Sint-

Catharinadal in het Slotje De Blauwe Kamer in Oosterhout.  

Sinds 1647 beheren de zusters de landerijen rondom hun klooster, er is een wijngaard van 8 

ha. De kruiden- en moestuin liggen er ook prachtig bij door de samenwerking met 

vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een klooster tussen de wijnranken 

niet in Frankrijk…. maar hier in de buurt. 

Wilt u dit meemaken meld u dan tijdig aan. 

Nog even corona proef inleveren: invulstrookje van pagina 15 met gepast geld in een 

envelop afgeven vóór 12 oktober bij Helma de Vries, Wies Molenschot of Karel Damen. 

We vertrekken om 13.15 vanaf Het Klavier met de auto. 

Graag duidelijk opgeven of u zelf wilt rijden of meerijden. Kosten zijn € 8,50. Meerijden  

€ 2.50 p.p. 

Programma is als volgt: 

14.00 uur begint de dienst bij de zusters (niet verplicht) 

14.30 uur rondleiding door de tuinen en wijngaard en film in de bovenzaal. 

Voor de liefhebbers is er een kleine proeverij van de wijn uit de eigen wijngaard, een glas 

fris is natuurlijk ook mogelijk. 

Wees welkom bij de zusters Norbertinessen. 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

     U kunt gebruik maken van de Samen-Loont-pas 

Ons KBO race-fietsclubje 

We zijn weer helemaal in de running met fietsen eerst met twee personen en we hebben 

dit langzaam opgebouwd naar 12 personen. We vertrekken 

altijd op donderdagmiddag één uur bij Karel en fietsen nu om 

de nabij 80 km en natuurlijk onder weg een bakkie koffie. 

Tijdens de hete periode hebben we de rit verplaatst naar 

vroeg in de morgen. 

 

We hebben ook wel 

eens pech onderweg 

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

 Nader in te vullen programma in verband met coronavirus 

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

Muziekmiddag met  John van Krimpen, entree € 3,= incl. kopje koffie of thee.  Kaartje 

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

22 november in Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel 

Gezellige middag. I.v.m. coronavirus alleen voor eigen bewoners 
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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. 

Een wandeling langs en over (verdwenen) erfgoed, 7 oktober 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 5,-  ; Aanmelden vóór 14 oktober bij Karel Damen. 

Bezoek aan Klooster Sint-Catharinadal Oosterhout, 21 oktober 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 8,50. Ik rijd zelf ja / nee ; Ik kan … passagiers meenemen; ik wil graag ja / nee 

meerijden. 

Aanmelden vóór 12 oktober bij Helma de Vries, Wies Molenschot of Karel Damen.  

Bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch, 24 november. 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 50,00 pp. Inleveren vóór 10 november bij Helma de Vries; Geld overmaken ! 
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Wat hebben de leden weer genoten. 

Na deze lange en hete zomer konden ze eindelijk elkaar op gepaste afstand weer zien en 

gezellig bijkletsen. Woensdag 19 augustus hadden we met 48 leden op gepaste afstand een 

heerlijke en goed verzorgde BBQ bij Chalet Fontaine. 

Met 38 leden hadden we een schitterende dagtocht met een bus (met mondkapje) en 

boottocht naar De Gouden Ham in Appeltern. 

Daarna een heerlijk diner het was geweldig. 
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Een wandeling langs en over (verdwenen) erfgoed. 

Woensdag 7 oktober gaan wij met een gids van Heemkundekring De Ketsheuvel een 

wandeling langs en over het (verdwenen) erfgoed van Kaatsheuvel maken. 

Tussen alle saaie grijzen trottoirstenen zie je plots een afbeelding van bijv. het Klooster 

Bethlehem op een attentiesteen. Van deze “attentie-stenen” liggen er inmiddels 4 in de 

kern van Kaatsheuvel. Een herinnering aan oude tijden toen alles er nog heel anders uit 

zag. Het is uiteraard niet het enige bijzondere van de historie in Kaatsheuvel en onze 

gemeente. De gids van de Heemkundekring zal u 

tijdens deze wandeling nog meerder laten zien en er 

over vertellen. Een mooie historische wandeling door 

het dorp Kaatsheuvel, Ketsheuvel, Kletsheuvel, De 

Kets, en met carnaval Turfstekerslaand. 

Kosten deelname: 5 euro 

Start wandeling:    14.00 uur Patronaat, Hoofdstraat 32 

Invulstrookje van pagina 15 met gepast geld inleveren 

uiterlijk 4 oktober bij: Karel Damen, Gasthuisstraat 29. 

Diamanten Paar van Gastel 

Donderdag 10 september was de dag dat Ton van Gastel (81) 

en Jeanne van Vermeeren (81) hun 60 jarig huwelijksfeest 

vierden. Hoewel in coronatijd was de afspraak telefonisch snel 

gemaakt en werd ik zeer hartelijk welkom geheten door het 

bruidspaar. Het werd een zeer geanimeerd gesprek met de 

feestelingen want 60 jaar getrouwd is een heel leven met 

volop herinneringen. Ton komt uit een gezin met 14 kinderen 

en heeft zijn werkzame leven gevuld als directeur met het 

maken van kinderschoenen onder de merknaam Bunnies een 

zeer gewild product. Hij heeft nog ooit een octrooi gekregen 

op het ontwerpen van een kinderschoen die mee kon groeien. 

Jeanne vertelde dat ze graag was blijven werken maar als je vroeger trouwde werd je 

meteen ontslagen. Zo ging dat in die tijd. Ze kregen 2 dochters en een zoon en er kwamen 

3 kleinzonen en 3 kleindochters. Een mooi gezin waar ze trots op zijn. Ze zijn allebei nog 

heerlijk fit en hebben genoeg hobby’s om hun dagen mee te vullen. Het feest werd in 

kleine kring gevierd maar de vele felicitaties en bloemen getuigden van veel belangstelling 

voor dit sympathieke paar.  

Namens Bestuur en Commissies van KBO wensen wij jullie nog vele jaren in goede 

gezondheid samen toe. 
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Een grote verandering binnen Old Stars Desk / KBO 

Jos Hermsen, KBO Kaatsheuvel, heeft de OSD (Old Stars Desk) na het seizoen 2019-2020 

verlaten als zestalleider. Vanaf het begin is Jos het boegbeeld geweest van OSD, altijd actief 

om dingen te bedenken, altijd attent bij verjaardagen en kwaaltjes, kortom een 

modelleider. Wij zullen hem missen. 

Twee nieuwe leiders 

Typerend is ook wel, dat Jos niet opgevolgd wordt 1, maar door 2 man: Henk de Kort en 

Maarten Voesten. Bij velen van jullie is Henk bekend: hij was voetballend lid van DESK van 

zijn 10de tot zijn 25ste en nu is hij het weer van zijn 66ste tot zijn ….. en vindt hij, dat hij 

nogal wat zaken van vroeger moet afleren. 

Straatvoetballer  

Maarten is nooit lid geweest van een officiële voetbalclub, hij is waarschijnlijk een 

straatvoetballer. Daardoor wordt hij nauwelijks gehinderd door kennis van de spelregels en 

wil hij vooral hard rennen en lijfelijk contact hebben met zijn tegenstanders. Allemaal 

zaken, waar ook Henk last van heeft en die wij bij OSD zo snel mogelijk moeten afleren. En 

…waarschijnlijk lukt dat wel. 

Iedereen is welkom! 

Het is een klein select clubje, dat OSD, maar voorlopig overwegen we geen ledenstop, 

integendeel. We streven ernaar om meer leden te krijgen, zodat de basis wat breder 

wordt, als we over de grenzen van Kaatsheuvel gevraagd worden om deel te nemen aan 

masterclasses en clinics. Wie voelt zich geroepen om bij ons te komen spelen? Zelfs de 

leeftijd is geen beperkende factor. 

Overigens: je kunt de week niet beter beginnen dan om op maandagochtend tussen 9.30u 

en 11.30u met ons de wei in te gaan en dan af te sluiten met een bakje koffie. 

Henk de Kort / Maarten Voesten 

Overleden in de afgelopen periode  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer L.J.J. van Gulik 

Huize de Vossenberg 

5171 DA  Kaatsheuvel 

De heer W.T.H.Keetels 

Modelleur 49 

5171 SN  Kaatsheuvel 

 

De heer A. Mutsaers 

Jacob Catsstraat 6 

5171 EV  Kaatsheuvel 
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100-jarig bestaan kapsalon Zwaans ! 

Feest bij kapsalon Zwaans. Het 100-jarig bestaan 

van de kapsalon, is een feestje waard. Drie 

generaties van de familie Zwaans die de salon 

hebben opgebouwd, is een prestatie en felicitatie 

waard.  

In 1920 is Antoon Zwaans aan het Heultje (Nieuwe 

Markt) gestart met knippen en scheren. Als 14-

jarige kwam Kees in de salon zijn vader helpen met 

het inzepen van het gezicht voor het scheren. Zijn 

eigen meester kwam voor school ook om zich laten scheren, waarop Antoon dan zei “de 

leerling scheert de meester”.  In 1930 verhuisde hij naar Hilsestraat 2 (Huygenstraat) 

waarna er nog een derde keer verhuisd werd. Dit was in 1960 naar het adres Huygenstraat 

79 waar Kapsalon Zwaans nog steeds gevestigd is, een begrip in Kaatsheuvel. 

Vanaf 1985 deed de derde generatie zijn intrede in de zaak toen Twan mee ging knippen.  

Helaas is corona de oorzaak geweest van het voortijdig stoppen van Kees (risicogroep). De 

gezellige klets mist Kees wel. De klanten zullen Kees zijn humor en sterke verhalen ook 

missen waar men menig keer langer voor in de kapsalon bleef. 

Twan blijft de traditie en service van kapsalon Zwaans voortzetten voor jong en oud en 

hoopt dit lang te blijven doen. Met deze mijlpaal willen wij de familie Zwaans van harte 

feliciteren.  

Namens Bestuur en Commissies van KBO hartelijk gefeliciteerd. 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Tot de coronacrisis begon hield ik elke 2 weken een 

'computerspreekuur' in het Klavier.  

Omdat ik echter sinds enkele weken elke werkdag in 

de ochtend en 

middag 6-8 schoolkinderen naar hun school voor speciaal 

basisonderwijs in Vught breng of haal, heb ik moeten 

besluiten hiermee te stoppen.  

Heeft u echter vragen of problemen met uw computer, 

tablet of smartphone, schroom dan niet telefonisch 

contact op te nemen met mij,  Ruud Giesbers,  

tel. 06-18784622 (na 18:00 uur). Ik maak dan een afspraak 

met u om u persoonlijk te helpen.  
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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: Cees Sprangers -  Berkakker 8 - 5171 SR Kaatsheuvel - Tel.06-23356821 

Email: cees.sprangers@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: Yvonne van der Aa - Berndijksestraat 48 - 5171 BC Kaatsheuvel -  

Tel. 06-14778779. Email: yvonne.van.der.aa@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. 


