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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. 

Het is al weer het laatste nieuwsblad voor dit jaar en we kijken weer 

uit naar de feestdagen waarin de kerstperiode altijd een bijzonder 

moment is om terug te kijken op het afgelopen jaar. 

In de uitgave van januari 2020 schreef Herman van Gulik in zijn voorwoord nog dat hij de 

hoop had dat 2020 een mooi kroonjaar zou worden. 

Hoe anders is het gelopen. Wie had kunnen vermoeden dat 2020 de boeken in zou gaan 

als het jaar met gedeeltelijke “lockdown “ waarin de vereniging vrijwel alle activiteiten stil 

moest leggen. De wereldwijde pandemie heeft ons ook nu nog stevig in zijn greep. 

Als triest resultaat van deze pandemie hebben velen van ons in hun directe omgeving te 

maken gekregen met ernstig zieke vrienden, familie of partners. Helaas zijn ook enkele 

leden van onze vereniging aan de gevolgen van corona in het ziekenhuis opgenomen of 

zelfs overleden. Door alle beperkende maatregelen is het sociale contact waar iedereen 

behoefte aan heeft en wat juist bij de senioren een serieus aandachtpunt is erg zwaar 

onder druk komen staan. Elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen, het leven 

aangenaam maken is vrijwel onmogelijk geworden. 

Jaarlijks sluiten wij ons programma af met een mooie kerstviering waarin ook onze 

overleden leden herdacht worden. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat het dit 

jaar vanwege alle beperkende maatregelen niet kan plaatsvinden. 

Om onze overleden leden te gedenken zullen we in de laatste ONS van eind december met 

een bijlage hier toch bij stil staan. Wij hopen dat dit ondanks de beperkingen toch troost 

en steun mag geven aan de nabestaanden. 

Verder wens ik u allen een goede en vooral gezonde kerstperiode en jaarwisseling toe. 

We hopen op betere tijden en gaan enthousiast aan de slag om van 2021 een mooi 

verenigingsjaar te maken. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

Alle activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie liggen zeker tot maart 2021 

stil als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. 

De activiteitencommissie hoopt na die datum weer diverse activiteiten te kunnen en 

mogen gaan organiseren. 

Wat betreft de vaste sport activiteiten, kaarten maken en schilderen, wanneer die weer 

van start gaan worden de deelnemers per groep hiervan op de hoogte gebracht. 

Mededeling voor onze leden die zich hebben aangemeld voor de Musical 

Anastasia en de Passiespelen. 

Door Covid-19, coronavirus, is nog niet bekend wanneer wij de Musical Anastasia en de 

Passiespelen in Tegelen kunnen gaan bezoeken. Wij als bestuur en activiteitencommissie 

KBO, vinden dit net als u heel vervelend. 

Natuurlijk gaan wij zodra dit mogelijk is hier met jullie naar toe. 

Mocht het echter zo zijn dat een van beide uitvoeringen om wat voor reden dan ook 

helemaal gecanceld worden dan hoeft u zich geen zorgen te maken over uw betaling. 

Voor alsnog gaan wij nu geen terugbetalingen doen want wij hebben met u goede hoop 

beide voorstellingen in 2021 met u te kunnen bezoeken. 

 

Wij hopen zeker met u op zeker deze twee mooie voorstellingen in 2021 te bezoeken. 

Bestuur en activiteitencommissie. 
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Advertentie GGAB 

Opbrengst Rabo Club-support actie 

Begin oktober werd de jaarlijkse actie van de Rabobank gehouden om verenigingen uit de 

eigen woonplaats of in de onmiddellijke omgeving te ondersteunen. Dit jaar stelde de 

Rabobank De Langstraat hiervoor een bedrag van € 200.000,- beschikbaar. Leden van de 

Rabobank konden elk 5 stemmen uitbrengen op die verenigingen die zij hierbij wilde 

steunen, waarbij men maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging kon uitbrengen.  

Ook dit jaar deed u dat in grote getalen, zodat wij half november van de Rabobank het 

bericht kregen dat wij € 693,40 tegemoet kunnen zien. Wij danken natuurlijk allen, die hun 

stem op onze vereniging hebben uitgebracht. 
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De wandeling langs en over (verdwenen) erfgoed. 

Met 12 personen werd hier aan deelgenomen. Het startpunt was bij 

het Patronaatsgebouw in de Hoofdstraat. Door Gerard van Eeuwijk en 

Jan van Best van Heemkundekring De Ketsheuvel werd hier begonnen 

met de historie van dit markante gebouw. Dit gebouw is nu in gebruik 

door zowel Heemkundekring De Ketsheuvel als Van Gorp 

Uitvaartzorg. Voor niet geboren en getogen Kaatsheuvelse 

deelnemers was het een openbaring wat hier allemaal in vroeger 

tijden gehuisvest is geweest. 

 

De wandeling vervolgend, kwamen ons nog veel 

meer wetenswaardigheden ter ore mede door 

het enthousiasme van de echte Kaatsheuvelse 

deelnemers. Woningen die waren bewoond door 

henzelf, vrienden of bekenden. Hierdoor kregen 

Gerard en Jan van de Heemkundekring, ook 

informatie die nog niet bij hen bekend was. 

Leuke anekdotes werden er verteld als er weer 

werd stilgestaan bij een herinneringstegel o.a. 

over scholen met nonnen en paters. 

Ondanks een regenbuitje was het al met al een 

fijne wandeling. Wij hebben veel geleerd over de 

activiteiten van de Heemkundekring voor het 

behoud van de historie van gebouwen en kleine 

monumenten, zoals deze te zien zijn in gevels van 

huizen etc.  

Nieuwsgierig geworden wat de Heemkundekring 

De Ketsheuvel zoal doet, kijk dan op hun website: 

www.deketsheuvel.nl 
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Nieuwe kortingspasje en kortingboek 

Binnenkort ontvangt u een nieuwe jaarpas en kortingboek voor 

2021. 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:  

E-mail jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl of telefonisch  

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. U kunt dit doen door te mailen naar bovengenoemd  

                         e-mailadres.           

Alvast bedankt,  

Jos Hermsen, ledenadministratie. 

Contributie 

In januari begint weer een nieuw contributiejaar.  

Mocht U uw lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, vraag ik u dit dan vóór 1 

januari te doen. Mocht u dit vergeten, dan bent u de contributie over het gehele jaar 2021 

verschuldigd! 

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie automatisch eind 

januari 2021 worden afgeschreven. Het merendeel van onze leden heeft inmiddels een 

machtiging hiervoor afgegeven! Dit is voor onze penningmeester erg overzichtelijk.  

De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen eind januari de nota voor 

de contributie van 2021 met een machtigingsformulier. Wij zouden het prettig vinden 

wanneer u deze machtiging invult en deze in bijgevoegde envelop naar de penningmeester 

opstuurt (afgeven kan ook Verlaet 4 Kaatsheuvel). U helpt onze vereniging hier enorm 

mee! 

 

Alvast bedankt,  

Henk van den Kieboom, 

penningmeester. 
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Beste lezer(s), 

In wat voor gekke tijd zijn we beland. Wat een virus met 

de wereld kan doen en de samenleving kan veranderen. 

Ook voor de bewoners, personeel en vrijwilligers van 

Eekhof is aanpassen. Helaas is het virus niet aan onze 

deur voorbij gegaan en hebben we er mee te maken nu 

en tijdens de 1ste golf ook. In deze tijd hebben we de 

hulp van vrijwilligers gemist. Het extra handje bij de 

maaltijden, activiteiten, dat maatje voor de bewoner en 

wat ze allemaal wel niet meer doen voor ons. We waren net weer opgestart en vrijwilligers 

waren weer welkom toen de 2de golf zich aandiende waardoor we alle activiteiten hebben 

afgezegd. Maar we hebben gemerkt dat vrijwilligers belangrijk zijn en blijven. We hopen 

dan ook snel weer dat vrijwilligers weer binnen kunnen komen en hun geweldige 

werkzaamheden kunnen voortzetten in het belang van de bewoner.  

Wilt u in de toekomst iets betekenen voor Eekhof en de bewoners neem dan contact op 

met Mirelle van Oversteeg voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Fusie Schakelring.  

Vele van jullie hebben het vast wel gelezen of gehoord dat Schakelring vanaf 1 januari 

2021 gaat fuseren met Volckeart en Riethorst Stromenland. Vanaf deze datum zal 

Schakelring Mijzo gaan heten. 

Een grote organisatie met 26 huizen in de regio’s Breda, Tilburg, Gorinchem en Den Bosch.  

Wat Mijzo sterk maakt is de bundeling van krachten. Samen hebben we meer kennis en 

expertise in huis, kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan en zorgen 

een breed aanbod aan zorgproducten. Cliënten kunnen bij Mijzo terecht voor 

wijkverpleging, revalidatie, langdurige zorg, palliatieve zorg, eerstelijns verblijf en 

dagbesteding. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.mijzo.nl.  

 

Ik hoop tot ziens. 

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg coördinator vrijwillige inzet 

Eekhof        

06-18959552/0416-301402 

Mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl 
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Jaarvergadering 16 september 2020. 

De algemene jaarvergadering vond pas nu plaats omdat bijeenkomsten van deze omvang 

niet eerder waren toegestaan. Voorzitter Herman van Gulik opende voor de negende en 

laatste keer in deze functie de vergadering die 

in Chalet Fontaine werd gehouden en waar de 

zaal volgens Corona voorschrift was ingericht 

om de ca. 80 aanwezigen, de helft van het 

normale aantal leden bij een jaarvergadering, 

plaats te bieden. Er werd afscheid genomen 

van Ton van Iersel als lid van de activiteiten-

commissie en hij werd bedankt voor zijn 

inspanningen door de jaren. 

Toen was het woord aan de scheidende voorzitter. Herman gaf aan dat hij altijd met plezier 

deel heeft uitgemaakt van het bestuur en dat hij er trots op is dat onze KBO door de jaren 

niet alleen is gegroeid van 450 naar 1170 leden maar ook dat onze organisatie is 

“opgeklommen van amateurs naar Eredivisie niveau.” Het is fijn om te zien dat de 

georganiseerde activiteiten aanslaan bij de leden mede dankzij de professionele aanpak 

van het hele KBO team. Het is onze kernactiviteit om sociaal bezig te zijn voor de leden en 

hun ook hulp te bieden daar waar nodig. In dit verband meldde Herman en later ook Joost 

van de Wouw, dat er plannen zijn om de zorg naar de leden uit te breiden. Als je de 

landelijke getallen hoort van senioren die zeggen zich eenzaam te voelen dan wil de KBO 

daar ook iets tegen doen. Hierover wordt nagedacht en tzt over bericht. Herman meldde 

dat wij als KBO een prettige samenwerking hebben met de gemeente en kan terugkijken 

op zo’n 15 jaar lidmaatschap waarvan 8 1/2 jaar als voorzitter. Hij ontving een dinerbon en 

een aandenken en zijn echtgenote Els een mooie 

bos bloemen. Ook vanuit het gemeentebestuur 

van Loon op Zand werd Herman door wethouder 

Brekelmans bedankt voor zijn inzet voor de KBO 

en werden een fles wijn en bloemen 

overhandigd. En vanuit KBO Brabant kreeg 

Herman en zilveren speld met goud die door Els 

mocht worden opgespeld, samen met een 

Oorkonde. 

De KBO leden hebben hun stem kunnen uitbrengen ten gunste van de enige kandidaat: 

Cees Sprangers. Van de 91 uitgebrachte stemmen waren er 7 tegenstemmers en 1 blanco. 

Daarmee was zijn verkiezing een feit. 
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Cees, al 5 jaar lid van het bestuur bedankte 

op zijn beurt ook Herman, hij noemde hem 

een echte teamspeler die houdt van 

duidelijkheid en professionele aanpak. De 

ontstane vacature van secretaris wordt 

overgenomen door Yvonne van der Aa. Zij 

wordt succes toegewenst in haar nieuwe 

functie. 

Nadat de agenda van de vergadering was 

afgewerkt was er nog een kort intermezzo met een goochelaar. Ter afsluiting werd er 

volgens traditie worstenbrood geserveerd. 

De Heer J. van Beers 

De Heer C. Bergmans 

Mevr. D. van Dooren-de Bruin 

De Heer A.J.A. Gadellaa 

Mevr. G.M. Gadellaa-v.d.Linden 

Mevr. M. van Gorkom-de Jong 

Mevr. R. Hamers-Brekelmans 

De Heer G.M.J. van Leijsen 

Mevrouw H. Leyenaar-Metzger  

Mevr. H.J.H. van Oostrum 

De Heer W.H.A. Raaijmakers 

Mevr. F. v.d. Sanden-de Brouwer 

Mevr. J. Stalpers-Smulders 

De Heer F.J. Vugts 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

Huistest 

Vanaf november biedt KBO-Brabant in samenwerking met Mijn Huis Op Maat de Huistest 

aan, naast het bestaande groepsvoorlichtingsprogramma Ons Veilig Thuis. De Huistest biedt 

de mogelijkheid om eens kritisch naar de eigen woning te (laten) kijken op het gebied van 

veiligheid (brand, criminaliteit, valgevaar). De test bestaat uit een online vragenlijst en 

daaruit voortkomende adviezen. Er is ook een papieren versie beschikbaar voor wie geen 

internet heeft. De Huistest is een toegankelijke test, 

die desgewenst kan worden begeleid door een 

wooncoach. Uiteraard wordt strikt rekening 

gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM. De 

Huistest is gratis. Heeft u belangstelling? Neem 

telefonisch of per e-mail contact op met Edith 

Mostert: emostert@kbo-brabant.nl of (073)644466. 

Door het coronavirus heeft de organisatie, de activiteiten die gepland waren 

in oktober en november helaas moeten annuleren. 

Op dit ogenblik kan er helaas niet ver voor uit gekeken worden. Door de 

aangescherpte overheidsregels kunnen  en mogen wij niets  plannen. 

Natuurlijk stellen wij  alles in het werk, zodra het weer  mogelijk is de draad 

van de gezellige zondag weer op te pakken. 

Wij zeggen hopelijk  snel tot ziens zo dat we elkaar weer kunnen zien en 

spreken bij de Gezellige zondag!  
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Gouden paar Molenschot-Beerens 

11 November 1970 was de dag dat Gerrit en 

Wies Molenschot elkaar 50 jaar geleden het ja-

woord gaven. Na hun huwelijk streken zij neer in 

Kaatsheuvel, waar ook hun twee zonen zijn 

geboren, en werkten zij beiden in de 

schoenindustrie. Jaren later begonnen zij aan 

een nieuw avontuur en verhuisde zij naar Loon 

op Zand. Hier starten zij een cafetaria in het 

centrum wat nu draaiende wordt gehouden door 

hun zoon Camiel. Wies en Gerrit hebben vele 

jaren met plezier gewerkt in hun cafetaria Het 

Pleintje tot zij met pensioen gingen. Hiermee 

eindigde hun avontuur in Loon op Zand en 

keerde zij terug naar Kaatsheuvel. Beiden doen 

ac-ef mee aan het verenigingsleven in 

Kaatsheuvel. Wies is al vele jaren een 

enthousiaste vaste kracht bij de KBO.  Ze is al 

jaren een ac-ef lid van de ac-viteiten commissie,  

de redac-e van het Nieuwsblad en het bestuur.  

 

Gerrit schildert graag, een hobby die hij graag deelt en daarom gee0 hij sinds een paar 

jaar schilderles bij de KBO wat een groot succes is.  

Vakan-e houden vinden zij een belangrijk en gezellig onderdeel van hun leven. De camper 

is hier dan ook een veel gebruikte vakan-evriend. Vele mooi reizen hebben zij samen of 

met vrienden inmiddels gemaakt. Marokko is een zeer mooie en indrukwekkende reis 

geweest, waar Wies en Gerrit graag over vertellen en zij mooie herinneringen aan hebben. 

14 November 2020 hadden Gerrit en Wies het Gouden huwelijk willen vieren met een 

gezellig feest bij Chalet Fontaine. Helaas door de corona pandemie was dit niet mogelijk. 

Zelfs in kleine kring kon er niet echt een feestje gevierd worden.  

 

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

gezondheid toe. 
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Allerzielen 

2 november was het Allerzielen. Burgemeester Hanne van Aart wilde op die dag een 

bijeenkomst organiseren om met elkaar te gedenken wat voor een raar, naar jaar 2020 

voor velen van ons blijkt te zijn. Helaas bleek het niet verantwoord om met te veel mensen 

bijeen te komen, precies door datzelfde corona dat al zo vaak roet in het eten gooide. 

Daarom heeft ze nu, via internet en Facebook alle inwoners van Loon op Zand 

toegesproken. 

Albert Megens schreef speciaal voor deze bijeenkomst het volgende gedicht: 

 

 

OP VERTROUWEN KUN JE BOUWEN 
 
Elke boom weet dat hij in het naseizoen 
beter bestand is tegen onverhoedse vlagen 
wanneer het verkleurde groen door een storm 
van zijn breekbare takken wordt geslagen, 
dat bij iedere nieuwe lente blijkt dat hij 
na een wintertijd van inkeer goed en wel 
is uitgerust om in blad en bloem te schieten 
zorgzaam de nesten met het jonge vogelvolk 
te beschutten en vrucht te dragen. 
 
Elke boom weet dat zij enkel en alleen 
bestand is tegen broosheid, verval en ander 
onbehagen, wanneer zij vrijmoedig ruimte 
maakt voor de groeikracht van haar takken, 
de nieuwe aanwas voortdurend voedt en 
inspiratie biedt vanuit haar diepste lagen, 
spontaan en zonder argwaan, dankzij haar 
stam in de grond van haar bestaan het licht 
vindt, elke tak die steun zoekt blijft schragen 
 
Iedere boom, elk mens hier, dient op de kracht 
van de jeugd te vertrouwen, aan saamhorigheid 
in onze dorpsgemeenschap te blijven bouwen. 
Op wie licht doorlaat, houvast en ruimte 
biedt aan wie zich wil ontplooien, houvast 
en beschutting aan wie kwetsbaar blijkt 
in bange tijden, uitkomst aan wie op de 
digitale snelweg wordt vergeten of omver 
gereden, kun je altijd veilig bouwen. 
 

Albert Megens 
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Nog niet zo handig of op eigen tempo wegwijs worden lees dan nu verder. 

Het SeniorWeb kan u met het volgende wegwijs maken. 

Wilt u WhatsAppen of Facetimen met uw kleinkind? Foto’s en video’s maken, Facebooken, 

muziek streamen of op vakantie met e-reader? Of wilt u gewoon uw computer veilig 

updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u digitaal fit bent. Wat u ook met uw tablet, 

computer of smartphone wilt doen. SeniorWeb helpt u daarbij met praktische uitleg, 

online cursussen en persoonlijke hulp.   

SeniorWeb-lidmaatschap 

Word nu gratis lid tot eind 2020 en betaal in 2021 slechts € 34,-. Bovendien ontvangt u het 

computerboek Overal internet en een SeniorWeb Styluspen cadeau. Het lidmaatschap 

loopt per kalenderjaar en geldt tot wederopzegging. 

Als SeniorWeb-lid profiteert u van de volgende ledenvoordelen: 

 Ongelimiteerde online helpdesk 

 Telefonische computerhulp én zelfs bij u thuis 

 4 x per jaar computertijdschrift Enter 

 Wekelijks informatieve nieuwsbrieven 

 Online cursussen over populaire onderwerpen 

 Deskundige controle van verdachte mails 

 Voordelige computerboeken en accessoires 

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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Beste ouderen, 

Zoals wij allen al maanden merken, is het sociale, maar ook kerkelijke leven danig 

veranderd als gevolg van het nare coronavirus. Wie aanvankelijk dacht, of wellicht nu nog 

denkt, dat dit een gewone griep is, zal toch inmiddels wel tot inzicht zijn gekomen.  

Wie had ooit durven denken dat sinds de Tweede Wereldoorlog jong en oud wereldwijd 

met deze pandemie te maken zou krijgen en danig in zijn of haar bewegingsvrijheid zou 

worden beperkt. 

Ook de KBO heeft de gevolgen van de genomen maatregelen, ter bescherming van met 

name de ouderen, aan den lijve ondervonden. De zo belangrijke activiteiten die de 

belangen van ouderen, maar ook van de kwetsbaren behartigen, zijn op een lager pitje 

komen te staan. De dagindeling verandert. Niet alleen activiteiten zijn niet meer mogelijk 

zoals men gewend was, ook de dagelijkse ontmoetingen die kleur en vreugde geven aan 

het leven lijken je te zijn ontnomen. Eenzaamheid ligt daardoor op de loer of wordt zo 

versterkt dat je helemaal op jezelf wordt teruggeworpen. Wat de Seniorenvereniging 

kenmerkt is dat er goede adviezen zijn en initiatieven, want het omzien naar elkaar mag 

geen gevaar lopen. 

Gelukkig blijven mensen zich inzetten voor de medemens om zich gekend te blijven voelen 

en wordt van alles bedacht om mensen nabij te zijn, waar mogelijk ook met alle digitale 

middelen die wij tot onze beschikking hebben. Dat omzien is de taak van iedere 

medemens en in bijzonder voor de gelovige, de Christen. 

Bij de eerste maatregelen in maart jl. zagen wij al hoe inventief mensen kunnen zijn en 

iedereen zijn beste beentje voor zette. De onderlinge eenheid was sterk. Er werd buiten 

gezongen bij de zorgcentra. Met deze tweede golf van corona wordt het toch wat 

moeilijker. De verbondenheid is minder en dat mag onder ons christenen niet gebeuren. 

Zoals Mgr. De Korte onlangs schreef: let op het algemeen welzijn, blijf verbinden en elkaar 

dienen. 

In de parochie werken wij sinds het begin van de vakantie met een beperkt rooster voor de 

pastorale bediening van de vier kerken. We konden weer meer gaan vieren. 

Eucharistievieringen waren thuis via de buis te volgen. Zo konden we elkaar ook als het 

ware omarmen en sterken in de beleving van ons geloof. Nu de maatregelen weer zijn 

aangescherpt ziet het er naar uit dat wij ook de komende Advent en het zo mooie 

Kerstfeest anders en heel beperkt zullen moeten vieren. 

Geen mooie en stemmige Kerstviering zoals wij met de ouderen gewend zijn, met 

bemoedigende woorden, mooie zang, plezierige ontmoetingen en gesprekken. Na afloop 

ging je toch altijd met een voldaan gevoel terug naar huis? Dit jaar zullen we die 

Kerstviering moeten missen, maar ik ben er van overtuigd dat alles in het werk zal worden 

gesteld om u te laten ervaren dat iedereen er toe doet. Het bestuur met uw nieuwe 
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voorzitter zal zich ook weer inspannen voor de komende tijd. Vanuit de parochie  

H. Willibrord is in ieder geval vanuit een van de kerken een uitgezonden Kerstviering die via 

Facebook of de website is te volgen. 

Van harte wens ik u toe dat u de kracht krijgt om vol te houden. Ook wens ik u goede 

voorbereidingen op de Advent zodat straks de Kerstvreugde met het Goede nieuws van 

Jezus geboorte uw huiskamers mag binnenkomen. 

Hartelijke groet, 

Pastoor Luijckx 
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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  (VOA) 

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 2021 samen met het blad ONS in de maanden: Eind 

februari, maart, mei, juli, september en november. De andere maanden  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. 


