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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.  



3 

 

Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

2021 maakt voor velen een moeilijke start.  

Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen houden ons nog dagelijks in hun greep. 

Gelukkig is men inmiddels gestart met vaccineren, maar de zorgen zijn daarmee nog lang 

niet voorbij. 

Ziekenhuizen liggen nog vol met corona patiënten en de zorgmedewerkers en specialisten 

geven nog steeds zorgwekkende waarschuwingen af. 

We zullen het daarom samen nog een tijd vol moeten houden. 

We kunnen helaas geen goed beeld krijgen wanneer we weer gezellig samen kunnen zijn 

en uitstapjes mogen organiseren. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en 

hopen samen met jullie op een spoedige versoepeling van de maatregelen. 

Inmiddels hebben we als bestuur besloten onze jaarvergadering uit te stellen naar 

september 2021. We hopen dat we er dan weer met vele leden een mooie bijeenkomst 

van kunnen maken. 

Zodra er meer zicht is op de mogelijkheden zal onze activiteiten commissie beslist met 

ideeën komen. Tot die tijd moeten we ons helaas beperken tot het onderhouden van 

contacten op afstand. 

Blijf elkaar volgen d.m.v. een telefoontje of een berichtje onderling en pas vooral goed op 

voor de eigen gezondheid. Natuurlijk kunt u ook (een van de leden van) het bestuur bellen 

als u ergens mee zit.  

Natuurlijk is het verstandig bij mooi weer even naar buiten te gaan, te voet of op de fiets. 

Met 2 personen is het ook mogelijk om binnen de opgelegde regels voor wat afwisseling 

en ontspanning te zorgen. 

Ik wens iedereen veel sterkte en succes voor de komende periode. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Advertentie GGAB 

   

Activiteiten komende periode 

Alle activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie liggen zeker tot maart 2021 

stil als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. 

We hopen na die datum weer diverse activiteiten te kunnen en mogen 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. 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

 

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting over 

het jaar 2020                                                                                                                                                                                                                                                

Voor veel mensen is het invullen van het belastingbiljet 

een jaarlijks terugkerend probleem. Omdat veel mensen het moeilijk vinden hun aangifte 

zelf te verzorgen, heeft de KBO Kaatsheuvel ook dit jaar een belastingproject opgezet. 

Daarbij wordt ondersteuning geboden door de Klussen en Dienstencentrale (KDC). 

Invulperiode van 8 maart 2021 t/m 23 april 2021 

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

en omgeving, kunnen terecht bij deskundige vrijwilligers van de KBO die klaar staan om 

met het invullen te helpen.  

Aan deelname is voor alleenstaanden en/of partners wel een beperking verbonden: het 

inkomen mag per echtpaar niet hoger zijn dan € 50.000,- per jaar en voor een 

alleenstaande € 35.000,- per jaar. Ook als u van de belasting bericht hebt ontvangen dat u 

niet verplicht meer bent om een opgave te doen bestaat toch het recht op teruggave. 

De hoogte van de teruggave heeft o.a. te maken met de aftrekpost “specifieke zorgkosten”. 

Wij raden u aan dit door ons te laten onderzoeken. U zult verbaasd staan als er toch een 

meevaller is waarop u niet gerekend had. Als te veel belasting is betaald kan het teveel 

betaalde worden teruggevraagd door een aangifte te doen via Internet. 

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

machtigingscode naar ons meebrengt. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen dan 

dient u deze via telefoonnummer 088-1236555 alsnog aan te vragen. Verzending van een 

machtigingscode duurt ongeveer 5 dagen. 

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

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

kopieën en administratiekosten) Niet-leden betalen € 15,00/€ 30,00). 

Geïnteresseerden kunnen, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met 

Yvonne van der AA, secretaris van onze vereniging. 

U kunt zich aanmelden vanaf maandag 8 februari 2021 

Telefoonnummer 0416-278533 Op maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
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Rijbewijskeuring. 

Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw rijbewijs moet verlengen, moet u een medische 

keuring ondergaan – en dat vervolgens elke vijf jaar.  

KBO-Brabant heeft hiervoor een lijst op de website staan met keuringsinstellingen die een 

aantrekkelijk tarief hanteren. 

In Waalwijk is die keuringsinstelling te vinden in:   

Buurthuis Zanddonk 

Willaertpark 2a 

5144 VM Waalwijk 

Contact Online afspraak via www.voor-keur.nl  

Vragen kunnen gesteld worden via info@voor-keur.nl of eventueel via de voicemail  

van 085-0607065; u wordt altijd teruggebeld. 

Uw KBO-contributie retour via VGZ 

Als u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief van KBO-

Brabant heeft afgesloten, kunt u uw contributie tot maximaal 25 euro 

terugontvangen. 

Hiervoor hebt u een bewijs van lidmaatschap én betaling van uw contributie bij VGZ nodig. 

Vul het formulier op de KBO-website https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/ in. 

Voor degene die geen computer hebben die kunnen dit telefonisch laten verwerken door 

KBO Brabant, telefoon: 073 – 644 40 66.  

Belangrijk is dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: 

- naam, adres geboortedatum verzekerde 

- KBO-Brabant ledenpas lidmaatschapsnummer bijv. 17301234 of KBO-Kaatsheuvel  

   ledenpas KA wordt dan 1730 gevolgd door bijv. 1234  

- VGZ - klantnummer 

- KBO - contributiebedrag afgeschreven van hun bankrekening 

Let op:  

Als u en uw partner beiden KBO-lid en bij VGZ aanvullend verzekerd bent, dient u het 

formulier voor ieder van u apart aan te vragen. 

De VGZ kan u ook u met onderstaande helpen.  

Ruime vergoedingen voor mantelzorgers via VGZ 

VGZ biedt mantelzorgers graag de helpende hand. Bent u aanvullend verzekerd via KBO-

Brabant? Dan ontvangt u tot 25 dagen vervangende mantelzorg. Ook krijgt u tot € 1.000 

vergoeding voor de mantelzorgmakelaar die u helpt met regelwerk. 

Ga hiervoor naar de website: https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg 

telefonisch 088-1311234 dit omdat u aanvullend verzekerd bent via de KBO. 
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Van een van onze leden. 
 
 
Ode aan Engelen van mensen 
 
 

 
 

Leven en werken voor mensen 
die minder geluk hebben. 

Ze tellen de uren niet. 
Hun liefde voor de mensen is groter 
dan hun streven naar geld en bezit. 

Ze reiken hun handen, ze geven hun vriendschap. 
 

Ze maken kamers klaar en dekken de tafel. 
Ze gaan uit met eenzame.  

Ze bekommeren zich om arbeidsplaatsen. 
Ze bezoeken gevangenissen. 

Ze zorgen voor een warme woning. 
Ze schilderen, behangen en herstellen. 

 
Moesten ze er niet zijn,  

ontelbare zouden geen werk hebben. 
Velen zouden innerlijk van kou gestorven zijn. 

De engelen onder ons.  
Ze hebben geen vleugels 

maar hun hart is een veilige haven, 
voor allen die door de storm van het leven geteisterd worden. 

 
Een ode namens mij voor jullie van K.B.O. Kaatsheuvel!  

 
Immers, een vriendelijk woord, 'n uitspraak, 'n gebaar, de inzet 

en wat al niet meer, is als een korf vol honing, voor de medemens. 
Gezond voor de ziel en gezond voor het lichaam. 

Is dat even een wisselwerking! 
Daar gaat de energie van stromen! 

 
 
 
            Liefs, Nelly.  
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Beste lezers van de KBO,    

2021 is het alweer, wat een jaar hebben we achter 

de rug, en wat gaat 2021 ons brengen. Ik kan 

alleen maar hopen op een mooi jaar waarin we 

maatregelen versoepelen en we weer terug 

kunnen naar het ‘normale leven’ en voor Eekhof 

geld dat er weer meer vrijwilligers welkom zijn zodat we activiteiten kunnen opstarten 

voor de bewoners.  

Vrijwilligers blijven hard nodig en worden dan in deze tijd van corona erg gemist.  

Gelukkig zijn er wel vrijwilligers aan de gang en ondersteunen ze waar nodig is, zoals het 

ontbijt. Bent u een vroege vogel en wilt u ook iets betekenen voor de bewoners meld u 

dan aan als vrijwilliger en zorg voor een heerlijk ontbijt in de woonkamer(s).  

Ook de individuele aandacht gaat door en gelukkig maar. De bewoner(s) vinden het fijn om 

een praatje te maken, te gaan wandelen of gewoon een bakske te drinken. Denkt u dat 

vindt ik wel iets dan meld u aan als vrijwilliger en ik ga op zoek naar een gezellige match. 

Verder zijner nog veel meer mogelijkheden binnen Eekhof en zoeken we vrijwilligers die: 

 Willen koken voor 7 of 14 bewoners 

 Willen gaan fietsen met de bewoner op de duo fiets of rolstoelfiets 

 Naar de markt willen gaan op vrijdag middag 

 Of die hun talent, hobby of interesse willen inzetten voor Eekhof.  

Heeft u nog vragen, ideeën of opmerkingen dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg (coördinator vrijwillige inzet)  

mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl 

06-18959552 
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Woordzoeker 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 

verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek zo op en streep ze af. De overblijvende 

letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing en kunnen in onderstaande vakjes 

worden ingevuld.  

 

 

Vul de overblijvende letters hieronder in 

 

 

 

U kunt uw oplossing e-mailen naar Lia Leemans (lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl) of bij haar in de bus doen (Hobbemastraat 
11, Kaatsheuvel). Onder de goede oplossingen verloten wij een leuk prijsje. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden ! 

BEJAARDEN   ONS 

BESTUUR   ONTMOETEN 

BILJARTEN   OUDEREN 

BOSSEN   PEELVREUGD 

BRABANT   PEELWERKER 

BUITENLUST   PIONIERS 

BUSREIS   PUZZELS 

DANSEN   SJOELEN 

FIETSEN   STEK 

GELUK    STICHTING 

GEZELLIG   TURFSTEKEN 

GROENE POORT  VLAG 

GYMCLUB   VOORZITTER 

HANDWERKEN  WANDELEN 

INFORMATIE   WEBSITE 

JEU DE BOULES  ZORG 

KAARTEN  

KBO  

KERK  

KERSTVIERING  

KIEVITSHOF  

KNUTSELEN  

KOFFIE 

LANDHORST 

LEDEN 

NIEUWS 
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Coronatijd tijd om te mijmeren. 

Dit keer een nostalgische mijmering over Opoe's schort. 

 

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schort is.  

Het voornaamste gebruik van Opoe's schort was, om haar jurk te beschermen omdat ze er 

maar een paar had.  

Maar ook omdat het makkelijker was, om een schort te wassen in plaats van een jurk.  

Ze  gebruikte de schort ook als pannenlappen om de pannen van de kachel of uit de oven 

te halen. De schort diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.  

En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was de schort ook heel handig om de 

eieren te dragen.  

Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort  schuilen.  

En als het koud was kon ze haar armen erin draaien en opwarmen.  

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond 

over de kachel, met koken.  

Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht.  

Uit de tuin droeg ze van alle soorten groenten  naar binnen en als de erwten gedopt 

waren, gingen de schillen in de schort.  

In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen.  

Als Opoe onverwacht visite aan zag komen, je stond er van  te kijken, hoeveel meubeltjes 

dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.  

Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schort, dan wist iedereen 

dat het tijd was om binnen te komen.  

Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen 

gebruikt kan worden, zoals het schortje!  

 

Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek van worden, te weten hoeveel bacteriën er in 

dat schortje zaten.  

Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden ...... of toch??? 
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Kerstattentie 

23 december werden wij verrast door de KBO en zie deze 

mooi bloem is ontsproten uit de bol die wij mochten 

ontvangen. 

Na veel geduld staat hij nu te stralen met nog een knop 

waar wij nog even op moeten wachten voor hij zover is. 

Het is iedere dag genieten van deze mooie bloem. 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer J.F. Bulham 

De Heer G. Damen 

De Heer J.C. Dingemans 

Mevrouw A. Groenendaal - Tolboom 

Mevrouw M.G.W. van Leeuwen - Böinck 

De Heer H. Vastré 

Mevrouw A.M. van de Wouw - de Man 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

 

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

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!  

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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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 2021 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:  

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. 

   
 Aanmeldformulier   
 nieuw lid / nieuwe leden 

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. 


