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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 

 

Het Klavier Lia Leemans, tel 275016, 

altijd vooraf even bellen.  
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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Hebben jullie ook dat gevoel van even de weg kwijt zijn. Normaal 

zouden we als bestuur al weer druk zijn met de voorbereiding van 

onze jaarvergadering. Nu dus even niet. 

Ons sociale leven staat al weer meer dan een jaar volledig op zijn kop. Corona heeft ons 

lelijk te pakken en hoewel de vaccinatie programma’s inmiddels aardig op gang zijn 

gekomen is van versoepeling nog nauwelijks sprake. 

De meest ouderen onder ons hebben hun eerste prik al gehad in februari en maart maar 

velen moeten nog op hun beurt wachten. 

Februari heeft al enkele mooie voorjaarsdagen gebracht waarbij ik het gevoel kreeg van 

opluchting, meer vrijheid, even naar buiten voor een wandeling of fietstocht. 

Van groepsactiviteiten is echter voorlopig nog geen sprake. 

Wat missen we de contacten en ons vaste vertrouwde leefpatroon. 

Tijd voor wederopstanding. Dat brengt me bij de paastijd, die vanwege wegvallen carnaval 

en geen kerkelijke voorbereidingen in de paastijd zoals we gewend waren ook geheel 

anders is verlopen.  

Toch biedt Pasen een vertrouwde markering van vooruitzien met hoop op de toekomst. 

Pasen blijft net als het ontluikende voorjaar met krokussen en narcissen een gevoel geven 

van nieuw leven. De kale aanblik naar bomen maakt plaats voor fris groen wat het 

lentegevoel ondersteund. 

Laten we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Zodra het weer kan samen een mooi 

voorjaar tegemoet gaan. 

 

Cees Sprangers 

voorzitter 

Woordzoeker uit Nieuwsblad 2021 januari 

De oplossing van de woord puzzel is: HET LEVEN IS GOED IN DE PAREL VAN DE PEEL 

Uit alle goede oplossingen is door loting de heer Joop Bisselink de prijswinnaar geworden. 

Joop heeft inmiddels een prijsje ontvangen. 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Advertentie GGAB 

   Activiteiten komende periode 

Vele activiteiten 'normaal' georganiseerd door de activiteitencommissie liggen nog altijd 

stil als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. 

In dit Nieuwsblad hebben wij een tweetal activiteiten opgenomen, die u verderop in dit 

Nieuwsblad aantreft.   

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. 

 

De lezing in het Missiehuis staat nog steeds op de agenda. 

Mogelijk kunnen wij deze weer oppakken in juni. De Vossenberg moet natuurlijk 

beschikbaar zijn. Leden die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen t.z.t. een e-mail 

hierover. 

Wij houden jullie op de hoogte. 
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Bloesemtocht door de Betuwe 

Ieder voorjaar vindt er in de Betuwe een metamorfose 

plaats; na de winterperiode brengt de voorjaarszon de 

appel-, peren- en kersenbomen tot bloei. Een sprookje in 

de Betuwe. Donderdag 6 mei gaan we met de bus de 

bloesemtocht door de Betuwe rijden. Een route tussen de 

Rijn en Waal langs pittoreske Betuwe plaatsjes. We 

passeren o.a. Lienden, Ommeren en Wiel.  

Tijdens de rit moet iedereen een mondkapje op. 

Voor onderweg krijgt u een pakje drinken en een verpakte koek aangeboden in de bus. 

De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf het Klavier en om 17.00 uur zijn we weer terug.  

Graag om 12.45 uur aanwezig zijn. 

Let op de inschrijfperiode is heel kort en kunt u doen met het invulstrookje op pagina 14. 

Er is plaats voor 40 personen en de prijs is € 20,--.   

Ook hier geldt: bent u verkouden, heeft u koorts of andere corona gerelateerde 

verschijnselen, dan meldt u zich af. 

Voor informatie kunt u bellen met Agnes Burgs telefoon 0416-274072 

Mededeling voor onze leden die zich hebben aangemeld voor Anastasia en of 

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. Wij hebben weer contact gehad met de 

betreffende organisaties maar die kunnen ons op dit moment nog niet zeggen wanneer de 

betreffende voorstellingen door mogen gaan. Natuurlijk geven wij dit aan jullie door zodra 

wij iets weten. Tot die tijd vragen wij jullie aub geduld te hebben, waarbij onderstaande 

garantie van terug betaling natuurlijk blijft staan. 

Mocht het zo zijn dat een van beide voorstellingen of beide voorstellingen om wat voor 

reden dan ook helemaal gecanceld worden, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de 

door u betaalde bijdrage voor een van deze voorstellingen.  

KBO Kaatsheuvel garandeert u dat het door u betaalde bedrag, altijd volledig door KBO 

Kaatsheuvel aan u zal worden terug betaald.  

Maar voor alsnog gaan wij nu geen terugbetalingen doen, want wij hebben met u goede 

hoop dat beide voorstellingen in 2021 met u te kunnen bezoeken. 

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

Bestuur en activiteitencommissie. 
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Lady’s Day bij van der Kloostermode in Boskoop 

Heeft u ook zo’n zin om een nieuwe outfit te 

kopen !? 

Inmiddels is het al langer dan een jaar dat we 

volop beperkingen hebben door dit nare virus. 

Woensdag 26 mei gaan we een bezoek brengen 

aan een modeshow in Boskoop  

We vertrekken 26 mei om 09.00 uur bij het Klavier met de bus richting Boskoop. We 

worden ontvangen met koffie en gebak van de plaatselijke banketbakker. 

Rond 11.00 uur wordt er met meerdere mannequins eigentijdse mode door middel van 

een uitgebreide modeshow met muziek en accessoires gepresenteerd.  

Daarna krijgen we een heerlijke lunch. De hele dag door wordt er naar wens en behoefte 

koffie en thee geschonken. Natuurlijk kan er ook kleding bekeken en gepast worden.  

Rond 15.00 uur wordt er feestelijk afgesloten met een advocaatje met slagroom en daarna 

rijden we terug naar Kaatsheuvel, waar we verwachten rond 17.00 uur te zijn. 

De kosten zijn € 30,-- per persoon alleen voor leden.  

Er kunnen maximaal 35 personen mee. Bij grote belangstelling bekijken we of er nog een 

andere datum mogelijk is. Informatie: Agnes Burgs tel. 274072.  

Invulstrookje van pagina 15 met gepast geld uiterlijk 10 mei inleveren bij Helma de Vries, 

Jan de Rooijstraat 2 c .  

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw J. van Daalen-Timmers 

de heer W.J. van Gorkum 

de heer G.J. Klijn 

de heer A. van Laarhoven 

de heer A. Maas 
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Criminaliteit via telefoon en WhatsApp 
 
In de Ons van april heeft u het artikel hierover 
kunnen lezen. (pagina 21) 
Wij als uw KBO-vereniging willen dit nog eens 
onder uw aandacht brengen. 
Helaas gebeurt het tegenwoordig maar al te 
vaak en neemt deze manier van criminaliteit, 
cybercrime, alleen nog maar meer toe. 
Als u gebeld wordt, zogenaamd door een 
bankmedewerker of politie vraag dan naar de naam van diegene die u belt en bel dan zelf 
terug naar uw bank of politie en vraag naar diegene die u gebeld heeft. 
Een slogan die hiervoor nog steeds van toepassing is luidt;  
“Stop, hang op, bel uw bank” of politie natuurlijk. 
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in april, zoals u in de Ons hebt kunnen lezen 
hierover enkele Webinars gehouden die terug te zien zijn op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  
 
Mocht u slachtoffer zijn geworden of twijfelt u of u te maken hebt met criminelen, meld 
het vooral aan de politie en doe aangifte. Van cybercrime kunt u aangifte doen via 
telefoonnummer 0900-8844, op een politiebureau of digitaal via www.politie.nl, zoek op 
cybercrime. Heeft u vragen over fraude, neem dan contact op met de Fraudehelpdesk via 
www.fraudehelpdesk.nl. Ook Slachtofferhulp Nederland kan u helpen. U kunt bellen met 
Slachtofferhulp via 0900-0101 of contact opnemen via de website www.slachtofferhulp.nl 

 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
http://www.politie.nl
http://www.fraudehelpdesk.nl
http://www.slachtofferhulp.nl
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Beste lezers van de KBO,    

Inmiddels is de fusie een feit en gaan we verder als 

Mijzo. Verder zal ik niks veranderen en blijft Eekhof 

gewoon Eekhof. Gelukkig zijn de bewoners en vele 

personeelsleden gevaccineerd en kunnen we weer 

een beetje vooruit kijken. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers! 

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 ochtendmens die zorgt voor gezelligheid aan de ontbijttafel? Dan is 

Eekhof op zoek naar u.  

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 

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

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

• De sterren van de hemel koken en dus zorgen voor een heerlijke maaltijd. 

• De fietsschoenen aan willen doen om samen te gaan fietsen.  

• Een lekker visje op de markt willen gaan halen samen met de bewoner. 

• Een geweldige hobby, een waardevol talent of hun interesse willen inzetten voor 

Eekhof.  

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

worden bij Eekhof neem dan contact op.  

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van oversteeg (coördinator vrijwillige inzet)  

Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl 

Telefoon: 06-18959552 
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Pas op! Bank-aan-huis-oplichting 

Nieuwe oplichtingstruc: bank-aan-huis-oplichting 

Er komt een nep-bankmedewerker bij u aan huis om 
zogenaamd samen met u uw bankrekening te 
beveiligen of om uw betaalpas of inlogapparaatje en 
uw pincode op te halen. Uw bank vraagt nooit om uw 
pincode, betaalpas of inlogapparaat en zal deze nooit 
bij u ophalen! 

Wat is bank-aan-huis-oplichting? 

Een oplichter belt u en doet zich voor als iemand van 
uw bank. Het telefoonnummer waarmee de oplichter 
u belt, kan het echte nummer van uw bank zijn, maar 
is het niet. Dit wordt spoofing genoemd. De nep-
bankmedewerker maakt u eerst bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er 
een verdachte grote betaling vanaf uw bankrekening is gedaan, dat uw computer niet 
meer veilig is of dat uw betaalpas of inlogapparaatje vervangen moet worden. Daarna 
maakt de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand van de bank bij u thuis moet 
langskomen om de problemen op te lossen of om uw betaalpas of inlogapparaat op te 
halen. U kunt niet zelf naar een bankkantoor komen, zogenaamd vanwege corona of om 
een andere reden. Tenslotte komt er inderdaad een nep-bankmedewerker bij u aan huis 
om zogenaamd samen met u uw bankrekening te beveiligen of om uw betaalpas of 
inlogapparaatje en uw pincode op te halen. Uw bank vraagt nooit om uw pincode, 
betaalpas of inlogapparaat en zal deze nooit bij u ophalen. 

Soms vraagt de oplichter dat u uw pincode via een website zelf wijzigt. De oplichter vraagt 
ook vaak dat u eerst zelf uw bankpas doorknipt. Ook dit zal uw bank nooit van u vragen. In 
werkelijkheid kunnen de oplichters uw bankrekening leegroven. Dit doen ze via een 
meegebrachte computer, op uw eigen computer of met uw betaalpas of inlogapparaatje 
en pincode. Als de betaalchip (het goudkleurige vierkantje op uw pas) niet doormidden is 
geknipt dan kan een oplichter met een doorgeknipte betaalpas nog steeds 
internetbankieren of geld opnemen bij een geldautomaat. 

De oplichter weet vaak veel persoonlijke, vertrouwelijke informatie over u, zelfs het 
actuele saldo op uw bankrekening en de laatste betalingen die u heeft gedaan. Daarmee 
kan de oplichter u overtuigen dat u met een echte bankmedewerker spreekt. Ze kunnen u 
ook eerder via zogeheten phishing ongemerkt hebben misleid om inzage te krijgen in uw 
bank- en betaalgegevens. 

Wat kunt u zelf doen? 

Wanneer uw bank u ongevraagd en onverwacht belt en u snel actie moet ondernemen 
(bijvoorbeeld om u geld veilig te stellen), vraag dan naar de naam en het 
personeelsnummer van de medewerker. Hang op zodra u de naam en het 
personeelsnummer heeft genoteerd. Laat u niet wijsmaken dat het een zeer dringende 
noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw bank zelf terug via een openbaar, officieel 
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telefoonnummer dat u zelf heeft opgezocht, bijvoorbeeld via de website van uw bank, 
internetbankieren, in de mobiele app van uw bank of op een bankafschrift. 

Bel uw bank nooit terug op een telefoonnummer dat u heeft ontvangen via SMS, 
WhatsApp, e-mail of dat eerder aan de telefoon aan u is doorgegeven. De beller kan een 
oplichter zijn geweest en een tekstbericht kan vervalst zijn. 

Wanneer een oplichter u belt, kan het lijken alsof dat gebeurt vanaf het officiële 
telefoonnummer van uw bank. Wanneer u zelf het officiële telefoonnummer van uw bank 
belt, dan krijgt u gelukkig altijd uw echte bank aan de lijn. 

Sommige banken bieden wel degelijk de mogelijkheid om u thuis te helpen met uw 
bankzaken, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent. Daar moet u dan zelf uw bank voor 
bellen en u moet daar zelf om vragen. Uw bank zal u nooit ongevraagd en onverwacht 
bellen om u dat zomaar aan te bieden. 

Wanneer uw bankpas of inlogapparaatje om wat voor reden dan ook vervangen moet 
worden, dan moet u die zelf vernietigen en weggooien, nadat u eerst een nieuw 
exemplaar van uw bank heeft ontvangen. Voordat u uw betaalpas weggooit kunt u die het 
beste zelf doorknippen, altijd dwars door de goudkleurige betaalchip heen. Alleen 
wanneer u dwars door de betaalchip knipt, kan uw betaalpas niet meer worden gebruikt. 

Wat doen banken nooit? 

Medewerkers van Nederlandse banken komen nooit bij u thuis om uw bankzaken te 
regelen of om iets op te halen, als u daar niet zelf om heeft gevraagd. 

Ze vragen u ook nooit om uw betaalpas of inlogapparaatje op te sturen of af te geven. 

Evenmin vragen banken om uw pincode, 5-cijferige identificatiecode en responsecodes 
van uw inlogapparaatje af te geven of te wijzigen, ook niet via een website. Uw bankpas, 
inlogapparaatje en pincode zijn allemaal strikt persoonlijk. Die moet u nooit opsturen of 
aan iemand afgeven, ook niet aan uw bank. Zodra iemand u om een van deze gegevens 
vraagt, weet u zeker dat het om een oplichter gaat. 

Ook vragen ze u nooit om geld over te maken, ook niet via een link in een e-mail of SMS. 
Tot slot vragen ze u ook nooit direct in te loggen in de bankapp of internetbankieren. 
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Gouden Paar Leemans van Loon 

Vrijdag 16 april is het 50 jaar geleden dat Jan en Lia Leemans 

gingen trouwen. Helaas is er ook voor hen geen groot feest 

mogelijk. Ze zullen dit in hun eigen kleine kring op een ludieke 

wijze vorm gaan geven. Dat is Lia wel toevertrouwd als 

jarenlang bestuurslid bij onze vereniging. Officieel is zij 

verantwoordelijk voor de P.R. en het sportgebeuren binnen 

onze club maar zij is altijd voor van alles en iedereen te 

porren. Prijsjes kopen voor de loterij plantjes bestellen voor de 

actie tijdens de lockdown. Leuke ideeën aanleveren voor de 

Activiteitencommissie en voor vele leden een luisterend oor 

men kan altijd een beroep op haar doen niks is haar teveel 

altijd onvermoeid bezig voor onze KBO en daarnaast nog vele 

andere verenigingen zoals Stichting Jeugdpret, Tonpraoten, 

Ontbijt 80 van de Langstraat en nog veel meer. Daarbij altijd 

bijgestaan door Jan, die naast de nodige hand en span 

diensten bij onze KBO, ook de decors bouwt voor o.a. toneelverenigingen Ka-Thé, NCB en 

andere verenigingen haar altijd trouw vergezelt. Samen actief bij het badminton in De 

Werft en genieten van hun twee kleinkinderen Claudia en Rutger waar ze veel mee 

optrekken.  

Lia en Jan, wij wensen jullie samen met jullie dochter en schoonzoon en de kleinkinderen 

een hele fijne dag toe ondanks de beperkingen.  

Namens bestuur en commissies nog vele goede gezonde jaren samen toegewenst.  

Invulstrookje bloesemtocht 6 mei 2021 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 20,- per persoon. 

Inleveren vóór 3 mei bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c of Lia Leemans, 

Hobbemastraat 11 
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Gezellige zondag  

Kaatsheuvel KBO 

Invulstrookje busreis modeshow in Boskoop 26 mei 2021 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 30,- per persoon. 

Inleveren vóór 10 mei bij Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c 

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!  
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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: voorzitter@kbo-kaatsheuvel.nl 

PENNINGMEESTER: Henk van den Kieboom - Verlaet 4 - 5171 SH Kaatsheuvel 

Tel. 06-51016943. Email: penningmeester@kbo-kaatsheuvel.nl 

SECRETARIS: Yvonne van der Aa - Berndijksestraat 48 - 5171 BC Kaatsheuvel -  

Tel. 06-14778779. Email: secretaris@kbo-kaatsheuvel.nl 

OVERIGE BESTUURSLEDEN:  

Lia Leemans - Hobbemastraat 11 - 5171 XA Kaatsheuvel - Tel.275016  

E-mail: lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

Wies Molenschot, Marktstraat 153 - 5171 GZ 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, Marktstraat 153 - 5171 GZ 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 

 

 



20 

 

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 - Marktstraat 153 - 5171 GZ 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 - Marktstraat 153 - 5171 GZ 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, april, 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. 


