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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, 

Terwijl ik dit schrijf zijn we al weer in mei beland, de maand waarin 

we traditiegetrouw een aantal zaken structureel op onze agenda hebben. 

De voorjaarsvakantie begin mei met op 4 mei de dodenherdenking en 5 mei 

bevrijdingsdag. 

Beide dagen blijven voortdurend onze aandacht vragen, temeer omdat we het 

afgelopen jaar hebben moeten ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het 

herdenken van de doden is een goed moment om even stil te staan bij wat 

allemaal onverwachts kan gebeuren. 

De meimaand is ook de maand waarin de langere dagen en de zomertijd meer 

ruimte bieden om er weer op uit te gaan. Gelukkig zijn de terrassen gedeeltelijk 

open gegaan en is het mogelijk om een wandeling of fietstocht aangenaam te 

onderbreken. 

Traditiegetrouw is de meimaand de maand van bezinning. Te voet of op de fiets 

naar Elshout voor de Mariaviering. Voor sommige senioren gebeurt dit met de 

auto. Helaas is ook dit jaar deze activiteit, als groep met de KBO, niet mogelijk en 

moeten we hopen dat het volgend jaar weer kan. 

Voorzichtig heeft onze activiteitencommissie binnen de corona regels wel weer 

kans gezien iets van activiteiten op te zetten. 

Een tocht naar de Betuwe met zijn mooie lente bloesem is zeker de moeite waard. 

De jaarlijkse Rode Kruis bloesemtocht in Geldermalsen ging niet door maar 

individueel een fiets- of wandeltocht maken bleek wel mogelijk. Ik ben er enkele 

keren op uit gegaan en heb werkelijk genoten. 

Ik hoop dat ook u kans ziet om er weer voorzichtig op uit te gaan en ondanks de 

huidige beperkingen te genieten van wat onze prachtige omgeving te bieden 

heeft. 

 

Cees Sprangers 

voorzitter 

 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

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

stil als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. 

De activiteitencommissie kijkt uit naar de periode dat wat op de “rol” staat uitgevoerd 

mag worden. 

Laten wij hopen dat dit na alle vaccinaties niet lang op zich laat wachten. 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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Bloesemtocht 

Wat was het spannend voor de activiteitencommissie 

om weer iets te organiseren voor onze leden een 

voorjaarsuitstapje met de bus. Een goed 

georganiseerde bloesemtocht door de Betuwe.  

Helaas waren er niet voldoende leden die deze reis al 

aan durfden en heeft de activiteitencommissie de 

reis moeten annuleren. De reis was geheel volgens 

de RIVM-normen georganiseerd en mocht dus plaats 

vinden. 

Stapsgewijs wil de activiteitencommissie de uitstapjes die uitgevoerd mogen worden, met 

alle overheidsmaatregelen in acht nemend, als het kan door laten gaan. 

Natuurlijk hebben zij u als leden hierbij nodig en kunnen de uitstapjes alleen maar 

doorgaan bij voldoende deelname. Ook begrijpen zij de twijfel bij u als leden of het wel kan 

maar nogmaals er wordt alleen maar iets georganiseerd als dit volgens de regels van de 

overheid mag. De activiteitencommissie wilt u graag als leden wat ontspanning bieden in 

deze “coronatijd” die gelukkig hiervoor wat inmiddels wat ruimte geeft. 

De activiteitencommissie. 

Coronatijd, wat duurt het lang. 

Werd er in 2020 nog gedacht aan een feestje, dat vieren wij volgend jaar wel, ook nu 

konden er vele uitgestelde feestjes geen doorgang vinden.  

Verscheidende huwelijksjubilea zijn er door onze leden op een speciale manier gevierd. 

Waar anders soms flink zou worden uitgepakt om dit met familie en vrienden te vieren, 

moest het nu door corona, op kleine schaal gevierd worden. 

Want met bezoek van 4 of 1 persoon om je niet ver. 

Gelukkig werd men in deze coronatijd ook erg creatief en werd er 

toch stil gestaan bij deze heugelijke dag. Ook nu in 2021 kan er 

helaas nog niet gefeest worden met familie en vrienden. 

Als bestuur hebben wij achteraf gehoord dat er ook een aantal 

leden hun huwelijksjubileum hebben gehad. Het bestuur wil die 

echtparen dan ook van harte feliciteren met hun jubileum en 

hopen dat zij een fijne dag hebben gehad. 

Het bestuur en de redactie 
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Felicitatie voor ons gedecoreerd lid. 

Ook dit jaar mocht een van onze leden en 2 anderen uit onze gemeente, een koninklijke 

onderscheiding ontvangen van burgemeester Hanne van Aart. 26 april ontving de heer 

Wim Horsten de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij als vereniging 

feliciteren de heer Wim Horsten (geheel links op de foto hieronder) met zijn Koninklijke 

Onderscheiding. 

 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De heer J.G.M. in 't Groen  
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Voorjaar 2021 
 
Wat hebben allemaal gehoopt dat het leven nu weer “normaal” 
zou zijn.  
Helaas is dit niet het geval en heeft het bestuur besloten de 
actie van voorjaar 2020 te herhalen. Met 44 vrijwilligers hebben 
zij gezorgd dat deze actie weer uitgevoerd kon worden en zijn 
de plantjes bezorgd. 
Het bestuur hoopt dat u kunt genieten van deze geste en straks 
wanneer het plantje in bloei staat u kunt genieten van de 
bloemenpracht.  
 
Met dank aan alle bezorgers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd. 
Het bestuur. 

 

Joost van de Wouw stopt als bestuurslid 

Soms lopen zaken anders dan verwacht. Recent heeft Joost van de Wouw aan mij als 

voorzitter gemeld dat hij per direct gaat stoppen met zijn bestuursfunctie bij de KBO 

Kaatsheuvel. Joost is enkele jaren terug enthousiast toegetreden tot ons bestuur met de 

intentie om als betrokken persoon in het sociaal domein zijn bijdrage te leveren. Joost was 

tevens vrijwillig ouderen adviseur (VOA), cliëntenondersteuner (CO) en brandveiligheids-

adviseur. Tevens was hij vanuit onze KBO lid van de WMO adviesraad bij onze gemeente.  

Vanwege het succes van zijn eigen bedrijf heeft hij echter moeten besluiten te stoppen als 

bestuurslid en lid van de WMO adviesraad wegens tijdgebrek. Wij respecteren deze keuze 

en hebben Joost wel bereid gevonden om als VOA/CO actief te blijven binnen onze 

vereniging. 

Tot het moment dat we een nieuw bestuurslid aan u kunnen voorstellen zal ik als voorzitter 

tijdelijk de taken van Joost waarnemen. 

We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Bij voorkeur iemand die zich betrokken voelt bij het sociaal domein, een belangrijk 

werkveld binnen onze verenigingsactiviteiten. Er zullen ongetwijfeld leden zijn die in dit 

profiel passen. Laat u hart spreken en neem contact op met onze voorzitter Cees Sprangers 

voor een informatief gesprek over de taakinhoud.  

Wij wensen Joost veel succes met zijn bedrijf en hopen hem als VOA/CO ook voor de 

toekomst te kunnen blijven inzetten bij hulpvragen van onze leden. 

Cees Sprangers, voorzitter 
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Beste lezers van de KBO,    

Het is alweer mei, wat gaat de tijd snel. Het weer 

zit nog niet echt mee maar we kunnen weer wat 

meer gaan genieten. Op Eekhof gaan we ook 

steeds verder terug naar de situatie voor Corona. 

Er zijn weer meer activiteiten, de tussendeuren zijn open en gelukkig steeds meer 

vrijwilligers die weer beginnen.  

Binnen Eekhof zijn zo’n 130 vrijwilligers werkzaam. Al een groot deel van deze vrijwilligers 

zijn weer begonnen en gaan de rest gaan beginnen zodra zij hun vaccinaties hebben 

ontvangen. Zo fijn want dat kunnen we nog meer activiteiten op gaan starten. Ondanks dit 

grote aantal vrijwilligers,  zijn we nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus zijn we op zoek 

naar u!! 

Wij zoeken nog vrijwilligers voor de volgende functies: 

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

 Die de fietsschoenen aan willen doen om samen te gaan fietsen.  

 Die willen zorgen voor een heerlijk ontbijtje.  

 Gewoon een gezellig praatje maken, spelletje doen of lekkere wandeling willen 

maken. 

 Die op maandag/dinsdag ochtend net zo lenig willen zijn als de bewoners, en dus 

ondersteuning willen bieden bij de gym.  

 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 

tel. 06-18959552 
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Kruiswoordpuzzel mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is een prijsje aan verbonden. 

Oplossing in leveren bij Lia Leemans vóór 12 juni via brievenbus of e-mail. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 

 

Horizontaal:  

1 kampioen  

6 fameus  

12 gehoorzaal  

13 boomvrucht  

14 loofboom  

16 bergweide  

18 achterkant v.d. hals  

19 droog (van wijn)  

21 langspeelplaat  

22 tweewielig voertuig  

24 mobiele eenheid  

25 aanwijzend vnw.  

26 uurwerk  

27 vreemde munt  

28 extra large  

30 loofboom  

31 Romanum Imperium  

33 luitenant  

34 rang  

37 sinds  

40 ik  

41 grote papegaai  

42 middel  

45 gelijkspel  

48 stoomschip  

49 en dergelijke  

50 en volgende  

51 ter inzage  

53 jockeypet  

54 schuifbout  

56 aanhanger  

 

Verticaal:  

1 overvloed  

2 drinkbakje  

3 vandaag  

4 op de wijze van  

5 liefdegift  

7 werklust  

8 vrouwenkleding  

9 onderofficier  

10 gravure  

11 leerkracht  

15 hechtlat  

17 sein-alfabet  

18 Europese taal  

20 muggenlarve  

23 buislamp  

29 toverkunst  

32 rij  

35 bijbelse vrouw  

36 zangnoot  

38 waterkering  

39 ondersoort  

42 Russische vorst  

43 leerkracht  

44 man van adel  

45 motief  

46 linie  

47 verdieping  

48 werktuig  

52 inwonend  

55 namelijk  

61 getal  
 

 

57 hectare  

58 iedereen  

59 gouden tientje  

60 vlaktemaat  

62 glorie  

63 grappenmaker  

65 afslagplaats bij golf  

66 naar mens  

68 motorrijtuig  

70 dagdromer  

71 irriteren. 

 

62 tijdperk  

64 deel v.e. boek  

65 insect  

67 motorraces  

69 overdreven 
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WEBINARS VOOR 55+ 

Regelmatig organiseert GGD West Brabant webinars voor 55-
plussers. 

Een ervan is woensdag 2 juni van 19:00-20:00 uur met als thema: 

TOEKOMSTIG WONEN BEGINT NU! 

U voelt zich fit en woont al jaren in een mooie woning in een fijne 
buurt. Toch wordt ook u een dagje ouder. Wilt en kunt u hier blijven 
wonen? Hoe ziet uw woontoekomst eruit? Denkt u hier wel eens over na?  

Tijdens deze informatiebijeenkomst vertelt Els van Daal van KBO-Brabant over de diverse 
mogelijkheden en aandachtspunten voor een goede woon- en zorgtoekomst. 

Laura Timmermans en Marco van Garderen van het Centrum voor Wonen Etten-Leur gaan 
in op praktische voorbeelden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 

Voor wie 
Alle inwoners die meer willen weten over gezond ouder worden.  

Meer webinars voor 55+ 

kijk op https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus 

Als KBO lid in Kaatsheuvel kun je hier ook inloggen met woonplaats 'Anders' of je kiest een 
willekeurige plaatsnaam.  

Hoe volg je het webinar? 

Via de webinar doet u op afstand en gratis mee. U volgt de webinar vanachter je PC, Mac, 
tablet of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via de chat brengt 
u uw eigen vragen en ervaringen in. 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Tot de coronacrisis begon hield ik elke 2 weken een 

'computerspreekuur' in het Klavier.  

Dit spreekuur kan ik 

helaas niet meer 

houden, maar ….  

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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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!  
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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 

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 
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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) 

Cees Sprangers - Coördinatie VOA's en CO's   

Email: cees.sprangers@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. 


