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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandag- en 

donderdagochtend, 

 

09:00 - 10:30 uur (ma) 

en 09:00 - 10:30 (do) 

in De Werft 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

Fietsen Rustige groep.  Dinsdag 

3, 17 en 31-8, 14 en  

28 september 

Afstand 25 à 30 km. 

Pittige groep op elke 

donderdag t/m 28-10 

Afstand +/- 50 km  

13:30 uur vanaf het 

Anton Pieckplein 

 

 

13:00 uur vanaf het 

Anton Pieckplein 

Henk Vennix,  

tel. 0416-274620 

 

 

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

Vooraf bellen. 

Meer bewegen Elke maandag,  

start 6 september 

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 

Yoga Elke donderdag 

 

Het Klavier Lia Leemans, tel 275016, 

altijd vooraf even bellen.  
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Van de voorzitter 

 

Wat waren we blij dat eind juni de versoepelingen werden 

aangekondigd en het mondkapje voorlopig tot het verleden behoort. 

Hoewel we gelukkig mogen constateren dat de pandemie afneemt, zijn we nog niet van 

alle maatregelen af. De nieuwe versies van het COVID virus zwerven nog steeds rond. 

Wij kijken positief vooruit en gaan werken aan een mooie zomervakantie om daarna 

uitgerust een passend najaars- en winterprogramma in te gaan. 

De jaarvergadering staat gepland in september en hopelijk mogen we dan een groot aantal 

van onze leden in Chalet Fontaine verwelkomen. De vergaderstukken zijn in voorbereiding 

en komen eind augustus bij u in de brievenbus. 

Diverse activiteiten zijn weer opgestart en ik heb tijdens enkele bezoekjes aan activiteiten 

alleen maar blije enthousiaste leden gezien. Fijn dat het weer kan. 

Laten we hopen dat ook na de vakantie de situatie gunstig blijft, zodat onze activiteiten 

ongehinderd door kunnen gaan.  

Voor hen die op vakantie gaan, geniet er van. Voor hen, die dichter bij huis blijven, probeer 

de mooie momenten te pakken en samen met familie en vrienden een fijne zomer te 

beleven. We zullen elkaar ongetwijfeld wel ergens treffen. 

Cees Sprangers, 

voorzitter 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

15 augustus Samen aan tafel bij Chalet Fontaine  

17 augustus Lezing in de kapel van De Vossenberg 

9 september Dagreis met bus en vaartocht over de Vecht 

15 september Algemene Ledenvergadering 

29 september Samen aan tafel bij Chinees Indisch restaurant Jit Sing  

 

 

Coronatijd een tijd van eenzame momenten die weer tot leven lijken te komen. 

Bij iedere persconferentie weer die hoop maar ook die angst hoe lang nog? Gelukkig zijn er 

inmiddels minder regels, al zijn er hier en daar nog wel regels waar wij ons allemaal aan 

zullen moeten houden. Handen wassen, anderhalve meter, mondkapjes verplicht daar 

waar anderhalve meter niet mogelijk is. Gelukkig mag er vanaf 26 juni ook meer bezoek 

thuis ontvangen worden, dit zal vooral voor onze leden een welkome opluchting zijn. Ook 

het feit dat de meeste leeftijdgenoten inmiddels hun vaccinatie hebben gehad en dat de 

vaccinatie nu redelijk op snelheid ligt zal voor vele een geruststelling zijn. Helaas is Covid 

hier nog niet mee de wereld uit en zullen wij nog steeds alert moeten zijn op de veilig-

heidsregels voor onszelf maar ook voor anderen. Als KBO-vereniging gaan wij hier dan ook 

gepast mee om en zullen de activiteiten die er gaan komen en waar wij met zijn allen hard 

aan toe zijn, hierop ook aangepast zijn.  

Een activiteit die u al in uw agenda kunt zetten is de jaarvergadering die inmiddels gepland 

staat voor 15 september a.s. 

De activiteitencommissie staat te popelen om de activiteiten die zij in de planning hadden 

uit te kunnen voeren.  
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Wij gaan weer schilderen 

Dinsdag 28 september kunnen we weer met frisse moed met 

onze schilderclub beginnen en stoppen pas op 22 februari 2022 

met deze activiteit.  

Onze vaste deelnemers hebben hierover al een bericht gehad. 

Voor het nieuwe seizoen zijn er enkele plaatsen vrij gekomen. 

Het is een gezellig samenzijn waar wij onze creativiteit op het 

doek zetten en elkaar helpen waar nodig is. 

Heeft u zin om in de wintermaanden met elkaar een middag te 

schilderen in onze eigen ruimte in Het Klavier? 

Het begint om 13.30 uur tot +/- 16.00 uur in de ruimtes 1.17-1.18  

De prijs bedraagt € 30,- p.p voor deze hele periode. 

Heeft u interesse: Meld u dan aan bij Wies Molenschot (wies.molenschot@kbo-

kaatsheuvel.nl) liefst per mail maar bellen mag ook 0416-852688 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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Samen aan tafel zondag 15 augustus 

Samen aan tafel bij Chalet Fontaine. Om de vakantietijd en de coronatijd gezellig te 

onderbreken organiseert de activiteitencommissie dit voor de “thuisblijvers”.  

Natuurlijk vindt dit alles plaats volgens de RIVM-regels.  

Iedereen krijgt een ruime zitplaats en alles wordt uitgeserveerd. 

16.30 uur ontvangst. 

17.00 uur aanvang BBQ-diner. 

Als afsluiting van het diner is er voor iedereen ’n ijsje uit de ijscokar. 

De kosten zijn € 18,00 per persoon exclusief drankjes. 

Drankjes met muntjes afrekenen, deze muntjes zijn ter plekke te koop. Opgave via het 

strookje op pagina 15.  

Heeft u een allergie laat het ons weten. 

Lia Leemans telefoon 275016 

Agnes Burgs telefoon 274072 

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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Dagreis met bus en vaartocht over de Vecht 

Wij als Activiteitencommissie hebben niet stil gezeten en hebben weer een mooie busreis 

voor u gevonden. Donderdag 9 september vertrekken we om 11.15 uur vanaf Het Klavier 

richting Maarssen waar de kapitein ons verwelkomt op zijn schip voor een 3 uur durende 

vaartocht over de Vecht. 

Hier staat een heerlijk lunchbuffet inclusief een kopje soep voor u klaar. 

Tijdens het varen kunt u genieten van de prachtige natuur en zal de kapitein ook de nodige 

uitleg geven. 

De Vecht staat bekend om zijn statige huizen met schitterende tuinen en de vele 

waterlelies. 

In de middeleeuwen was de Vecht een zeer belangrijke scheepvaartverbinding tussen de 

Zuiderzee en de Rijn. 

Kortom genoeg te horen en te zien deze dag. 

Rond 16.00 uur gaan we van boord en rijden richting Montfoort voor een heerlijk 

afscheidsdiner. 

Rond 20.30 -20.45 uur zijn we terug in Kaatsheuvel. 

Wilt u graag mee? Prijs bedraagt € 71.- p.p. 

Inschrijven vrijdag 27 augustus 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 

Het inschrijfgeld vóór 1 september op rekening KBO Kaatsheuvel: NL53RABO124814336 

o.v.v. Busreis Vecht overmaken, het invulstrookje van pagina 15 altijd inleveren op de 

inschrijfdag.  
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Samen eten bij Chinees Indisch restaurant Jit Sing  

Woensdag 29 september gaan we na lange tijd samen 

eten bij Jit Sing, Van Heeswijkstraat 96 in Kaatsheuvel.  

Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur.  

Om 18.00 uur wordt de soep geserveerd. 

Daarna gaan we gebruik maken van het lopend buffet 

met genoeg keuze voor iedereen. 

Na afloop wordt nog een kop koffie of thee geserveerd. 

De prijs is € 16,50 per persoon. 

Consumpties zijn voor eigen rekening en deze na afloop afrekenen bij de kassa. 

Inschrijven voor deze activiteit op vrijdag 27 augustus van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, 

kamer 1.17.  

Het inschrijfgeld vóór 1 september op rekening KBO Kaatsheuvel: NL53RABO124814336 

o.v.v. Jit Sing overmaken, het invulstrookje van pagina 20 altijd inleveren op de 

inschrijfdag.  

 

Lezing in de Kapel van de Vossenberg. 

Dinsdag 17 augustus wordt de uitgestelde lezing over de 

geschiedenis van het Missiehuis weer opgepakt. Een van 

onze leden de heer Mari de Jong zal deze middag voor 

zijn rekening nemen waarvoor dank. 

Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur en voor de liefhebbers 

kan er daarna nog een wandeling met uitleg door de tuin gemaakt worden. 

Diegene die zich al aangemeld hebben hoeven niks te doen maar misschien zijn er nog 

leden die nu ook interesse hebben en graag deze middag bijwonen. 

Dat kan via aanmelding alleen bij Helma de Vries in een gesloten envelop met € 5.- en 

invulstrookje van pagina 15 in te leveren vóór 10 augustus. 

U krijgt naast deze lezing een heerlijk kopje koffie/thee met gebak en een ouderwetse 

gezellige middag om samen door te brengen na deze moeilijke tijd.  
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Beste lezers van de KBO,    

Wat fijn al die versoepelingen die er plaats vinden. 

Zo ook bij Eekhof. Er starten steeds meer 

activiteiten op en daarbij zien we ook steeds meer 

vrijwilligers die weer komen.  

Binnen Eekhof zijn zo’n 130 vrijwilligers actief. Hier 

zijn we natuurlijk erg blij mee. Maar we zijn op zoek naar meer vrijwilligers zodat we nog 

meer leuke dingen kunnen aanbieden aan de cliënten. Dus zijn we op zoek naar u!! Hier 

onderstaande een greep uit de vacatures.  

Wij zoeken 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.  

 Voor een heerlijk ontbijtje heerlijk ontbijt willen zorgen. 

 Goed zijn in dansen. Komt u 1 keer per maand op donderdag avond een dansje 

wagen met de cliënten? Van de wals tot de tango.  

 Gezellig op de maandagavond mee willen zingen.  

 Op maandag ochtend net zo lenig willen zijn als de cliënten, en dus ondersteuning 

willen bieden bij de gym.  

 Ervoor willen zorgen dat de cliënten er met mooie nagels bij lopen. Elke dinsdag 

middag van 13.30-15.00 uur  

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

 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)  

E-mail: Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl 

Telefoon: 06-18959552 
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Gezellige zondag  

 

 

Ondanks de recente versoepelingen is de draad van de Gezellige Zondag nog 

niet opgepakt.  

Zodra er meer nieuws is, wordt dit bekend gemaakt in ons Nieuwsblad en 

Duinkoerier.  

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

spreken bij de Gezellige zondag!  

Evaluatie belastingaangifte 2020 senioren. 

Ook dit jaar hebben wij voor 211 personen de 

belastingaangifte 2020 verzorgd. Voor onze cliënten 

hebben wij een bedrag van € 80.588,00 terug kunnen 

vragen bij de Belastingdienst. (teruggave in 2019 was  

€ 69.209,00. ) 

Het invullen is van belang voor die senioren die huur-  en/of zorgtoeslag krijgen. Op het 

inkomen van de aangifte wordt namelijk de toeslag bepaald.  

Wij hebben met 10 adviseurs een 6-tal weken hard gewerkt om de aangiften te 

verwerken. Wij staan klaar voor het komende jaar. Mocht u het invullen van uw aangifte zijn 

vergeten, neem dan contact op met het secretariaat van de KBO, Yvonne van der Aa telefoon 

06-14778779. 
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Sporten in coronatijd. 

Gelukkig hebben de sportgroepen van de KBO de draad weer op kunnen pakken. 7 juni 

hebben de badmintongroepen hier dankbaar gebruik van gemaakt. Ondanks de RIVM-

maatregelen hadden zij weer ontzettend veel zin om het badmintonracket op te pakken. 

10 juni zijn ook alle Yoga-groepen weer van start gegaan in Het Klavier onder leiding van 

Corrie Roos. Niet iedereen kon en wilde al direct beginnen omdat men nog niet alle 

vaccinaties had gehad. Zodra iedereen zijn vaccinaties heeft gehad lopen hier ook de 

groepen weer vol. 

Het Nordic Wandelen heeft ook zijn start gemaakt, inclusief koffie na 

afloop omdat het mooi terrasweer was. Boften zij even. 

De fietsen werden ook van stal en uit het vet gehaald om de nodige 

mooie routes samen met de KBO weer af te gaan leggen. De dinsdag 

en donderdag fietsgroepen verzamelen als vanouds bij Het Klavier. 

Met uitzondering van de racefietsers die verzamelen bij Karel Damen 

in de Gasthuisstraat. 

Al met al een mooie start van een verlaat sportseizoen dat dit keer 

door Corona iets langer doorloopt dan de sporters gewend zijn.  

Als alles loopt zoals het normaal zou moeten lopen - waar wij 

voorzichtig van uit durven gaan - dan start het binnen-seizoen na de vakantie, voor onze 

sporters weer in september. 

Wij hopen dat corona ons dan niet langer in de weg zal staan. 

Oplossing puzzel Nieuwsblad Mei. 

 

De oplossing die gevonden was door de deelnemers was: 

Coronawandeling. 

Uit alle goede oplossingen is door loting Gerrie Couwenberg 

de prijswinnaar geworden. 

Gerrie heeft inmiddels een prijsje ontvangen. 

 

De redactie 
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Invulstrookjes activiteitencommissie. 

Vul onderstaande strookjes  DUIDELIJK EN  VOLLEDIG in, ook als u met 2 personen komt. 

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven !!!  

 

Samen aan tafel bij Chalet Fontaine zondag 15 augustus 

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

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

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

Prijs: € 18,00 Geld overmaken op rekeningnummer KBO NL53RABO 0124814336 o.v.v. 

Chalet Fontaine vóór 9 augustus altijd inleveren bij Helma. Als het echt niet anders kan, 

mag u gepast betalen.   

 

Lezing in de kapel van de Vossenberg op 17 augustus 

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

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

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

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

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

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

Prijs: € 5,00 per persoon  

Invulstrookje met gepast geld alleen bij Helma de Vries in een gesloten envelop met € 5.-  

inleveren vóór 10 augustus. 

 

Dagtocht over de Vecht 9 september 

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

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

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

Prijs: € 71,00 

Inschrijven Vrijdag 27 augustus 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 

Geld overmaken op rekeningnummer KBO NL53RABO 0124814336 o.v.v. busreis Vecht 

vóór 1 september. Als het echt niet anders kan, mag u gepast betalen.  
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1e Fietstocht van dit seizoen 

Er werd ons gevraagd een stukje over de KBO-fietsgroep te vertellen. 

Ad was met vroegpensioen gegaan, we hadden volop tijd, dus kwam de vraag wat gaan we 

doen, zullen we bij de fietsgroep van donderdagmiddag gaan kijken?  

Na aanmelding konden we gelijk meefietsen, het beviel zo goed, dat we er heden ten dage 

nog steeds bij zijn ongeveer al 12 jaar. Eerst was het donderdags om de veertien dagen, 

maar al snel werd het elke week, van 13:00 tot ongeveer 17:00 uur mooie tochten door 

ons Brabantse land van rond de 50 KM en met een stopplaats voor koffie/thee of een 

biertje. Maar met de zomerdagen gaan we soms zelfs een hele dag fietsen. Dan vertrekken 

we om 9:30 uur met ‘s morgens een koffiestop, tussen de middag een lunch en in de 

middag nog een stop voor koffie/thee of een 

biertje. We fietsen dan rond de 80 KM naar alle 

windrichtingen zoals St. Michielsgestel, 

Drimmelen, Woudrichem of door de Chaamse 

bossen. Het is een supergezellige groep en 

hopen nog heel lang mee te kunnen fietsen. 

Onze leider Ton, weet dus echt overal de weg, 

op plaatsen waar wij zelf niet komen. 

 

Enthousiaste KBO-fietsers, Ad en Liesbeth van Beers 

Fietsen 

Als ik fiets in de natuur, 

en nadenk over mijn leven 

dan vind ik het zo puur 

al fiets ik maar even 

het helpt me met een leuk leven. 

 

Als ik fiets in de natuur 

dan heb ik het zo goed 

ik heb het niet duur 

en weet hoe ik leven moet 
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Enkele reacties op onze voorjaarsactie. 

NB Wij kunnen niet alle reacties publiceren maar hebben er enkele uitgelicht. 

Opnieuw een bedankje voor het leuke plantje. Hopelijk gaat hij net zo mooi bloeien als de 

vorige. 

 

Een plantje vond ik voor mijn deur  

met een bloempje, rood van kleur. 

Wat een lieve bloemengroet ! 

wat doet ons dat allen goed! 

 

KBO, bedankt hiervoor, zo komen wij deze tijd wel 

door. 

 

Hallo mensen ik wilde jullie bedanken voor het 

leuke plantje en de hoop dat we gauw weer meer 

activiteiten kunnen doen. 

 

We gaan het plantje net als vorig jaar een mooi plekje geven. 

 

Hartelijk dank voor het plantje van de KBO-Kaatsheuvel.  

Het is een goede geste. 

 

Een hele leuke verrassing vanmorgen met dit 

mooie plantje.  

Dankjewel KBO.  

 

Het vorige plantje zit weer een nieuw bloemetje 

in. 
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Jaarvergadering 2021  
 
Als bestuur zijn wij de jaarvergadering, die gehouden gaat worden op 15 september a.s. bij 
Chalet Fontaine, stilletjes aan het voorbereiden.  
Wij hebben het volste vertrouwen dat het met onze leden een fijne bijeenkomst zal 
worden.  
Vorig jaar moest er rekening gehouden worden met alle RIVM-maatregelen en was dit 
soms moeilijk te realiseren.  
Ook was de vergadering al enkele maanden uitgesteld door corona en waren wij van maart 
inmiddels in september aangekomen.  
Zowel voor ons als onze leden een hele verwarrende tijd, die coronatijd.  
Voor dit jaar hopen wij dat de vergadering op de nu geplande datum door kan gaan en er 
zoveel mogelijk leden bij aanwezig kunnen zijn.  
Zekerheid met corona is er nog steeds niet en daar zullen wij rekening mee moeten 
houden.  
De uitnodiging met daaraan gekoppeld de aanmelding, die u moet retourneren, als 
aanwezigen bij de vergadering zult u tijdig ontvangen.  
Noteer alvast deze datum in uw agenda.  
 
Namens het bestuur,  
Lia Leemans.  
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Samen eten bij Jit Sing op 29 september 

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

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

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

Bedrag: € 16,50 p.p. 

Inschrijven Vrijdag 27 augustus 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 

Geld overmaken op rekeningnummer KBO NL53RABO 0124814336 o.v.v. Jit Sing vóór  

1 september. Als het echt niet anders kan, mag u gepast betalen. 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw P.A.C.M.Adams-Horsten 

Mevrouw J. Dewaele 

Mevrouw S. Didden 

Mevrouw A.C.M. Schoemans-Sprangers 

De Heer J. Verhoeven 

Mevrouw E.de Zoete-Laarman 
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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:  

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 

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. 

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. 06-30855472  (VOA / adviseur 

Brandveiligheid) 

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. 


