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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 

12 en 26 oktober 

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 09:00 - 10:00 uur in  

De Werft 

Lia Leemans,  

tel. 0416-275016  

Hier is nog plaats. 

Nordic Walking Elke dinsdag  09:30 uur bij Café de 

Roestelberg 

Agnes Burgs, 

tel. 0416-274072 

Racefietsen Elke donderdagmiddag Vertrek vanaf 

Gasthuisstraat 29 

Vooraf bellen 

Karel Damen 

tel. 0416-276438 

Schilderen Elke dinsdagmiddag 

vanaf 28 september 

13:30 in Het Klavier Wies Molenschot 

tel: 0416-852688 

Wandelen Elke donderdag vanaf  

4 november in 2 

groepen, rustig en iets 

pittiger 

13:30 vanaf 

verschillende locaties 

Bel even voor info:  

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

Yoga Elke donderdag 

 

Het Klavier Lia Leemans,  

tel 0416-275016, altijd 

vooraf even bellen.  

Zwemmen Iedere vrijdagmiddag Zwembad Drieburcht Lia leemans, 

tel. 0416-275016 
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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

Inmiddels is het eind september en de dagen zijn al aanzienlijk korter 

aan het worden. 

Na een wisselvallige zomer hebben we gelukkig begin september nog wat mooie 

nazomerdagen mogen beleven. Goed fietsweer of om er een dagje op uit te gaan. 

De sportactiviteiten draaien weer als voorheen en de overdacht van de zwemclub 55+ is 

een feit waarmee ook deze activiteit aan KBO Kaatsheuvel verbonden is. 

Een aantal deelnemers waren al lid van onze KBO maar niet allemaal. Een mooie 

gelegenheid om daarmee ook een aantal nieuwe KBO leden te kunnen verwelkomen. 

De activiteitencommissie is weer druk met plannen en hopelijk mogen we met minder 

beperkingen een aantal activiteiten voor onze leden laten doorgaan. 

De recent geplande activiteiten waren goed bezocht en zijn weer als vanouds 

gewaardeerd. 

Het blijven onzekere tijden omdat ook de "Delta Variant" nog op vele plaatsen aanwezig is 

en helaas mensen ernstig ziek maakt. 

Ik hoop dat u allen, voor zover mogelijk, gebruik heeft gemaakt van de geboden 

beschermende maatregel zoals vaccinatie.  

Samen zijn we sterk tegen deze beroerde infectie-ziekte. 

Ik wens u allen een mooi najaar toe met gezellige contactmomenten, waarbij ik onder de 

aandacht wil brengen de eenzaamheid voor de ouderen onder ons.  

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 

 

Een beetje terug naar het 'oude' normaal                                



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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Activiteiten komende periode 

 

13 oktober Bezoek bij Toon Smulders 

19 oktober Hank-o-Motief 

26 oktober Bezoek aan het Missiehuis (is volgeboekt) 

4 november Bezoek aan Museum De Dorpsdokter Hilvarenbeek 

18 november Samen aan tafel bij de Kapel  

6 december Ladies Day 'Vander Klooster' 

15 december Kerstviering  (zet alvast in uw agenda) 

 

 

 

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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Van je hobby naar levenswerk 

Ben je benieuwd hoe iemand van zijn hobby zijn 

levenswerk maakt, ga dan woensdagmiddag 13 

oktober mee naar Toon Smulders. 

Wat is er te zien: bromfietsen die zijn gerestaureerd, 

geen twee, maar zeker 20 stuks ! Plus wat denk je van motoren en niet te vergeten auto's, 

teveel om op te noemen.  

Graag aanmelden via het invulstrookje van pagina 15, kosten € 5,- (bijsluiten bij strookje) 

Waar: Carwash Smulders, Hoofdstraat 

97, je kunt er parkeren met auto of 

fiets. 

Om 13:30 uur verwachten wij jullie om 

naar binnen te gaan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Advertentie GGAB 
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Beleef een rondrit met de Hank-o-Motief 

Wat is dat nu weer zult u zich afvragen. 

De Activiteitencommissie kwam dit tegen en vond het te leuk om te laten liggen. Een mooi 

uitstapje nog voor de winter.  

Dinsdag 19 oktober gaan wij op pad met dit voertuig. 

Maak kennis met de Hank-o-Motief een kenmerkend rood treintje gestationeerd in 

Dussen. Het is een leuke manier om de regio 

Altena te verkennen. 

Via een 16e-eeuws oud dijkje rijden we langs 

monumentale panden met riet-gedekte daken, 

langs polders, een natuurreservaat met 

ooievaarsnesten, boerderijen, de molen en 

wat zeker niet mag ontbreken het Kasteel van 

Dussen. 

De mooie verhalen die de gids vertelt zijn zeker de moeite waard. 

Kortom een prachtige middag in het land van Altena. 

Vertrek vanaf Het Klavier om 13.00 uur richting Dussen. 

Bij klompenmakerij Den Dekker staat een heerlijk kopje koffie met gebak klaar. 

Daarna vertrekken we met het treintje voor de prachtige rondrit. 

Bij terugkomst kunt u onder het genot van een drankje nog even nagenieten.  

De liefhebbers kunnen nog even snuffelen in de winkel van de klompenmakerij. 

Wij vervolgen onze dag en rijden via een toeristische route naar Terheijden, waar we deze 

dag afsluiten met een heerlijk pannetjes-diner. 

Kosten voor deze reis zijn € 52,-  p.p. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier. 

Na inventarisatie krijgt u bericht over doorgang en betaling.  

 

Voor info: Wies Molenschot, tel. 852688 
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Op bezoek bij de Museum De Dorpsdokter 

Donderdag 4 november willen wij een bezoek gaan brengen aan Museum 

De Dorpsdokter, Doelenstraat 51 in Hilvarenbeek.  

Ontvangst met koffie/thee + bonbon. 

Rondleiding door het museum en een lezing met als titel: 

HELP DE DOKTER VERTELT 

Hilarische en huiveringwekkende verhalen van dokters en hun patiënten. 

Het belooft een interessante middag te worden. 

Vertrek vanaf Het Klavier om 13.15 uur. 

Kosten voor deze middag zijn € 13,- p.p. 

Vervoer met eigen auto. Chauffeur krijgt vergoeding voor meereizende leden van € 4 p.p. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier met 

strookje van pagina 15. Na inventarisatie krijgt u bericht over doorgang en betaling.  

 

Voor info: Wies Molenschot  Tel. 0416-852688 
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Lady's Day bij Vander Klooster Mode 

Maandag 6 december gaan we voor de laatste keer dit jaar op pad. 

We vertrekken vanaf Het Klavier om 9.00 uur en gaan richting 

Boskoop waar we worden ontvangen met koffie /thee met heerlijk 

gebak.   

Daarna wordt er een wervelende modeshow gegeven door de enthousiaste dames  

Vander Klooster. Na deze show staat er een heerlijke lunch klaar met 

heerlijke broodjes en onbeperkt koffie/thee. 

We kunnen nog even rond snuffelen (en iets kopen natuurlijk) en er 

wordt nog een kleine bingo gespeeld waarbij u nog een leuk prijsje 

kunt winnen. 

 

Rond de klok van 15.30 uur stappen we weer in de bus en zijn rond 17.00 weer in 

Kaatsheuvel. 

Wilt u mee? 

Prijs is € 25 p.p. 

Inschrijven met het invulstrookje van pag. 20 op 

vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 

1.17 van Het Klavier. 

Na inventarisatie krijgt u bericht over doorgang en 

betaling.  

Voor info:  

Wies Molenschot, tel. 852688 

Agnes Burgs, tel. 274072 
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13 

 

Gezellige zondag  

De eerste keer sinds lange tijd "Samen aan Tafel" 

 

31 oktober in Mantel-Match Café,  Peperstraat 13, Kaatsheuvel; aanvang 13.30 uur 

Muziekmiddag met Uke2Love, ukulele coverband, entree € 4,- .  Kaartje vooraf af te ha-

len bij het Mantel-Match Café op elke vrijdagmiddag tot 18.00 uur 

21 november in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel 

Oud Hollandse spelletjesmiddag, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee met lekkernij 

19 december in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel; aanvang 14.30 uur  

Kerstbingo, entree € 6,- incl. één bingokaart en kopje koffie of thee en plakje cake  
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Rabo Clubsupport komt er weer aan. In het najaar kunt u weer op KBO Kaatsheuvel 

stemmen. Vanuit de Rabobank ontvangen wij geld voor elke stem. Vorig jaar hebben we 

een mooi bedrag ontvangen. Hiervan hebben we heel veel leuke activiteiten voor jullie 

kunnen organiseren. 

Wilt u ons in het najaar steunen via de Rabobank, dan moet u KLANT EN LID zijn van de 

Rabobank. Bent u wel klant, maar nog geen lid, dan kunt u vanaf nu lid worden via 

onderstaande link: 

https://www.rabo-clubsupport.nl/ 

Registreer je: 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Opzeggen? Daar doen we niet moeilijk over, dat kan 

op ieder moment. 

Lid worden betekent: 

Gratis toegang met één druk op de knop 

Stemrecht om o.a. mee te beslissen naar welke club of vereniging onze winst gaat 

Korting op exclusieve events waarbij je gelijk aan jouw club doneert 

Rabo & Co magazine 3 keer per jaar op je deurmat 

Stemperiode - 4 tot 14 oktober 

Vanaf deze datum kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en 

verenigingen uit jouw buurt. Ook je vrienden en kennissen kunnen hun stem uitbrengen op 

uw KBO-vereniging. 
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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 !!!  

 

Van je hobby naar levenswerk 13 oktober 

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

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

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

Prijs: € 5,00   Invulstrookje met gepast geld alleen bij Helma de Vries in een gesloten 

envelop met € 5.-  inleveren vóór 7 oktober. 

 

Hank-o-motief 19 oktober 

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

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

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

Kosten voor deze reis zijn € 52,-  p.p. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier 

Betaling na bevestiging inschrijving ! 

 

Op bezoek bij de Museum De Dorpsdokter 4 november 

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

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

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

Prijs: € 13,00 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier 

Betaling na bevestiging inschrijving ! 
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Samen aan tafel bij De Kapel.  

Donderdag 18 november gaan we uit eten bij De Kapel bij Park Vossenberg,  

Antoniusstraat 1 in Kaatsheuvel. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 17.30 uur; we starten om 18.00 uur met de soep.  

Het is een verrassingsmenu, met keuze voor iedereen uit vlees of vis. Hebt u een dieet, 

geef dat dan even aan ons door.  

De prijs is € 21,50 per persoon, exclusief de drankjes (Reken deze na afloop s.v.p. af bij de 

kassa).  Het invulstrookje voor deze activiteit vind u op pagina 20. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier. 

Na inventarisatie krijgt u bericht over doorgang en betaling.  

 

Voor info: Agnes Burgs tel. 274072 
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Activiteiten waar door senioren aan deelgenomen kan worden dus 

ook door de KBO leden. 

Er zijn activiteiten op verschillende locaties zoals De Rode Loper, Buurthuis Pannenhoef en 

Mantel Match.  

Natuurlijk niet te vergeten de Gezellige Zondag die op verschillende locaties wordt 

gehouden en steeds een andere beleving geeft.  

De informatie van de Gezellige zondag vindt u op pagina 13 van dit Nieuwsblad. 

Bij Mantel Match café kan er donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur gekaart worden. 

Deelname is gratis m.u.v. de consumpties. Mantel Match Café vindt u in de Peperstraat 13 

Kaatsheuvel.  

Buurthuis Pannenhoef organiseert weer het Eetpunt en de Soepgroep.  

Informatie bij Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1 in Kaatsheuvel, telefoon 275463 

of bij Elena Sanchez Gerlich, ContourdeTwern, 068356228. 

De Rode Loper organiseert diverse activiteiten maar je kunt er ook vrijblijvend binnenlopen 

om een kopje koffie te drinken en u laten informeren. 

 

Wil je gratis je verkeerskennis opfrissen?  

Ben je ouder dan 55, een ervaren automobilist of fietser, inwoner van de gemeente Loon 

op Zand? Dan organiseert Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Loon op 

Zand en in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen een tweede gratis 3-daagse, 

2 uur durende, opfriscursus verkeerskennis over de veranderde verkeersregels. Onder het 

genot van een kopje koffie of thee wordt je door een gecertificeerde rijinstructeur 

bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.  

Ook organiseert Veilig Verkeer Nederland een Workshop Het Nieuwe Fietsen waarin 

ervaringen en leuke routes en tips kunnen worden uitgewisseld. De Workshop Het Nieuwe 

fietsen staat onder leiding van een expert van Veilig Verkeer Nederland en in het teken van 

vrij bewegen in het verkeer. 

Tijdens de Workshop ontvang je een tegoedbon voor een gratis fietsinspectie bij 

Fietsspecialist Post in Kaatsheuvel. Hierbij wordt de fiets grondig geïnspecteerd op alle 

vitale onderdelen. 

De cursussen zijn op (bij de opfriscursus auto wordt je alle dagen verwacht): 

Maandag 4 oktober 2021 tijdstip 13.30 – 16.00 uur in Kaatsheuvel, Workshop Het Nieuwe 

Fietsen  
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Maandag 11, 18 en 25 oktober tijdstip 13.30 – 15.45 uur in Kaatsheuvel, VVN Opfriscursus 

Auto  

Maandag 15, 22 en 29 november 2021 tijdstip 13.30 -15.45 uur in Kaatsheuvel, VVN 

Opfriscursus Auto  

Is dit iets voor jou? 

Je kunt je tot een week voor aanvang van de cursus inschrijven via de onderstaande link 

van Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850. 

https://vvn.nl/opfriscursusloonopzand 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de 

bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we je een 

online versie aanbieden) 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

 

 

 

 

Jaarvergadering 2021 
 

Corona blijft onze activiteiten nog lange tijd verstoren en zullen wij ons daarom nog steeds 
aan de regels moeten houden. 
 
Zo ook bij deze jaarvergadering waar wij toch weer iets meer leden mochten verwelkomen 
dan in 2020. Natuurlijk hadden wij graag nog meer leden op onze jaarvergadering welkom 
geheten maar helaas corona liet dit niet toe. 
 
Leden die dit jaar vanwege hun 25-jarig lidmaatschap in het zonnetje zijn gezet zijn; 
mevrouw D. van de Wouw, de heer P. van Beers en mevrouw J. van der Rijken. 
Zij ontvingen hiervoor de oorkonde van KBO Brabant met een mooi boeket bloemen 
overhandigd door de voorzitter. 
 
Mevrouw van der Rijken kon jammer genoeg niet aanwezig zijn maar krijgt de oorkonde 
met bloemen thuisbezorgd. 
 
In de volgende editie meer over de gehouden jaarvergadering 2021. 
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Samen aan tafel bij De Kapel 18 november 

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

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

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

Bedrag: € 21,50 p.p. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier 

Betaling na bevestiging inschrijving ! 

 

Lady's Day bij Vander Klooster Mode 6 december 

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

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

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

Bedrag: € 25,00 p.p. 

Inschrijven vrijdag 8 oktober 13.30 uur tot 16.00 uur in ruimte 1.17 van Het Klavier 

Betaling na bevestiging inschrijving ! 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer G.J.J. Smulders 

Mevrouw J.W.C.M. van Wezel - van den Berg 
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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: 

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 nog in 2021 samen met het blad ONS in de maanden 

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. 


