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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 

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 

Old Stars voetbal Elke maandagochtend 09:30 uur  

Eikendijk 21, 

Kaatsheuvel 

Henk de Kort  

06-50676609 of  

Maarten Voesten  

06-51400138 

Racefietsen Elke donderdagmiddag Vertrek vanaf 

Gasthuisstraat 29 

Vooraf bellen 

Karel Damen 

tel. 0416-276438 

Schilderen Elke dinsdagmiddag  13:30 in Het Klavier Wies Molenschot 

tel: 0416-852688 

Wandelen Rustige groep:  

 

Iets pittiger groep: 

13:30 vanaf 

verschillende locaties 

Henk Vennix, 

tel. 0416-274620  

Ton Honkoop 

tel. 0416-275290 

Yoga Elke maandag  en 

donderdag 

 

Het Klavier Lia Leemans,  

tel 0416-275016, altijd 

vooraf even bellen.  

Fifty-Fit 

watergym met 

instructeur 

Iedere vrijdagmiddag Zwembad Drieburcht Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 



 

 

Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

Wat gaat een jaar toch snel. Steeds vaker hoor ik die kreet als ik met 

senioren in gesprek ben. Na een herfstperiode die werd afgewisseld met mooie en minder 

mooie dagen gaan we weer aan de komende feestdagen denken. Sinterklaas blijft een 

mooie start van de feestmaand december, maar vooral Kerst is altijd een periode waarin 

de familiebanden worden aangehaald. Voor vele senioren is het ook een periode van 

terugblikken op dingen die geweest zijn en denken aan dierbaren die we missen. 

Kerst is voor mij nog steeds een teken van nieuw leven zoals het in onze kerkelijke traditie 

altijd gepresenteerd is. Nieuw leven betekent voor mij ook nieuwe kansen en ik gebruik 

deze tijd dan ook graag om vooruit te kijken en na te denken over wat er in het komende 

jaar bijzondere aandacht zou kunnen krijgen. 

Graag nodig ik jullie uit om met mij mee te denken en alle suggesties zijn daarom zeer 

welkom. 

Als vereniging zijn we er voor elkaar en met elkaar, samen sterk. Het idee om als 

vereniging één grote familie te vormen spreekt mij bijzonder aan. Iedereen moet zich thuis 

voelen en samen met andere gelijkgestemden kunnen genieten van mooie momenten, 

maar ook het gevoel hebben er niet alleen voor te staan als het even wat minder gaat. 

Ik wens u allen mooie feestdagen toe die we samen gaan inluiden met onze kerstviering op 

15 december. De uitnodiging hiervoor vindt u in dit Nieuwsblad.  

Het bestuur en activiteitencommissie zullen er alles aan doen om er weer een mooie 

middag van te maken.  

 

Cees Sprangers        

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 



 

 

 

 

 

 

 

6 december Ladies Day 'Vander Klooster' (zie vorige Nieuwsblad) Er zijn nog plaatsen ! 

15 december Kerstviering  

19 december Senioren koffietafel 

20 december Kerststukjes maken 

13 januari  Sieraden maken 

19 januari Senioren Expo 

23 januari Toneelvoorstelling KaThé in de Gildenbond 

2 februari Samen aan tafel buurthuis Pannenhoef 

16 februari Muzikale middag in de Gildenbond (zet in uw agenda) 

 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Vele van u hebben mij de afgelopen maanden al weten 

te vinden, dat is fijn ! Wanneer u vragen of problemen 

met uw computer, 

tablet of smartphone, 

schroom dan niet telefonisch contact op te nemen met 

mij,  Ruud Giesbers,  

tel. 06-18784622 (liefst na 18:00 uur). Ik maak dan een 

afspraak met u om u persoonlijk te helpen.  

Ook wanneer u wel wilt internetbankieren, maar niet 

durft, of het niet lukt om een QR-code te krijgen, bel maar 

gerust hoor.  
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Advertentie GGAB 

Workshop kerststukjes maken 
 
We zijn weer aan het voorbereiden voor de kerst, doet u mee ! 
Maandag 20 december gaan we in onze ruimte in Het Klavier om 13.30 uur aan de slag om 
een mooie kerststuk te maken.  
Wij hopen dat er genoeg leden zijn om aan deze traditionele middag mee te willen doen. 
Kosten zijn € 18,- p.p inclusief alle luxe materialen en gereedschap. 
Wij hebben een bloemiste uitgenodigd om jullie daar bij te helpen. 
 
Vóór 10 december het invulstrookje van pag. 15 met gepast geld ALLEEN inleveren bij: 
Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2c 
 
Info: Wies Molenschot tel:852688   



 

 

Samen aan tafel in Buurthuis Pannehoef 

Heeft u ook zin in een lekkere maaltijd ? Dan bent u woensdag 2 februari 2022 welkom in 

Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1 in Kaatsheuvel.  

Joost Donders verzorgt daar een heerlijk buffet.  

We starten met een soepje, daarna kunt u lekkere gerechten kiezen van het buffet dat 

Joost speciaal voor ons maakt. 

U bent welkom vanaf 17:30, waarna we om 18:00 uur aan tafel gaan. 

Prijs:  € 22,--(exclusief drankjes) 

 

Er is plaats voor maximaal 40 personen.  

Mocht de belangstelling hiervoor groter zijn dan is er nog een optie op 9 februari. Hiervoor 

geldt wel een minimaal aantal van 30 personen. Na inventarisatie krijgt u bericht over 

doorgang en betaling. 

Meer info: Helma de Vries tel.: 283452 of Agnes Burgs tel.: 274072 

Invulstrookje van pagina 20 inleveren bij Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2C vóór 10 

december a.s.  Vermeld wel s.v.p. uw e-mailadres. 
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Kerstviering 2021 

Het Bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse kerstviering in de Sint Jan kerk, 

Hoofdstraat, Kaatsheuvel met aansluitend een feestelijk samen zijn bij,      

 

                           

                                                                                                                    

                        Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 15 DECEMBER A.S. 

PARKEREN: er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen verder kan er geparkeerd worden 

in de directe omgeving zoals bij de supermarkten in het centrum. 

Programma: 

13.00 uur:  kerstviering in de kerk voorganger Pastoor Luijckx. 

14.45 uur: ontvangst bij Chalet Fontaine kopje koffie/thee met kerst lekkernij 

15.15 uur:     muzikaal optreden …………….. 

15.55 uur:     pauze 

16.20 uur:     vervolg muzikaal optreden  

17.00 uur:     tijd voor een lichte maaltijd 

18.00 uur:    sluiting door de voorzitter 

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze middag. 

Voor deze middag van KBO Kaatsheuvel vragen wij een kleine bijdrage van € 5,--. 

Helaas moeten wij dit doen omdat er veel leden weg blijven zonder afmelding, zoals bij 

de laatste jaarvergadering en dit de nodige kosten voor ons meebrengt. 

Deze bijdrage krijgt u bij binnenkomst terug in de vorm van 1 consumptiemunt en een 

verrassing. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich via het antwoordstrookje van pagina 15 aan te melden 

voor deze middag. Alleen zo kunnen wij voor het juiste aantal personen bestellen.  

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. 

Telefonische informatie alleen bij Lia Leemans telefoon 275016. 

Strookje van pagina 15 vóór 6 december 2021 inleveren bij één van de volgende adressen: 

Lia Leemans, Hobbemastraat 11    

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c      



 

 

 

  

 



10 

 

Gratis maar niet voor niets. 

 

De inzet van elke vrijwilliger doet ertoe. Dat geldt voor iedereen die zich binnen onze 

vereniging inzet.  

Sommige vrijwilligers ontmoet je regelmatig, zoals de mensen die de ONS en ons 

Nieuwsblad bezorgen, anderen zie je zelden of nooit. Bijvoorbeeld de mensen die telkens 

keurig in ons Nieuwsblad vermeld worden, maar die je alleen ziet als je er om vraagt. Ik 

heb het hier over onze “Vrijwillige Ouderen Adviseurs” de VOA’s en cliëntenondersteuners 

(CO's). Zij vormen een groep die door hun ervaring en kennis van zaken beschikbaar is bij 

hulpvragen van heel uiteenlopende aard. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid door KBO 

Brabant om u als lid van onze vereniging met raad en daad bij te staan. 

De hulpvragen die zij krijgen zijn heel divers. Die hebben soms te maken met administratie 

of financiën, het aanvragen van WMO hulp van de gemeente zoals huishoudelijke hulp of 

hulpmiddelen om langer thuis te kunnen wonen of hulp met moderne communicatie 

middelen of technische aanpassingen in en om het huis. Maar ook gezondheids-

vraagstukken en eenzaamheid of rouwverwerking mogen als hulpvraag gezien worden.  

Ons team wil deze dienstverlening meer onder de aandacht brengen. 

Het is door ons bestuur duidelijk benoemd als aandachtsgebied. 

We zullen meer over deze activiteiten in ons Nieuwsblad schrijven, zodat u een beter 

beeld krijgt wat deze belangrijke groep vrijwilligers allemaal doet.  

Een mooie uitdaging voor het komende jaar, maar u hoeft daar niet op te wachten. 

Dus als er dingen zijn waarvan u denkt dat de hulp van een VOA of CO goed van pas komt, 

neem dan contact op met de VOA coördinator.  

Weet het werk van de VOA en CO is niet voor niets, het kost u alleen niks. 

Wij staan graag voor u klaar. 

Cees Sprangers 

VOA coördinator 
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Gezellige zondag  

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  

 

 

 

Woensdag 19 januari 2022 organiseert uw KBO-vereniging een busreis naar de "Senioren 

Expo" in Veldhoven. De Senioren Expo is een beurs voor de 50-plusser, een informatie-

markt en optredens van orkesten, koren en artiesten.  

De prijs voor deelname bedraagt € 7,00 en is voor het busvervoer en de entree. 

Het vertrek is vanaf Het Klavier om 09.00 uur, thuiskomst om ongeveer 16.00 uur. 

Aanmelden met het invulstrookje van pagina 20. Dit dient uiterlijk 19 december binnen te 

zijn met betaling van € 7,00 per persoon. Gezien het beperkt aantal plaatsen geldt daarom, 

snel handelen, want "vol=vol".  

Strookje met gepast geld inleveren bij:  

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c of  

Wies Molenschot, Marktstraat 153 
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 €  Nieuwe kortingspasje en kortingboek 

Binnenkort ontvangt u een nieuwe jaarpas en kortingboek 

voor 2022. Heeft u geen nieuwe jaarpas ontvangen en u heeft 

wel een ledenpas met foto er op, laat het mij dan even 

weten, dan kan ik het corrigeren. Heeft u geen ledenpas met 

foto, dan bezorg ik u hiervoor een formulier waarmee u deze 

kunt aanvragen. 

Verder wil ik iedereen vragen, voor zover nog niet gedaan, 

vaste en mobiele telefoonnummers door te geven alsook 

het e-mailadres.  

Alvast bedankt, Jos Hermsen, ledenadministratie. 

E-mail jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl of per telefoon 06-

10450822.  

 

€  Contributie 

In januari begint weer een nieuw contributiejaar.  

Mocht U uw lidmaatschap van onze vereniging willen 

beëindigen, regel dit dan vóór 1 januari! Bent u hiermee 

te laat, dan bent u de contributie over het gehele jaar 

2022 verschuldigd! 

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie automatisch eind 

januari 2022 worden afgeschreven. Het merendeel van onze vereniging heeft zo’n 

machtiging afgegeven! U maakt het hierdoor voor onze penningmeester erg gemakkelijk de 

contributie te innen. Bent u het niet eens met de afschrijving dan kunt u het bedrag altijd 

storneren! 

De leden die zo’n machtiging nog niet hebben afgegeven ontvangen eind januari de nota 

voor de contributie van 2022 en tevens een machtigingsformulier. Vult u a.u.b. deze 

machtiging in en stuur deze in bijgevoegde enveloppe naar de penningmeester (afgeven kan 

ook Verlaet 4 Kaatsheuvel).  

U helpt onze vereniging hier enorm mee! 

Alvast bedankt,  

 

Henk van den Kieboom,  



 

 

Invulstrookjes activiteitencommissie. 

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

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven !!!  

 

Aanmeldstrookje Kerstmiddag 2021 

Let op namen en lidnummers 

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

lidnummer.……………………………..Postcode………………huisnummer…..   

e-mail …………………………………………………………………………….. 

BEZOEK KERK     Ja / Nee                           FEESTMIDDAG CHALET FONTAINE   Ja /Nee 

Dieet/allergie …………………………………………………………………….. 

Prijs :  €   5,00 p.p. 

Inleveren vóór 6 december 2021 bij Lia Leemans of Helma de Vries 

 

Kerststukjes maken 20 december 

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

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

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

Kosten voor deze activiteit zijn € 18,-  

Inleveren vóór 10 december 2021 met gepast geld alléén bij Helma de Vries 

 

Sierraden maken 13 januari 2022 

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

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

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

Kosten voor deze activiteit zijn € 18,-  

Inleveren vóór 24 december 2021 met gepast geld alléén bij Helma de Vries 



 



 

 

Eindelijk kan het weer …. 

Toneelvereniging Ka-Thé heeft een nieuwe voorstelling 

ingestudeerd.   

Volkstoneel, met een lach en een traan, maar vooral veel lachen. 

Het toneelstuk "Paradijsvogels" wat gespeeld gaat worden van 21 t/

m 23 januari 2022 " is met het 12 1/2 jarig bestaan in 1994 reeds 

uitgevoerd.  

Dit was een groot succes en een van de lievelingstoneelstukken van 

Jan van Laarhoven.  

Dit wordt voor Jan zijn afscheidsstuk omdat hij definitief stopt met 

actief toneelspelen. 

Voor u als KBO-lid is het mogelijk om de voorstelling van zondagmiddag 23 januari 2022 te 

bezoeken tegen een aangepaste prijs van € 6,00 (normaal € 8,00).  

Aanvang  om 14.00 uur in de Gildenbond. 

Bij het bezoek aan de voorstelling van deze zondagmiddag dient u uw KBO pasje bij de 

kassa te laten zien en graag met gepast geld betalen. 

Ook is het mogelijk de voorstelling van vrijdag 21 januari en zaterdag 22 januari te 

bezoeken, aanvang 20.00 uur tegen de normale entreeprijs van € 8,00. 

Graag vooraf reserveren op emailadres williepeters@home.nl of telefonisch 06-19386735. 

Vermeld dat u lid bent van KBO Kaatsheuvel. 

Voor meer informatie: Agnes Burgs  tel.: 274072 
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Gouden Paar Hamers-van Baardwijk 

Deze keer staat het bruidspaar Ben en Riekie Hamers in de 

schijnwerpers. Hoewel hun 50-jarig huwelijksfeest al een tijdje 

geleden is namelijk 2 juli j.l kon hun geplande feest ook niet 

doorgaan. 

In kleine familie kring hebben ze deze dag met een feestelijk 

etentje samen doorgebracht samen met hun twee kinderen en 3 

kleinkinderen en broers en zussen van het bruidspaar. 

Als KBO kunnen wij altijd een beroep doen op dit vitale echtpaar 

om een helpende hand toe te steken. Bijvoorbeeld als bezorger 

van ons Nieuwsblad. 

Ben en Riekie hebben nog een druk leven. 

Ben schildert al jaren bij de schilderclub op dinsdagmiddag bij onze KBO terwijl Riekie sinds 

ze dit jaar verhuisd zijn naar een appartement zich bezig houdt met diamant painting. 

Samen gaan ze graag met vakantie waarbij een fietsvakantie in Duitsland wel hun voorkeur 

heeft, lekker langs de Moezel Rijn en Saar de boel verkennen en daarna lekker gaan eten 

en een biertje erbij de dag afsluiten. 

Wij hopen dat jullie nog lang mogen genieten van en met elkaar. 

Namens Bestuur en commissies nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.  

Sieraden maken op donderdag 13 januari 

 

Martine komt een workshop geven over sieraden, kettingen  en 

armbandjes maken. Zelf aan de slag om iets moois te creëren. 

Martine Tolenaar geeft uitleg en helpt u daarbij.   

Donderdag 13 januari 2022 in onze ruimte 1.17 in het Klavier. 

Aanvang 13.30 uur.  

De prijs is € 18,00 per persoon, inclusief materiaal. 

U bent van harte welkom.  

Bij een minimaal aantal van 10 personen gaat de workshop door. 

Graag vóór 24 december het invulstrookje van pag. 15 met gepast 

geld ALLEEN inleveren bij: Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2c  

Voor info: Helma de Vries tel: 283452. 



 

 

Reisje naar Altena 

Het is het afgelopen jaar lastig geweest om er met de bus 

op uit te gaan met alle beperkingen  die er waren. 

Het kon niet doorgaan of er konden minder leden mee die 

graag mee hadden willen gaan. 

Het was een heel gepuzzel maar we waren blij dat er op de  

valreep nog voor iedereen een kans was om mee te gaan 

voor een reis naar Altena 

Met de bus naar Dussen gereden alwaar een heerlijk kopje 

koffie met gebak klaar stond bij de Klompenboerderij. 

Na de koffie hebben we met de z.g Hank-O-Motief een 

prachtig rood treintje een geweldig mooie rondrit gemaakt 

door het land van Altena. 

Met deskundige uitleg over de omgeving en kasteel Dussen was het genieten voor 

iedereen. 

Als afsluiting nog even een drankje om met elkaar te 

genieten was het tijd om de bus weer op te zoeken en via 

een mooie route door kleine dorpjes kwamen we op tijd aan 

voor een heerlijk diner bij de Gouden Leeuw in Terheijden. 

We kunnen terug zien op weer een 

mooie activiteit en zullen ons best 

doen om volgend jaar weer mooie 

reizen te verzamelen.   

 

 

 

 

 

 

 

Noot: de foto's zijn door een enthousiast lid gemaakt, die deze en 

andere foto's naar ons doorstuurde.  
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Senioren-Expo op 2 februari 2022 

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

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

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

Bedrag: € 7,00 p.p. 

Inleveren vóór 19 december 2021 met gepast geld bij Helma de Vries of Wies Molenschot 

 

 

Samen aan tafel in Buurthuis Pannenhoef op 2 februari 2022 

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

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

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

Bedrag: € 22,00 p.p. 

Inleveren vóór 10 december 2021 met gepast geld alléén bij Helma de Vries 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer J.N.J.M. Bertens 

Mevrouw A. van Eindhoven 

Mevrouw C. Morsink - van de Wouw 

Mevrouw J.M.C. de Vos - Akkermans 
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Senioren Koffietafel 19 december 

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

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

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

Bedrag: € 2,50  p.p.   Inleveren vóór 11 december met gepast geld. 

bij Helma de Vries of Lia Leemans (adressen zie achterin dit Nieuwsblad) 



 

 

  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 in 2022 samen met het blad ONS in de maanden januari, 

maart, mei, juli, september en november. De maanden februari, april, juni/juli, augustus, 

oktober en december 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. 


