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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 
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Van de voorzitter 

Beste leden,  

We zijn inmiddels in 2022 beland. De feestdagen zijn voorbij en het 

voorjaar dient zich aan. Ik wens u allen alle goeds voor het nieuwe 

jaar. 

2022 is een jaar dat helaas ook startte met een aantal beperkingen als gevolg van de nog 

steeds voortdurende Covid pandemie, die ons steeds met nieuwe varianten het leven zuur 

maakt. 

Als ik dit schrijf zitten we nog in een lockdown maar hopelijk biedt het voorjaar met iets 

hogere temperaturen uitkomst. Ook de boosterprik geeft ons hoop op betere tijden. 

We gaan ons opmaken voor leuke activiteiten en hopelijk kunnen we dit jaar onze 

jaarvergadering wel in het voorjaar houden zoals gebruikelijk. 

Onze activiteitencommissie is druk met het plannen van activiteiten; de belasting 

vrijwilligers bereiden zich voor door een bijscholing om de meest actuele informatie te 

hebben en weer vele leden en niet-leden te kunnen helpen met hun belastingaangifte. 

Laat u adviseren door onze vrijwilligers, want mogelijk heeft u recht op teruggave  en dan 

is het jammer als u dat geld laat liggen.  

Onze vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) staan ook voor u klaar en kunnen u helpen en 

adviseren bij o.a. aanvragen van zorgtoeslag, keukentafelgesprek, WMO zaken etc.  

Als organisatie zijn we continu in beweging door het volgen van cursussen, waardoor wij 

steeds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen betreffende senioren. 

Ik wens u veel plezier bij de deelname aan onze activiteiten en hopelijk zien we elkaar 

binnenkort. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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16 februari Muzikale middag in de Gildenbond 

 

 

 

 

23 maart Samen aan tafel bij Jit-Sing 

 

 

 

11 mei  Senioren Expo 

 

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 

Contributie 2022 
In januari begint weer een nieuw contributiejaar.  
Bij de leden die een machtiging hebben 
afgegeven zal de contributie automatisch eind 
januari 2022 worden afgeschreven ad € 25,-- 
gastleden € 15,--. 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, binnen de daarvoor geldende termijn! 
 

Nogmaals een dringend verzoek 
De leden die zo’n machtiging nog niet hebben 
afgegeven ontvangen eind januari de nota voor de 
contributie van 2022 en tevens een 
machtigingsformulier. Wilt U a.u.b. deze machtiging 
invullen en ondertekenen en deze insturen in 
bijgevoegde envelop aan de penningmeester (afgeven 

       kan ook Verlaet 4 Kaatsheuvel).  
       U helpt onze vereniging hier enorm mee! 
 
Alvast bedankt, Henk van den Kieboom, penningmeester. 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

 

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting over 

het jaar 2021. Voor veel mensen is het invullen van het 

belastingbiljet een jaarlijks terugkerend probleem. 

Omdat veel mensen het moeilijk vinden hun aangifte zelf te verzorgen, heeft de KBO 

Kaatsheuvel ook dit jaar een belastingproject opgezet. Daarbij wordt ondersteuning 

geboden door de belastinginvullers van de KBO.  

Invulperiode van 7 maart 2022 t/m 22 april 2022 

Alle senioren van 65 jaar en ouder, wel of geen lid van de KBO en wonend in Kaatsheuvel 

en omgeving, kunnen terecht bij deskundige vrijwilligers van de KBO die klaar staan om 

met het invullen te helpen. 

Aan deelname is voor alleenstaanden en/of partners wel een 

beperking verbonden: het inkomen mag per echtpaar niet 

hoger zijn dan € 50.000,- per jaar en voor een alleenstaande € 

35.000,-  per jaar. 

Ook als u van de belasting bericht hebt ontvangen dat u niet verplicht meer bent om een 

opgave te doen bestaat toch het recht op teruggave. De hoogte van de teruggave heeft o.a. 

te maken met de aftrekpost “specifieke zorgkosten”. Wij raden u aan dit door ons te laten 

onderzoeken. U zult verbaasd staan als er toch een meevaller is waarop u niet gerekend 

had. Als teveel belasting is betaald kan het teveel betaalde worden teruggevraagd door 

een aangifte te doen via internet. 

Wij kunnen uw aangifte alleen verzorgen indien u de brief van de belastingdienst met de 

machtigingscode naar ons mee brengt. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen dan 

dient u deze via telefoonnummer 088-1236555 alsnog aan te vragen. Verzending van een 

machtigingscode duurt ongeveer 5 dagen. 

Voor de hulp bij het invullen van een belastingformulier wordt voor leden van de KBO een 

eigen bijdrage van € 7,50 gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 15,00. (voor 

kopieën en administratiekosten) Niet-leden betalen € 15,00/€ 30,00) 

Geïnteresseerden kunnen, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met 

Yvonne van der AA, secretaris van onze vereniging.  

U kunt zich aanmelden vanaf  maandag 7 februari 2021 

Telefoon nummer  0416-278533 Op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
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Leuk bezoek aan hobbyist in Kaatsheuvel 

13 oktober woensdagmiddag half twee, na enige 

voorbereiding staan de motorfietsen en 

brommers  er prima bij, de liefhebbers kunnen 

komen.  

Ik, Karel Damen, kende Toon Smulders van mijn 

werk bij de BMW garage en hebben altijd contact 

blijven houden. De leden kwamen op tijd zodat 

we konden beginnen aan deze middag vol 

brommers en motor plezier.  

Door een inleiding van mij konden we van start gaan en het woord geven aan Toon 

Smulders. Hoe de hobby is ontstaan en wat voor werkzaamheden er zoal zijn en natuurlijk 

de opdrachten.  

Na enige uitleg was het ijs gebroken en kwamen er de verhalen van vroeger los, over 

brommers en natuurlijk de merken zoals Kreidler, Zundapp en Puch dan wel Thomos.  

Menig hart ging sneller kloppen bij het zien van al dat moois dat altijd bij Toon staat te 

blinken en natuurlijk de verhalen over hoe men moest poetsen etc. En er werd genoeg 

gesproken over het rijden met de brommer zoals opvoeren van de brommer, de weerstand 

op het fietspad met de brommer maar in het algemeen werden de brommerrijders goed 

onthaalt. 

En natuurlijk was er tijd voor koffie en cake zodat we nog konden napraten over brommers 

en motoren en natuurlijk over oldtimers. Deze staan er ook namelijk een Peugeot en een 

BMW 321i in zeer goede staat.  

We hebben een gezellige middag tussen de onderdelen en brommers gehad en misschien 

voor herhaling vatbaar. 

 



 

 

 

  

 



10 

 

Beterschap gewenst. 

Vaak krijgen we deze kreet te horen als we 

ziek zijn, soms is het tegen beter weten in en 

is er weinig hoop op beterschap. 

Naar gelang we ouder worden zijn we 

kwetsbaarder en onze gezondheid laat soms 

ernstig te wensen over. Hulp is dan dringend 

gewenst. Hoewel er op papier veel geregeld is, laat die hulp soms lang op zich wachten. 

Zo hebben we helaas moeten constateren, dat onze gemeente door allerlei 

omstandigheden grote achterstand heeft opgelopen in de afhandeling van WMO 

aanvragen. 

Personeelsgebrek, langdurig zieken en veel verloop leverde een achterstand van vele 

weken op. Waar de wettelijke termijn voor afhandeling van een aanvraag voor 

bijvoorbeeld huishoudelijke hulp maximaal 6 weken is, wordt deze ruim overschreden. 

Als coördinator van onze VOA’s ben ik in gesprek gegaan met de verantwoordelijk 

ambtenaar. 

Er werd mij beterschap toegezegd en we hebben een aantal werkafspraken gemaakt, die 

een vervolg krijgen in maart. 

Helaas moet ik samen met u ervaren dat de snelheid waarmee de achterstand wordt 

ingehaald enorm tegen valt. Als VOA’s blijven wij ons best doen en vragen extra aandacht 

voor urgentie gevallen. Laat het ons weten als uw aanvraag (melding) niet tijdig wordt 

afgehandeld en vraag een van onze VOA’s om hulp als dat nodig is. 

 

 

 

 

 

Samen maken wij ons sterk om het recht op hulp zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. 

 

Cees Sprangers 

VOA coördinator 
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 Beste lezers van de KBO,    

Corona we kunnen we niet om heen. De cijfers 

lopen op. Helaas merken wij dat ook. Om iets 

extra’s te kunnen doen voor de bewoners zijn wij 

dan ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers.  

Wist u dat vrijwilligers werk op Eekhof leuk is, er 

veel voldoening uit te halen valt. Er mooie vriendschappen ontstaan. Het gewoon super 

leuk is om iets te kunnen betekenen voor een ander. En wist u ook dat vrijwilligers werk 

niet perse iedere week hoeft en dat dit ook 1 keer per maand kan door bijvoorbeeld een 

dansje te wagen bij de dansavond.  

En natuurlijk houden wij er rekening mee dat u geniet van de vrije dagen en het geeft dus 

helemaal niet als u daardoor lekker geniet van (meerderde) vakanties. We zijn blij met de 

hulp die u kan bieden. Hieronder een paar voorbeelden waar we hulp zoeken.  

 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 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 of een gezellige polonaise.  

 Gezellig op de maandagavond mee willen zingen.  

 Op donderdagmiddag willen helpen bij de ontspanningsmiddag, zoals Bingo, muziek, 

spel, iets bakken. Variërend programma.  

 Ondersteunen bij de kroegavond 1 keer per maand op vrijdagavond.  

 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.  

Hopelijk heeft u er net zoveel zin in als wij.  

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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Gezellige zondag  

 

 

Zoals zovelen moesten wij met lede ogen aanzien dat alle geplande activiteiten weer niet 

door konden gaan. Maar gezondheid gaat voor alles. Wij hopen dat u ondanks alle 

beperkingen toch nog hebt kunnen genieten van die kleine dingen die u zelf mocht 

ondernemen. 

In het nieuwe jaar zullen wij, Werkgroep Gezellige zondag, een speciale editie organiseren 

in het kader van het 10-jarig bestaan. 

Deze hopen wij met u te kunnen vieren in april 2022. 

Tot die tijd zullen wij de draad weer oppakken zodra de Gezellige zondag weer 

georganiseerd mag worden. Wij houden u op de hoogte via de wel bekende kanalen. 

Werkgroep Gezellige Zondag  
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 Gezellige Wintermiddag 

Na een sombere periode is het hoog tijd 

voor iets gezelligs voor onze leden. Wij 

gaan daar woensdag 16 februari voor 

zorgen.  

Wij hebben het Senioren Orkest en 

Shantykoor kunnen overhalen om een 

muzikale middag te gaan verzorgen. 

Omdat er al zoveel niet door heeft kunnen 

gaan heeft het bestuur besloten om u deze 

middag aan te bieden met uitzondering 

van de drankjes. Drankjes zijn deze middag wel voor eigen rekening. Ook niet-leden zijn van 

harte welkom. 

Deze middag vindt plaats in De Gildenbond en begint om 14.00 uur. 

Wilt u erbij zijn? Wel vooraf even aanmelden. 

Dit om een goede zaalindeling en personeelsinzet te regelen. 

Vóór 7 februari 2022 aanmelden bij wies.molenschot@kbo-kaatsheuvel.nl  

Telefonisch aanmelden bij Agnes Burgs 274072 

Als het onverhoeds geen doorgang kan vinden, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. 
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Samen aan tafel bij Chinees Indisch restaurant Jit Sing 

Bij het uitgaan van dit blad weten we nog niet of alles door 

kan gaan. Maar wij hebben wel al iets in de planning staan. 

Woensdag 23 maart willen we samen gaan 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 mogen 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 € 17,00 per persoon. 

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

Alléén het invulstrookje (zie hieronder) inleveren bij Helma de Vries of Wies Molenschot.  

Graag vóór 25 februari 2022. 

Eind februari bekijken we of het door mag/kan gaan en krijgt u van ons bericht over de 

betaling. U krijgt dus altijd eerst een berichtje van ons of het wel of niet doorgaat. 

Hopelijk kan het tegen die tijd weer, we houden goede moed. 

 

Info: Agnes Burgs  telefoon: 274072 

 

Samen aan tafel bij Jit Sing, woensdag 23 maart 2022, aanvang 18.00 uur. 

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

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

e-mailadres: ……………………………….. 

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

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

e-mailadres: ……………………………….. 

U krijgt altijd  eerst een berichtje van ons of het door kan gaan. 

Inleveren bij Helma de Vries of Wies Molenschot vóór 25 februari 



 



17 

 

Platina voor Hans en Netty Rosbergen-Noels 

Dit keer wel een heel bijzonder jubileum in ons Nieuwsblad. Bij uitzondering ging ik, Wies 

Molenschot, daarom deze keer met onze voorzitter op pad met een prachtig boeket rozen 

om dit heugelijke feit te vieren. Hans (92) en Netty (93) Rosbergen-Noels vierden hun 70-

jarig huwelijk. 

Ze zijn allebei geboren in Rotterdam en na hun 

pensioen waar Hans als constructeur tekenaar en 

Netty als apothekersassistente had gewerkt, zijn ze 

in 1984 naar Kaatsheuvel gekomen. 

Ze kregen 6 kinderen, 12 kleinkinderen en intussen 

hebben ze 8 achterkleinkinderen. 

Sinds 12 jaar wonen ze met tevredenheid in hun 

prachtige appartement. 

Vele jaren zijn ze erg actief geweest in het 

dorpsleven. Velen zullen Hans en Netty kennen van 

hun dansmiddagen op de donderdagmiddag in De 

Werft en Het Klavier met Hans als DJ en Netty als 

gastvrouw. 

Hans is 25 jaar vrijwilliger geweest in De Werft 

waar hij samen met de programma commissie 

seniorenmiddagen organiseerde. Hij was voorzitter 

gehandicaptenraad en zong in een koor. Netty is 

vooral actief geweest voor onze KBO. Ze heeft 

indertijd diverse cursussen daarvoor gevolgd en 

was 12 jaar tweede-penningmeester. 

In hun goede jaren zijn ze met de caravan door heel 

Europa gereisd waarbij een reis naar Lourdes veel indruk heeft gemaakt. Ze mogen terecht 

trots zijn op alles wat ze voor het dorp hebben kunnen betekenen. Het feest is aangepast 

gevierd, samen met de kinderen en kleinkinderen zijn ze heerlijk in een restaurant uit eten 

gegaan. 

Het volgende feestje voor familie en buren moet even wachten maar ze gaan dit zeker 

oppakken zo gauw het mogelijk is.  

Namens Bestuur en Commissies nogmaals proficiat en wensen wij dit platina paar nog vele 

mooie jaren toe.  
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Ad (76) en Ria (75) van Wezel-Roelen 50 jaar getrouwd. 

Helaas voor dit bruidspaar ook geen groot feest net 

zoals alle anderen die de laatste jaren hun bruiloft niet 

konden vieren i.v.m. de pandemie. 

Samen met hun zoon hebben ze thuis een bescheiden 

feestje gehad zonder bij de pakken neer te zitten. 

Ad is geboren in Goirle en Ria is geboren en getogen in 

de Akkerstraat. 

Ze zijn nog erg actief op allerlei fronten zo zijn zij al 

jaren trouwe bezorgers van ons Nieuwsblad en de Ons 

en gaan iedere maand door weer en wind op pad om 

deze bij onze leden te bezorgen. 

Ad heeft na zijn werkzame leven bij NS Spoor als 

onderhoudsmonteur zich ook 28 jaar verdienstelijk 

gemaakt bij de Brandweer en was hij 30 jaar lid bij 

EHBO Damiaan waarvan vele jaren als Lotus slachtoffer. 

Zijn grote passie de 4daagse van Nijmegen heeft hij al 11x uitgelopen. 

Hij hoopt vurig dit jaar een kroontje te halen bij zijn 12e 4daagse dit jaar. 

Ria heeft bij een notaris kantoor gewerkt later heeft ze de zorg voor haar 

moeder op zich genomen en op dit moment krijgt haar zus de aandacht 

van haar. Haar tweelingzus moet ze helaas al een aantal jaren missen. 

Gelukkig hebben ze nog tijd voor hobby’s. 

Ad houdt van bridgen en Ria gaat al meer dan 30 jaar naar haar gymclub. 

Ze wandelen en fietsen graag, bijna iedere dag gaan ze er samen op uit 

om van de natuur te genieten en fit te blijven. 

Regelmatig met de auto een gezellig weekje weg naar Duitsland of Oostenrijk maakt hun 

vitale leven compleet. 

Bedankt voor jullie vriendelijke ontvangst en het openhartige gesprek. 

Nogmaals Proficiat en bedankt voor jullie inzet voor onze KBO. 

Namens Bestuur en Commissies nog vele gezonde jaren toegewenst 
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Vele activiteiten moesten dit jaar vaak op het allerlaatste moment geannuleerd worden. 

Heel spijtig voor de leden die in deze coronaperiode zo vaak terug worden geworpen op 

zichzelf. Samen erop uit of gezellig samen zijn wordt zo gemist. Wat was er vooraf een 

spanning of deze gevierd kon worden. En ja gelukkig konden wij de kerstviering woensdag 

15 december met alle corona-maatregelen in acht te nemen, met een aantal leden vieren. 

Fijn was dan ook dat een aantal van onze leden hier intens van hebben genoten. De 

middag begon met een viering in de Sint Jan kerk in de Hoofdstraat waar er ook alles aan 

gedaan was om de geldende coronaregels te hanteren. Complimenten aan de vrijwilligers 

van de kerk, zijn hiervoor zeker op zijn plaats. Na de viering in de kerk, waarin de KBO-

vereniging met een kaarsje al hun overleden leden van dit jaar herdachten, werd de 

middag voortgezet bij Chalet Fontaine. 

Hier werden alle coronaregels in acht genomen o.a. door het scannen van de QR-code. 

Om niet te dicht bij elkaar te zitten was hier met de tafelindeling rekening gehouden en 

werd het een zitmiddag voor de KBO-leden. Jammer soms voor de onderlinge contacten, 

maar de leden wisten hier goed mee om te gaan, en hadden zich snel aangepast aan deze 

situatie. 

Het was voor velen een verlichting en een feest dat dit samen zijn mogelijk was onder de 

huidige omstandigheden. De feestelijke middag was dit jaar, door alle regels, iets korter 

dan gepland maar niet minder gezellig. Tevreden, blij en voldaan dat ze erbij konden zijn 

gingen de leden huiswaarts met de mooie herinnering die zij gemaakt hadden bij KBO 

Kaatsheuvel. 

 

Voor dit jaar, 

 

veel vreugde en zonneschijn. 

Zodat je elke dag opnieuw, 

tevreden en gelukkig kunt zijn. 
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  Aanmeldingsformulier     

    

Hierbij meld ik me aan als lid van KBO-Kaatsheuvel:  

Dhr./mevr.* Achternaam ………………………Voornaam: …….………..Voorletter(s)…..……  

Adres  ……………………………………………………………………Huisnr……………………  

Postcode …………………………… Woonplaats ………………………………………………..  

Geboorte datum  ……………………………….. .Tel.nr ………………………………………….  

E-mail adres : ………………………………………………  

Doorhalen wat niet van toepassing is  

Onderstaande persoon meldt zich als lid van de KBO-Kaatsheuvel aan:  

Dhr./mevr.* Achternaam ………………………Voornaam: …….………..Voorletter(s)…..…… 

Adres  ……………………………………………………………………Huisnr……………………  

Postcode …………………………… Woonplaats ………………………………………………..  

Geboorte datum  …………………………………. Tel.nr. ………………………………………..  

E-mail adres : ………………………………………………  

Doorhalen wat niet van toepassing is.  

De jaarcontributie in 2022 bedraagt € 25,-. en is incl. een regiokortingspas ( ter waarde van € 2,-)   

De contributie dient aan het begin van elk kalenderjaar door een automatische machtiging, te worden 

betaald. Indien men later in het jaar lid wordt, is men slechts een deel van dat jaar aan contributie 

verschuldigd.   

Enkele dagen na de ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt men een bevestiging.  

Een ondertekende betalingsmachtiging dient hierna bij onze penningmeester te worden ingeleverd.  

Dit inleveren bij de ledenadministratie van KBO-Kaatsheuvel:  

  
Dhr. Jos Hermsen  

Waterlaat 4 De persoonlijke gegevens 

5171 VX Kaatsheuvel kunnen eventueel ook per e-mail 
jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl gemeld worden. 
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Wist u dat ?  KBO Kaatsheuvel in cijfers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudste lid is nu 96 jaar terwijl het jongste lid 48 jaar is! Precies het dubbele ! 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer A.M. de Bever 

De Heer J. Damen 

De Heer F. Dusée 

Mevrouw L. Foks-Oerlemans 

Mevrouw C.G. van Gorkum - Kemmeren 

Mevrouw N.F.M. Grootswagers - van der Velden 

De Heer A.T. Halberstadt 

De Heer M.J.W.A. Musters 

Mevrouw S. Oerlemans 

De Heer J.Stokman 

          
Peildatum  Lid Gastlid Relaties Totaal 

     Overige   

1-1-2015 1036  8 1044 

1-1-2016 1047  9 1056 

1-1-2017 1053  7 1060 

1-1-2018 1080 3 7 1090 

1-1-2019 1123 9 6 1138 

1-1-2020 1136 7 5 1148 

1-1-2021 1100 8 6 1114 

1-1-2022 1104 8 6 1118 
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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 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. 


