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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 08:45 tot 9:45 uur in  

De Werft 

Lia Leemans,  

tel. 0416-275016  

Hier is nog plaats. 

Fietsen Rustige groep op 29-3, 

12 en 26-4, 10-5 en   

24-5, ca. 30 km 

 

Pittige groep elke 

donderdag , ca. 50 km 

13:30 vanaf het Anton 

Pieckplein 

 

 

13:00 vanaf het Anton 

Pieckplein 

Bert Herman 

tel. 06-81861827  

Nieuwe deelnemers eerst 

bellen 

Ton Honkoop 

tel. 275290 

Nieuwe deelnemers eerst 

bellen 

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 

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 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het een schitterende 

voorjaarsdag met een stralende zon. Dit staat mogelijk symbool voor 

een wat zonniger voorjaar met meer mogelijkheden om er samen op 

uit te gaan. We voelen ons veel prettiger als we samen iets kunnen 

ondernemen. De corona maatregelen zijn vrijwel allemaal achter de rug en we gaan ons 

weer vrijer bewegen. Het blijft belangrijk om op te blijven letten voor onze eigen 

gezondheid en die van onze naasten. 

Voordat bekend was dat er flinke versoepelingen zouden komen, hebben we als bestuur 

besloten onze jaarvergadering iets later dan gewoonlijk te houden en deze uit te stellen 

naar 22 juni. 

Onze activiteitencommissie is weer volop aan het plannen om uitstapjes en "Samen aan 

tafel bij" weer mogelijk te maken.   

Jammer genoeg is er veel aan de hand in Europa. Zaken waar wij helaas geen invloed op 

hebben maar waarin we wel kunnen zorgen dat we voor onze eigen omgeving een bijdrage 

leveren bij het welzijn van onze medemens. 

Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en hopelijk levert dit een 

coalitieakkoord op, waarin wij ook onze belangen als senioren goed tot uiting zien komen. 

Als bestuur zullen we in samenwerking met de beide andere seniorenverenigingen in onze 

gemeente hier voortdurend aandacht voor blijven vragen. Dat doen we ook richting de 

gemeentelijke diensten door direct overleg met betrokken ambtenaren. Daardoor is er 

extra aandacht gevraagd voor het beleid over WMO zaken. De grote achterstand in 

behandeling van aanvragen is gelukkig weer verleden tijd. Het blijft belangrijk dat wij 

signalen krijgen als er iets niet naar wens verloopt. Alleen dan kunnen wij samen met u 

kijken naar mogelijkheden voor een passende oplossing. 

Samen sterk, samen aan het werk voor en door onze senioren. 

Ik wens u een mooi voorjaar en veel (lees)plezier. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 

 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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3 april Wandelen in de Loonse en Drunense duinen 

21 april Bezoek Museum 't Brabants Leven 

6 en 7 mei Toneeluitvoering KaThé 

12 mei Samen aan tafel bij De Zwammenberg 

18 mei Bezoek aan de Natuurtuin in Kaatsheuvel 

28 mei Bezoek musical Dagboek van een Herdershond 

1 juni Rooftop wandeling in Rotterdam 

22 juni Algemene Ledenvergadering  

 

 

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 

Rotterdam Rooftop Walk. 
 
Wel eens op grote hoogte een wandeling gedaan, nu krijg je kans om in Rotterdam op 
daken te lopen over een luchtbrug over de Coolsingel tussen het WTC Rotterdam en de 
Bijenkorf. Hierbij wandelen we door een toekomstbeeld van de stad Rotterdam. 
 
"Meld je tijdig aan" om woensdag  
1 juni naar Rotterdam te gaan.  
We zullen dan overleggen hoe we het 
vervoer regelen met de trein of met 
de auto. 
 
Er zijn nog geen kaarten beschikbaar 
en kosten zijn nog niet bekend.  
Bij voldoende belangstelling kunnen 
we een planning maken. Over de 
kosten etc. wordt u tijdig geïnformeerd. 
 
Aanmelden via het invulstrookje van pag. 15 bij Karel Damen in de bus met een duidelijk 
telefoonnummer. 
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Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren in mei en juni 2022 de 

grootschalige musical Dagboek van een herdershond in het MECC Maastricht.  

De Seniorenvereniging Loon op Zand organiseert zaterdag 28 mei 2022 een reis om deze 

musical bij te wonen. De voorstelling begint om 16.00 uur.  De bus vertrekt om 13:00 uur 

vanaf het Weteringplein. De prijs is € 127,00 per persoon. Hiervoor krijgt u de busreis, één 

kopje koffie met vlaai op de heenreis, een eersterangs kaartje en een diner op de 

terugweg. Ook leden van KBO Kaatsheuvel kunnen hieraan deelnemen. 

Het verhaal gaat over universele thema’s zoals liefde, worsteling met het geloof en over 

het individu. Limburg en de mijnen is slechts het decor van dit verhaal.  De jonge kapelaan 

Erik Odekerke treedt in 1914 toe tot een parochie in Geleen. Een klein Limburgs 

landbouwdorp dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Door de 

opkomst van de steenkolenmijnen komt het Rijke Roomse leven steeds meer onder druk te 

staan. De onhandige, naïeve kapelaan Odekerke probeert zich staande te houden. Ondanks 

zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.  

De televisieserie Dagboek van een herdershond was van 1978 – 1980 te zien met de 

Vlaamse acteur Jo de Meyere als de jonge kapelaan Erik Odekerke. Andere rollen werden 

gespeeld door onder andere Ko van Dijk en Renée Soutendijk. De musical, gebaseerd op 

deze legendarische televisieserie wordt onder de regie van Servé Hermans naar het 

theater gebracht.  

Informatie alleen  bij Wies Molenschot en vóór 6 april aanmelden alleen bij Wies 

Molenschot, zie het invulstrookje op pag. 15. S.v.p. snel reageren, want vol = vol.   
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Met de bus naar het Museum ’t Brabants Leven 

Dit museum vindt u onder de rook van ’s-Hertogenbosch in het rustiek gelegen dorp Den 

Dungen. Het museum van de familie van der Heijden herbergt een grote verzameling 

gereedschappen en benodigdheden voor beroepen van vroeger. In totaal zijn er zo’n 35 

beroepen tentoongesteld waaronder een klompenmaker, smid, timmerman, sigarenmaker, 

bakker, mandenmaker etc. Er is een winkeltje van vroeger en een schooltje. Er is ook een 

religieuze kamer waar je alles van het Rijke Roomsche leven terugvindt. Verder is er de 

nagenoeg authentieke boerderij waarin de familie van der Heijden zelf woont. 

Tijdens de rondleiding worden we met humor begeleid langs vele zaken die het museum 

rijk is. "As ge Brabants kent is dè wel hendig", maar ook zonder die taalkennis kun je 

genieten van alle spullekes of zoals Jo van der Heijden zelf zegt ”ouwe rommel”. Natuurlijk 

is er ook plek om un bakske te vatte. 

Datum : donderdag 21 april 2022 

Vertrek : vanaf het Klavier om 13.00 uur 

Prijs    : € 25,00  

Bus, rondleiding en 2x koffie/thee met krentenbrood en speculaas inbegrepen. 

Rond 16.30 uur vertrekken we vanuit Den Dungen weer huiswaarts. 

Inschrijven op vrijdag 8 april 2022 kamer KBO in het Klavier van 13.30 – 15.00u.  

Betaling alleen pinnen of overmaken, contant is niet mogelijk. 

 

Info:  

Wies Molenschot 852688 

Agnes Burgs  274072 
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 Beste lezers van de KBO,    

Gelukkig kan en mag er steeds meer. De 

maatregelen verdwijnen langzaam allemaal. 

Alleen blijven de sme�ngen hoog. Daar merken 

bij natuurlijk op Eekhof alles van. We zijn dan ook 

erg blij met vrijwilligers die ons ondersteunen bij 

ontbijt, ac%viteiten, 1 op 1 aandacht, enz. We kunnen dan ook echt niet zonder deze 

geweldige krachten. 

Hee' u nog een uurtje over in de week en wilt u deze inze(en voor onze bewoners dan 

zijn ze daar heel erg blij mee. Er zijn heel veel mogelijkheden binnen Eekhof als het gaat 

om vrijwilligerswerk.  

Op dit moment zoeken we:   

• Kroeg%jgers voor 1 keer in de maand te helpen bij de kroegavond 

• Shopaholic die iedere dinsdag mee boodschappen willen gaan doen 

• Barmedewerkers voor op zaterdagmiddag en/of donderdagavond 

• Ontbijt koning(innen) die voor een heerlijk ontbijt zorgt.  

• Spelletjes maniakken voor de hersentraining 

• Kooktalenten om een heerlijke maal%jd te verzorgen voor 7 of 14 bewoners 

• Danstalenten die de wals, foxtrot of polonaise kunnen dansen. (Elke dans is welkom)  

 

We hopen dat u ons gezellige, sociale en leuke team komt ondersteunen om er met elkaar 

een geweldige dag voor de bewoner van te maken. Want daarvoor doen we het iedere dag 

weer.  

(Voor meer vacatures zie www.werkenbijmijzo.nl ) 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Mirelle voor een vrijblijvend gesprek.  

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van oversteeg (coördinator vrijwillige 

inzet)  

Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl 

06-18959552 
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Gezellige zondag  

 

 

Zondag 24 april van 14:00-17:00 

 De Gildenbond - Mgr. Völkerstraat 3 - Kaatsheuvel 

Gezellig buurten en samen een bakje koffiedrinken.  

Dat kan op de Gezellige Jubileum Zondag in De Gildenbond. Er zijn diverse activiteiten waar 

u aan mee kunt doen o.a. muziekbingo, BBQ workshop en films kijken met de 

Heemkundekring. Burgemeester Hanne van Aart opent de middag om 14:00 uur! 

Aarzel niet en kom gezellig langs! Iedereen is van harte welkom. U kunt gewoon 

binnenlopen. De toegang en het eerste kopje koffie of thee zijn gratis. 

Voor informatie:  

Wijkpunt Pannenhoef: 0416-675710 Info@pannenhoef.nl  

 

Bon vivant gezocht die nog lang niet moe is ! 

"Chalet Fontaine zoekt Waardevolle krachten om met 

ons o.a. de kachel aan te maken & het licht uit te doen, 

op de mooiste  & gezelligste feestlocatie van Brabant." 

Voor info mail: info@chaletfontaine.nl of bel 0416272333 

 

 

HIER HAD UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN 

STAAN 



13 

 

 Diamanten Paar van Wanrooij-van Gils 

John (86) en Nelly (85) van Wanrooij-van Gils 

vierden 16 maart j.l dat ze 60 jaar geleden in het 

huwelijk traden. John heeft in zijn actieve jaren 

veel betekend voor onze KBO. Hij was betrokken 

bij het opstarten van de Activiteitencommissie en 

Redactie van het KBO'tje, voorloper van dit 

Nieuwsblad en heeft die functies meer als 10 jaar 

met veel verantwoording vervuld. Hij heeft 

sowieso veel bestuurlijk werk gedaan. 

Zo was hij 20 jaar voorzitter van De Gildenbond, 

10 jaar actief in het Kerkbestuur, 50 jaar lid bij 

EHBO Damiaan + Lotusslachtoffer. Ook was hij 

vele jaren actief bij de FNV. Als hobby speelde hij 

25 jaar klarinet bij de Harmonie St.Jan.  

Hij was niet veel thuis zei Nelly en als je dit rijtje 

ziet kun je je daar wel wat bij voorstellen met 

zoveel vrijwilligerswerk, maar Nelly heeft daar 

altijd achter gestaan en alle begrip voor gehad 

anders kun je deze functies niet vervullen dus ook voor haar veel respect. 

Nelly was opgeleid als coupeuse en heeft daar vel profijt van gehad toen er 3 kinderen 

werden geboren. Ze heeft altijd de kleding voor hen gemaakt toen ze klein waren, een leuke 

hobby. Samen hebben ze graag getuinierd en gingen vaak op de fiets weg. Nu doen ze het 

wat rustiger aan en vanwege de gezondheid gaan ze samen nog wat wandelen. 

Het feest is in kleine kring gevierd met hun kinderen, twee kleinkinderen en familie hebben 

ze heerlijk gedineerd bij 't Maoske in De Moer. 

Namens Bestuur en Commissies, nogmaals proficiat met dit bijzonder jubileum en nog vele 

mooie jaren samen toegewenst. 
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Contributie retour 2021 en 2022 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, 

kunnen hun contributie retour krijgen. Op 

onze website staat beschreven hoe. Wij hebben 

twee links gezet naar pagina's die respectievelijk 

doorverwijzen naar contributie retour voor 2021 

en retour voor 2022. 

 

 

Sommige leden gebruiken nog een oudere link, die in 2021 was geplaatst. Deze werkt 

echter niet meer!! In enkele nieuwsblaadjes van de Afdelingen was deze kennelijk ook 

gepubliceerd. Is dat bij u ook het geval, wilt u dan de nieuwe links opnemen? Dit zijn de 

goede: 

 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/ 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/  

Bezoek aan de Natuurtuin Kaatsheuvel op 18 mei 2022 

We hebben een bezoek gepland aan de Natuurtuin in Kaatsheuvel.  

Dit is woensdagmiddag 18 mei.  

We komen samen om 13.00 uur bij het Klavier; daar krijgen 

we eerst een lezing over bijen houden en hoe honing wordt 

gemaakt. Daarna vertrekken we naar de Natuurtuin, waar we 

een rondleiding krijgen in de natuurtuin op de Bernsehoef.  

Vervoer met eigen auto of fiets, kosten 5 euro voor koffie en 

thee en wat over is gaat voor donatie naar de stichting. 

 

 

Invulstrookje van pag. 15 inleveren bij Karel Damen, 

Gasthuisstraat 29. 
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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 !!!  

Wandelen in de Loonse en Drunense duinen 3 april 

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

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

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

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit 

Inleveren vóór 31 maart 2022 bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29, Kaatsheuvel 

Bezoek Museum 't Brabants Leven 21 april 

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

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

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

Kosten voor deze activiteit zijn € 25,00. Inschrijven op vrijdag 8 april in Het Klavier KBO 

kamer 1.18 van 13:30 - 15:00 (alleen pinnen of overmaken) 

Bezoek aan de Natuurtuin in Kaatsheuvel 18 mei 

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

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

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

Kosten voor deze activiteit zijn € 5,-- 

Inleveren vóór 4 mei 2022 bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29, Kaatsheuvel 

Bezoek musical Dagboek van een Herdershond 28 mei 

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

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

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

Kosten voor deze activiteit zijn € 127,-- p.p. 

Inleveren vóór 6 april 2022 alleen bij Wies Molenschot, Markstraat 153, Kaatsheuvel. 
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Samen aan tafel bij de Zwammenberg in De Moer op 12 mei 2022 

Donderdag 12 mei a.s. gaan we samen aan tafel 

bij De Zwammenberg, Zijstraat 20 in de Moer voor 

een heerlijk driegangen menu. 

U bent welkom vanaf 17:30 uur, maar om 18:00 

uur gaan we aan tafel.  

Prijs:  € 25,50 

Inschrijven vrijdag 8 april van 13.30 – 15.00 uur kamer KBO in het Klavier. Daar we liever 

geen contant geld ontvangen kunt u voortaan tijdens het inschrijven pinnen.  

U mag het ook overmaken, wel altijd onderstaand invulstrookje met uw menukeuze 

inleveren.  

Info: Agnes Burgs tel. 0416-274072 

 

Invulstrookje Samen aan tafel bij de Zwammenberg 

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

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

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

Maak uw keuze uit onderstaande gerechten: 

Voorgerecht: 

O Moerse paddenstoelensoep  

O Tomatensoep 

Hoofdgerecht: geserveerd met frites, frisse rauwkostsalade en verschillende sausen. 

O Schnitzel 

O      Kipspies 

O      Zalmfilet 

Dessert: 

O    IJs met vers fruit bosvruchtensaus en slagroom 

O  Dame blanche 

O Aardbeienbavarois 

Heeft u een dieet of allergie of bent u vegetarisch, laat het ons weten. 

Prijs voor deze activiteit  € 25,50 p.p. 
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Eindelijk kan het weer …. 

Toneelvereniging Ka-Thé heeft weer een nieuwe voorstelling ingestudeerd.  

 

 

 

 

 

 

Volkstoneel, met een traan, maar vooral veel lachen. 

Het toneelstuk wat gespeeld gaat worden vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei 2022 is 

"Paradijsvogels", al eerder gespeeld met het 12 1/2 jarig bestaan in 1994.  

 

Destijds een groot succes en een van de 

lievelingstoneelstukken van Jan van Laarhoven.  

Het wordt voor hem een afscheidsstuk omdat hij stopt met 

actief toneelspelen. 

Heel veel mensen van de KBO kennen Jan.  

Voor de leden van KBO Kaatsheuvel, is het mogelijk om 

vrijdag of zaterdag de voorstelling te bezoeken tegen een 

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

Aanvang  20.00 uur in de Gildenbond. 

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

kassa te laten zien en graag met gepast geld te betalen. 

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

Vermeld dat u lid bent van de KBO Kaatsheuvel. 

Voor meer informatie: Agnes Burgs  tel. 0416-274072 
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Schildersclub KBO Kaatsheuvel 

U heeft vast en zeker wel eens gehoord van de schildersclub binnen onze vereniging. Elke 

dinsdagmiddag komen zij bij elkaar in onze ruimte in Het Klavier, waar zij onder leiding van 

Gerrit Molenschot de leukste dingen maken. Het leek ons leuk hieronder eens te laten 

zien, wat zij zoal gemaakt hebben. 
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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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Wandeltocht Loonse en Drunense duinen. 

Wie durft het aan om dwars door de duinen te lopen ? 

National Park de Loonse en Drunense Duinen is ruim 3500 hectare groot dus genoeg 

ruimte om te wandelen. Zondag 3 April vertrekken we bij de parkeerplaats van Camping 

Het Genieten achter de Roestelberg. 

Vertrek om 9.30 uur in de ochtend, we lopen dan 

dwars door de duinen naar de Rustende Jager.  

Daar aangekomen kun je wat drinken of lunchen, 

dit geschiedt op eigen rekening. 

Strookje van pag. 15 inleveren bij Karel Damen, 

Gasthuisstraat 29 

 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw A.C.M. Akkermans - v.d. Assem 

Mevrouw A.E. Bierhoff - Verhagen 

Mevrouw A.H.M. Damen - Broeders 

de Heer M.M.M. de Jong 
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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. 


