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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 7 en 

21-6, 5 en 19-7, 16-8 

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 

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,  

 

Er zijn weer een groot aantal feestdagen voorbij en de 

voorjaarsvakantie is achter de rug. Tijd om uit te kijken naar een mooie zomer waarin we 

er weer op uit kunnen gaan. 

Onze activiteiten commissie heeft enkele reisjes gepland maar individueel kunnen we al 

dan niet samen met familie of vrienden natuurlijk ook het e.e.a. ondernemen. 

Pinksteren staat voor de deur en 22 juni hebben we onze uitgestelde jaarvergadering nog 

gepland, waarbij wij uiteraard weer rekenen op een mooie opkomst, zodat u ook samen 

met ons kunt terugblikken op 2021 maar ook mee vooruit kunt kijken en uw stem kunt 

laten horen met vragen of opmerkingen. 

Betrokken leden zijn belangrijk om ook het bestuur te laten weten wat men van onze 

seniorenclub vindt. Samen maken we de plannen en sturen we bij om actueel betrokken te 

zijn in een veranderende maatschappij. 

Het is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als we zien dat de financiële druk groot is met 

oplopende prijzen van energie en levensmiddelen. De AOW en het pensioen zijn vaak niet 

toereikend. 

Weet dat onze vrijwillige adviseurs u kunnen helpen om naar oplossingen te zoeken. 

Laat het niet zo ver komen dat de problemen zich opstapelen maar trek op tijd aan de bel. 

Wij als organisatie zijn samen met KBO Brabant voortdurend in gesprek met betrokken 

partijen om de mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. 

Als lid van een grote vereniging mag u rekenen op betrokkenheid en inzet voor elkaar. 

Ga genieten van een mooie zomer en ik wil u graag ontmoeten bij een van onze vele 

activiteiten. 

 

Ik wens u een mooie zomer en veel ( lees ) plezier. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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1 juni Rooftop wandeling in Rotterdam 

15 juni busreis Brielle 

22 juni Algemene Ledenvergadering  

6 juli Lunch Mantelmatch 

16 juli Busreis Floriade 

7 augustus BBQ 

24 augustus  Het Schoenenkwartier 

 

 

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 

Felicitaties voor onze gedecoreerde leden.              
 
Tijdens de traditionele lintjesregen reikte burgemeester Hanne 
van Aart, 26 april 2022, 7 Koninklijke Onderscheidingen uit,  
2 daarvan zijn lid van onze vereniging. 
 
De heer Mari Klijsen (l) werd die dag Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
 
De heer Sjaak Hoevenaar (r), was met deze onderscheiding, Lid 
van de Orde van Oranje-Nassau, al op 1 april verrast. 
 
Wij als vereniging feliciteren onze leden  
van harte met hun Koninklijke  
Onderscheiding. 
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EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen 

van maximaal 800 euro. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten betaald 

worden. De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel 

huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de 

energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met 

een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de 

regering: de eenmalige energietoeslag.  

Bekend bij Baanbrekers of de gemeente 

Bent u bekend bij Baanbrekers of de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan 

wordt de energietoeslag automatisch overgemaakt. Wij gaan er van uit 

dit voor 1 mei 2022 te kunnen doen. Dit geldt voor u als u in de periode 1 januari 2022 tot 

1 april 2022: 

 een uitkering van Baanbrekers ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ, Bbz 2004); of 

 bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of 

 gebruik maakt van de Gemeentepolis; of 

 gebruik maakt van de Paswijzer, Heusdenpas of Samen-loont-pas; of 

 een schuldhulptraject volgt;  of 

 naast uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt. 

U ontvangt de energietoeslag dan op uw rekening (of die van uw partner) of heeft deze al 

ontvangen. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen. 

Bent u bekend bij Baanbrekers of de gemeente, maar hebben wij uw rekeningnummer 

niet, dan krijgt u een brief van ons waarin we u om meer gegevens vragen. 

Niet bekend bij Baanbrekers of de gemeente 

Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt overgemaakt, kunt u de toeslag zelf 

aanvragen.  

Wat zijn de voorwaarden? 

• U heeft recht op de energietoeslag via Baanbrekers als u op 1 april 2022:  
21 jaar of ouder bent; en 

• in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk woont; en 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldig vreemdelingendocument heeft; 
en  

• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie 
geldende bedrag per maand 
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 Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag 

 

 

 

 

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee.  

 U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 april 

2022: 

• jonger dan 21 jaar bent; of 

• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of 

• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling); of 

• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente. 

Uw inkomen berekenen 

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), tellen we alle inkomsten van 

één maand bij elkaar op. 

Met welk inkomen houden wij rekening? 

• Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag) 

• Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage 

• Overige inkomsten 

• Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de 
minst verdienende partner  

Wat telt niet mee aan inkomen? 

• Bijzondere bijstand 

• Huurtoeslag 

• Zorgtoeslag 

• Kindgebonden budget 

• Kinderbijslag 

• Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt  

Financiële hulp 

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een 

betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met 

Schuldhulpverlening van uw gemeente. 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand (ouder) € 1.244,54 € 1.382,89 

Samenwonend/
getrouwd 

€ 1.777,92 € 1.872,49 
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Dagtocht naar het vestingstad Brielle. 

Woensdag 15 juni gaan we een busreis maken naar het mooie plaatsje Brielle. 

De eerste stop is bij de Gouden Leeuw in Terheijden voor een heerlijke kop koffie met 

gebak. 

Vervolgens bezoeken we een fruitteler van appels, peren en pruimen voor een leuke 

presentatie en dan stappen we in het pluktreintje om het bedrijf te verkennen. 

Voor de lunch gaan we naar het duurzaam gebouwde pannenkoekenrestaurant Klokshuys. 

Daar kunt u kiezen uit een naturel-, kaas-, appel- of spekpannenkoek met een frisdrank en 

tot slot een ijsje na. 

Na de lunch gaan we o.l.v een gids een rondrit maken over het eiland Voorne-Putten een 

paradijs voor water-en weidevogels. 

Na de rondrit brengen we een bezoek aan het vestingstad Brielle, dat u op eigen 

gelegenheid kunt bezichtigen. 

Brielle is een historisch vestingstad met één van de best bewaarde vestingwerken van 

Nederland. 

De stad telt meer dan 400 monumenten, waaronder de bijzondere Sint-Catharijnekerk waar 

Willem van Oranje in 1575 trouwde met Charlotte de Bourbon. 

Brielle heeft ook genoeg winkels met o.a. streekproducten, restaurants, cafés en terrassen, 

kortom voor elk wat wils. 

We sluiten de reis af met een heerlijk diner en verwachten we rond 21.00 uur weer thuis te 

zijn. 

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

De prijs voor deze reis is € 72.- p.p. 

Wat:               Busreis Brielle 

Wanneer:       woensdag 15 juni 

Vertrek:         9.00 uur Anton Pieckplein 

Verwachte terugkomst:  21.00 uur. 

Inschrijven vrijdag 3 juni van 13.30 - 15.00 in het Klavier KBO-kamer 1.17.  

Om alles goed te laten verlopen betalen na bericht van de activiteitencommissie 

rekeningnummer NL53RABO124814336 t.a.v. KBO Kaatsheuvel met vermelding lidnummers 

en busreis Brielle. moet u ALTIJD eerst het invulstrookje van pag. 21 inleveren, zodat wij bij 

eventueel annuleren uw goede gegevens hebben. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 22 JUNI 2022 

Beste KBO leden, 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze jaarvergadering woensdag 22 juni 2022 in  

Chalet Fontaine, Hoofdstraat 4 te Kaatsheuvel. 

Aanvang: 13.30 uur de zaal is open vanaf 13.00 uur. 

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers. 

Hierna zal het officiële gedeelte van de vergadering om 14.00 zal starten 

Agenda: 

1.  Opening door de voorzitter. 

2.    Huldiging van onze jubilarissen 

 Afscheid van Henk Vennix organisator fietstochten dinsdagmiddag. 

3.  Goedkeuring notulen jaarvergadering 16 september 2021  

4. Jaarverslag 2021 Toelichting door secretaris Yvonne van der Aa 

5. Financieel verslag 2021 en goedkeuring begroting 2023  

 Toelichting door onze penningmeester Henk van den Kieboom. Vaststelling  

 contributie 2023 

6. Verslag kascontrole commissie, Tonny van Wezel en Jos van Boxtel. 

7. Verkiezing van bestuursleden, aftredend zijn Henk van den Kieboom en Wies 

 Molenschot, beide zijn herkiesbaar. 

8. Benoeming kascontrole commissie 2023, Tonny van Wezel is aftredend.  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Na de vergadering is het programma als volgt: 

15.00  optreden zangeres Pearl “One Woman band”. 

15.45 korte pauze 

16.00 2e optreden zangeres Pearl 

  Koffie/thee en een broodje 

17.00 Sluiting     

Deze middag wordt u gratis aangeboden. 

Het bestuur hoopt weer vele leden te mogen begroeten en wenst u bij voorbaat een 

goede vergadering en gezellige middag toe. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, secretaris Yvonne van der Aa 

          let op: opmerkingen volgende pagina 
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Wij verzoeken u vriendelijk zich d.m.v. het strookje van pagina 21 vóór vrijdag 10 juni aan 

te melden. Vol=Vol 

Vergeet u niet af te melden als u onverhoopt niet kunt komen dit i.v.m. de kosten die wij 

als vereniging hiervoor maken. 

  

                                      

 

Secretariaat: Berndijksestraat 48 

5171 BC Kaatsheuvel                 

tel.06-14778779  

E-mail: secretaris@kbo-kaatsheuvel.nl  

site:  www.kbo-kaatsheuvel.nl 

Notulen van de jaarvergadering KBO afdeling Kaatsheuvel gehouden op 15 september 2021. 

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. 

2. Huldiging van onze jubilarissen.  

De jubilarissen worden in het zonnetje gezet en ontvangen van de kbo Brabant een 

oorkonde en een bosje bloemen. Mevr. Rijken-Dingemans kon helaas niet aanwezig 

zijn om de oorkonde persoonlijk niet in ontvangst nemen. De oorkonde zal door onze 

voorzitter persoonlijk bij haar worden bezorgd. 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 16 september 2020.  

In de notulen staat een fout met betrekking tot de samenstelling van de 

kascommissie. Zo is Ton Honkoop niet aftredend maar Peter van Balkom. De notulen 

worden aangepast en goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris 2020. 

Yvonne van der Aa licht het jaarverslag toe. 

5. Financieel verslag 2020 en goedkeuring begroting 2022. 

Toelichting door onze penningmeester Henk van den Kieboom. Vaststelling contributie 

2022. Henk van den Kieboom deelt de resultatenrekening met de vergadering. Dit jaar 

is er geen presentatie dus konden de leden niet mee kijken. Indien een lid een de 

financiële stukken nog in wil zien, zullen de stukken nog gepubliceerd worden in het 

nieuwsblad. In 2020 is er een subsidie versterkt voor de ruimte 1.17 en 1.18 in het 
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Klavier. Subsidie is voor 2021 t/m 2024 vastgesteld door de gemeente op. Ruimte 1.18 

wordt hier niet meer in mee genomen. Minder uitgaven i.v.m. corona. KBO Brabant 

vraag 1 euro per lid meer per jaar. De contributie wordt niet verhoogd in verband met 

grote reserves i.v.m. corona. De begroting qua ledenaantal is te hoog. We moeten 

uitgaan van 1150 leden. Als vereniging doen we het niet slecht ons ledenaantal blijft 

stabiel. 

6. Verslag kascontrole commissie. (Ton Honkoop en Tonny van Wezel) 

Ton Honkoop neemt het woord. 16 juli 2021 steekproefsgewijs controle gedaan. De 

financiële administratie zal er zeer verzorgd uit, decharge wordt verleend. 

7. Verkiezing van bestuursleden. 

Aftredend zijn Joost van de Wouw, Ria Hultermans en Lia Leemans. Joost van de 

Wouw is niet herkiesbaar. (Zie toelichting). Kandidaat bestuursleden kunnen zich op 

voordracht van tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris melden. Als vervanging 

van Joost van de Wouw zijn wij op zoek naar een kandidaat met kennis van het sociale 

domein. De voorzitter doet een oproep voor een nieuw bestuurslid.  Lia en Ria 

worden opnieuw ingesteld als bestuurslid met toestemming van de vergadering. 

8. Benoeming kascontrole commissie 2021. 

Ton Honkoop is aftredend. Het bestuur draagt Jos van Boxtel voor als commissielid. De 

kascontrolecommissie in 2021 bestaat dan uit Tonny van Wezel en Jos van Boxtel. De 

kascontrolecommissie bestaat uit Tonny van Wezel en Jos van Boxtel. Reserve Gerard 

Heyda. 

9. Rondvraag 

Ton Honkoop: Mededeling over de seniorendag. Dit jaar zal de senioren dag niet 

doorgaan i.v.m. corona.  

Bonnie van den Heuvel: Vraag over de dagreizen. Strookjes moeten worden 

ingeleverd bij het Klavier. We gaan meer mensen geld over laten maken. Vooral bij 

busreizen gaat het om veel geld. Eerst aanmelden via de aanmeldstrook, als men 

formeel geregistreerd staat dan pas geld overmaken. Op 30 september wordt in het 

Nieuwsblad een nieuw systeem geïntroduceerd. Briefjes die verkeerd worden 

ingeleverd worden voorzien van datum en komen dan op het juiste adres terecht. 

Standaard is inschrijven bij het Klavier. Compliment aan de activiteitencommissie voor 

de mooie reis die georganiseerd is. 

Corrie van Grinsven: Coördinator hobbyclub. Dank aan bestuur voor het beschikbaar 

stellen van de ruimte en voor de inzet. 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 14.37 uur 
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Gezellige zondag  

 

 

Zondag 12 juni zal er in Zorglocatie Eekhof een Gezellige Zondag zijn die in het teken zal 

staan van oudhollandse spelletjes. Dit alles vindt plaats in Grand Café ’t Hoekske van de 

Eekhof. Er kan ook genoten worden van de binnen- en buitentuin waar alles weer groeit en 

bloeit. 

Zondag 3 juli wordt er een zomerbingo gespeeld in Buurthuis Pannenhoef met leuke 

prijzen. U bent ook van harte welkom als u geen bingo speelt. 

Voor informatie:  

Wijkpunt Pannenhoef, Tel.: 0416-675710, email: info@pannenhoef.nl 
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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 

 

Samen lunchen bij Mantel Match 

Woensdag 6 juli a.s. gaan we om 12.00 uur lunchen bij 

Mantel Match. 

We beginnen met soep, die aan tafel geserveerd wordt. 

Daarna kunnen we gebruik maken van het buffet, waar diverse broodsoorten, waaronder 
krentenbrood, suikerbrood, maar ook kaas, vleeswaren en zoet zal liggen. Verder een 
heerlijke huzaren- en tonijnsalade.  

Als afsluiting een fruitsalade. 

Op tafel staan kannen met jus d’orange en melk.  

Andere drankjes kunt u na afloop zelf afrekenen. 

De prijs is € 16,50 p.p. 

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

Inschrijven met invulstrookje van pag. 21 vrijdag 3 juni van 13.30 - 15.00 in het Klavier KBO 

Kamer 1.17. U kunt dan per PIN betalen. Overmaken mag ook vóór 25 juni, op 

rekeningnummer  NL53RABO124814336 t.a.v. o.v.v. lidnummers en Mantelmatch.. 

 

 

HIER HAD UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN 

STAAN 
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Bezoek aan de Floriade 

We hebben als activiteitencommissie er dit keer voor 

gekozen om een dagtocht op zaterdag 16 juli aan te bieden, 

vertrek om 08:30 vanaf het Anton Pieckplein. 

We hebben genoeg jongere en nog werkende leden bij onze 

vereniging, die ook weleens een dagje mee willen met onze 

KBO. 

De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in 

de 10 jaar wordt gehouden, deze keer in Almere. 

Op de Floriade zijn meer dan 40 landenpaviljoens te bezoeken, waar landen hun cultuur, 

bloemen, planten en lokale innovaties laten zien. 

Er zijn prachtige tuinen, ware kunstwerken vol met verse groenten, fruit en mooie planten 

en bloemen. 

In diverse restaurants kunt u genieten van koffie en gezonde snacks zoals een knapperige 

krekel, een eiwitbron voor de toekomst. 

De reis is met luxe bus, inclusief entree Floriade en diner (exclusief consumpties). 

Een rit met de kabelbaan is bij de prijs inbegrepen.  

Kortom een dag vol verrassingen. 

Kosten :  € 84.- p.p.  Verwachte thuiskomst:  20.45 uur. 

Inschrijving vrijdag 3 juni van 13.30 - 15.00 uur in Het Klavier KBO-Kamer 1.17.  

Het invulstrookje van pag. 23 altijd inleveren. Betalen na bericht van de 

activiteitencommissie op rekening nr. NL53RABO124814336 t.a.v. KBO Kaatsheuvel met 

vermelding van lidnummers en Floriade.  

 

Info : Wies Molenschot tel. 852688 
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Zomerbarbecue zondag 7 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk mag het weer: Jeu de Boule.  Zondag 7 augustus kunnen we weer strijden om de 

wisselbeker die in 2019 voor het laatst is gewonnen. 

Deze middag staan er vrijwilligers van de pétanque vereniging klaar om u te helpen bij het 

spelletje jeu de boules, als u niet precies weet hoe het moet. De ervaring leert dat men al 

doende heel enthousiast wordt. De prijs voor deze middag is € 24,00 p.p. 

 

Wat krijgt u hiervoor: 

• bij aankomst 1 kopje koffie/thee of fris met iets lekkers 

• 2 consumptiebonnen 

• vlees van de Keurslager, voor u bereid op de barbecue 

• een leuke mini mix jeu de boules  

• gebruik van jeu de boules ballen en uitleg over het spel 

Alleen kijken en mee-eten met de barbecue mag natuurlijk ook. 

U bent welkom vanaf 13.30 uur tot 18.00 bij Pétanque Vereniging Sprang-Capelle, 

Julianalaan 3C in Sprang-Capelle (achter sporthal Zidewinde, richting ingang zwembad 

Zidewinde). Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. 

Inschrijven met invulstrookje van pag. 23 vrijdag 3 juni van 13.30-15.00 uur in het Klavier 

KBO Kamer 1.17. U kunt dan per PIN betalen of overmaken vóór 15 juli op 

rekeningnummer NL53RABO124814336 t.a.v. KBO Kaatsheuvel, o.v.v. lidnummer(s) en 

BBQ.  Na 3 juni nog inschrijving mogelijk tot 15 juli met invulstrookje bij Helma de Vries of 

Agnes Burgs. 

 

Info: Agnes Burgs telefoon 274072 
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Bezoek Het Schoenenkwartier Waalwijk 24 augustus 

28 juni gaat na een jarenlange verbouwing van een vleugel van het oude raadhuis Het 

Schoenenkwartier open, voorheen bekend onder de naam Leder- en Schoenenmuseum 

Waalwijk. We zijn natuurlijk benieuwd hoe het museum eruit ziet. 

Daarom gaan we woensdagmiddag 24 augustus naar Waalwijk om het museum te 

bezoeken. Vertrek bij Het Klavier met de fiets of auto om 13.00 uur. De kosten zijn nog niet 

bekend omdat het Museum nog gesloten is en er geen 

documentatie beschikbaar is. 

Lever het invulstrookje van pagina 23 in. Let erop dat u 

duidelijk uw telefoonnummer of  

e-mailadres vermeld, zodat we je kunnen informeren voor 

de kosten. 

Voor aanmelding en informatie bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29, tel. 276438. 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer G.A. van der Graaf 

De Heer H. Lommen 

De Heer M. de Nijs 
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 Beste lezers van de KBO,    

Gelukkig kan en mag er steeds meer. De 

maatregelen zijn vrijwel allemaal verdwenen.   

We zijn dan ook erg blij met vrijwilligers die ons 

ondersteunen bij ontbijt, activiteiten, 1 op 1 

aandacht, enz. We kunnen dan ook echt niet 

zonder deze geweldige krachten. 

Heeft u nog een uurtje over in de week en wilt u deze inzetten 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:   

• Kroegtijgers 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 maaltijd 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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Invulstrookjes DUIDELIJK EN VOLLEDIG invullen ook als u met 2 personen komt.  

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven. 

 

Jaarvergadering 22 juni 

Naam:  …………………………………………………… Lidnummer…………………………………………… 

Naam: ………………………………………………….... Lidnummer…………………………………………… 

Aantal personen :  …………………………………. 

Adres:  …………………………………………………….Plaats………………………………………….. 

Inleveren bij: Lia Leemans, Hobbemastraat 11, Helma de Vries, Jan de Rooystraat2c                              

Of per email naar : lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

 

Busreis naar vestingstad Brielle woensdag 15 juni 2022. 

Hr./ Mevr.…………………………………………………Tel…….....…………………………… 

postcode……………………huisnummer…………….. 

Lidnummers. ………………….……………………………………………………………….. 

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

Kosten busreis € 72,00 p.p.     Betalen na bericht van de activiteitencommissie.  

Inschrijven vrijdag 3 juni van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17.| 

Invulstrookje altijd inleveren. 

 

Samen lunchen bij Mantel Match woensdag 6 juli 2022  

Hr. / Mevr. ………………………………………..…….Tel… …………………………………… 

Postcode……………..……….huisnummer ………… 

Lidnummers: ……..…………………………..………………………..Aantal…….x € 16,50 per persoon 

Inschrijven vrijdag 3 juni van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 

Invulstrookje altijd inleveren  
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Busreis Floriade Almere zaterdag 16 juli 2022 

Hr. / Mevr…………………...…………………………….Tel…………………..…………….. 

Postcode……………………huisnummer……… 

Lidnummers:……………………………………………………………….….………………… 

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

Kosten busreis € 84,00 p.p. Betalen na bericht van de activiteitencommissie.  

Inschrijven vrijdag 3 juni van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 

Invulstrookje altijd inleveren. 

 

BBQ zondag 7 augustus 2022 

Hr. / Mevr. ………………………………………………………….Tel …………………………………… 

Postcode……………….……huisnummer: ……………… 

Lidnummers: …………………………………………………..……Aantal……….x €.24,00 per persoon 

Aantal: …………………….x € 24,00 p.p. 

Inschrijven vrijdag 3 juni van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17.  

U kunt dan per pin betalen of overmaken vóór 15 juli op rekeningnummer 

NL53RABO124814336 t.a.v. KBO Kaatsheuvel, o.v.v. lidnummer(s) en BBQ.   

Na 3 juni nog inschrijving mogelijk tot 15 juli met invulstrookje bij Helma de Vries of Agnes 

Burgs. 

 

Het Schoenenkwartier 24 augustus 2022 

Hr. / Mevr. ………………………………………………………….Tel …………………………………… 

Postcode……………….……huisnummer: ……………… 

Lidnummers: …………………………………………………..…… 

E-mailadres: ……………………………………………. 

Invulstrookje altijd inleveren  

Alleen bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29. 
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Gouden bruidspaar Pieterse - de Bie. 

Door de coronatijd heeft dit bruidspaar het feestelijk 

moment 2 keer uit moeten stellen. De lockdown speelde 

ook hen parten. Nu is het dan zover en gaan zij deze 

mijlpaal vieren met familie en vrienden. 

Coby’s leven draaide vroeger veelal om zorgen en 

verzorgen wat zij met liefde heeft gedaan. Jacob was veel 

op pad voor zijn werk, FNV waar hij veel tijd in heeft 

gestoken maar ook in de harmonie van Sprang-Capelle. 

Na hun huwelijk streken zij neer in Sprang-Capelle waar 

zij tot 2018 hebben gewoond. Daar werd hun huwelijk 

verrijkt met 2 kinderen en later 3 kleinkinderen, waar zij 

bijzonder trots op zijn. Na het rijke en drukke leven in 

Sprang-Capelle wonen ze nu zij alweer vier jaar met 

plezier in Kaatsheuvel. Dagelijks genieten zij van hun 

fijne woning en omgeving. Samen hebben zij ook vele 

reizen gemaakt, zoals met de ANWB “Ik vertrek” Nu gaan ze er nog regelmatig op uit met 

een busreis naar de voor hen geliefde plaatsen. 

Als trouwe KBO-leden gaan zij graag mee met de reizen van onze vereniging en hebben zij 

dus al menig reisje meegemaakt. Het leukst zijn dan ook de anekdotes die Jacob hierover 

kan vertellen o.a. een reis met de bus, als de chauffeur 3 extra rondjes moet rijden omdat 

hij de weg niet weet, in de voor Jacob zo bekende omgeving en met zijn kennis van reizen. 

Coby en Jacob kijken uit naar de volgende reizen die zij gaan maken waarbij wij ze veel 

reisplezier wensen. 

Namens bestuur en commissies, nogmaals gefeliciteerd en nog vele mooie jaren samen 

gewenst. 
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 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 ons Nieuwsblad en het blad "Ons" 

bij u bezorgd kan blijven worden. 

Bel of stuur een berichtje naar onze ledenadministratie: 

      Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5171 VX Kaatsheuvel 

      Email: jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

      Tel. 06-10450822. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO sportief bezig  
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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. 


