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 activiteit wanneer Tijd en waar Informatie bij 

Badminton Elke maandag- en 

donderdagochtend, 

start 5/8 september. 

09:00 - 10:30 uur (ma) 

en 09:00 - 10:30 (do) 

in De Werft 

Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 

Meer bewegen Elke maandag,  

start 5 september 

08:45 tot 9:45 uur in  

De Werft 

Lia Leemans,  

tel. 0416-275016  

Hier is nog plaats. 

Fietsen Rustige groep op 30-8 

en 13-9 en 27-9 en  

11-10 en 25-10, 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 

start 5/8 september 

 

Het Klavier Lia Leemans,  

tel 0416-275016, altijd 

vooraf even bellen.  

Fifty-Fit 

watergym met 

instructeur 

Iedere vrijdagmiddag, 

start 9 september 

Zwembad Drieburcht Lia Leemans, 

tel. 0416-275016 
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Van de voorzitter 

Beste leden,  

 

We zitten nog midden in de vakantieperiode, waarin we vele zomerse 

dagen hebben gehad. 

Ik hoop dat iedereen van deze zomer heeft genoten. 

De meeste activiteiten zijn doorgegaan de gehele zomerperiode doorgegaan, zo ook de 

bijeenkomsten bij de bekende inloophuizen. 

Zelf heb ik mogen ervaren dat naast de Rode Loper men ook de weg naar de Peperstraat 

met meerdere ontmoetingsplekken steeds beter weet te vinden. 

We hoeven het niet alles zelf te organiseren, maar blijven wel in gesprek met diverse 

partijen om het aanbod zo goed mogelijk op onze leden en hun behoeften af te stemmen. 

Gezellig koffie drinken of samen iets eten en ook activiteiten die meer in de sfeer van 

hobby en knutselen liggen behoren tot de mogelijkheden. 

Zelf zijn we druk in de weer om een najaarsprogramma samen te stellen. Natuurlijk wordt 

er vooruit gekeken naar ons jubileumjaar 2023 waarin we 70 jaar bestaan. 

Samen met onze vrijwilligers zorgen wij, dat u ook de rest van het jaar weer voldoende 

activiteiten kunt bijwonen. 

De seniorendag gaat dit jaar door woensdagmiddag 5 oktober en zal dit keer in de Moer 

zijn. 

Dit is een gezamenlijke activiteit van de 3 seniorenverenigingen in onze gemeente en is 

toegankelijk voor iedereen dus ook voor niet-leden. 

Ik wens jullie allen nog een mooi vervolg van deze zomer. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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24 augustus  Het Schoenenkwartier 

15 september Bezoek aan Volendam 

28 september  Vitaliteits-dag in De Werft 

29 september Klooster Sint-Catharinadal 

5 oktober  Senioren dag ’t Maoske, De Moer 

11 oktober  Valpreventiecheck onder voorbehoud 

18 oktober  Valpreventiecheck onder voorbehoud 

20 oktober Samen aan tafel Mykonos 

 

 

 

Hulp nodig bij gebruik van uw laptop, tablet of 

telefoon ? 

Velen 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 

                             Rabo ClubSupport 2022            
 
Rabo Clubsupport komt er weer aan. In het najaar kunt u weer op ons stemmen. 
Vanuit de Rabobank ontvangen wij geld voor elke stem. Vorig jaar hebben we 

een mooi bedrag ontvangen. Hiervan hebben we heel veel leuke activiteiten voor jullie 
kunnen organiseren. Wilt u ons in het najaar steunen via de Rabobank, dan moet u klant 
EN lid zijn van de Rabobank. Bent u wel klant, maar nog geen lid, lid worden is gratis en kan 
als volgt:  
1.  Meld je aan. Dat kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Wat het kost? Niets, 
alleen een paar seconden van je tijd. 
2.  Krijg meteen toegang. In de Rabo App vind je steeds meer inspiratie en activiteiten voor 
leden. 
3.  Doe mee. Haak aan bij een ledenevent, denk mee over de toekomst van de bank en 
steun uw favoriete club of vereniging. 
Als lid van de Rabobank heeft u, 
Stemrecht om o.a. mee te beslissen naar welke club of vereniging onze winst gaat 
Korting op exclusieve events waarbij je gelijk aan jouw club doneert 
Rabo &Co magazine 3 keer per jaar op je deurmat 
Stemperiode van 5 september tot en met 27 september! 
Vanaf deze datum kunt u als lid van de Rabobank uw stem uitbrengen op uw KBO-
vereniging. 
Ook uw vrienden en kennissen kunnen hun stem uitbrengen op uw KBO-vereniging. 
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Bezoek aan Klooster Sint-Catharinadal Oosterhout 

Woensdag 29 september gaan we op bezoek bij de Norbertinessenpriorij   

Sint-Catharinadal in Oosterhout. 

Sinds 1674 beheren de zusters de landerijen rondom hun klooster, er is een wijngaard van 

8 ha, de kruiden en moestuin liggen er prachtig bij; deze worden in samenwerking met 

vrijwilligers onderhouden. 

Een klooster tussen de wijnranken niet in Frankrijk…. maar hier in de buurt. 

We vertrekken om 13.45 uur vanaf Het Klavier met de auto. 

Graag duidelijk aangeven of u zelf wilt rijden of meerijden. 

Kosten zijn € 15.-, inclusief een vergoeding van € 3.- p.p. voor meerijden. 

Programma is als volgt:  

 Start 14.30 uur 

 De gids leidt u rond door de ‘’de Blauwe Camer’’  

 U bezoekt de wijngaard 

 De moes-, kruiden- en bijentuin. 

 Pauze met koffie/thee 

 Rond 17.00 uur vesper in de kloosterkerk. 

De zusters stellen uw aanwezigheid bij de vesper zeer op prijs. 

Na de vesper wordt u nog een glaasje wijn uit de wijngaard (of frisdrank) aangeboden in 

de poorttuin en kunt u de kloosterwinkel bezoeken. 

Wees welkom bij de zusters Norbertinessen. 

Aanmelden vrijdag 3 september in Het Klavier van 13.00 tot 14.30 uur, kamer 1.17. 

Aanmelden met 

strookje van pagina 

xxx met naam en 

lidnummer.  

Betaling met pin 

mogelijk. 
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 Gezamenlijke viering Seniorenmiddag, woensdagmiddag 5 oktober 2022 

Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer 

Door afgevaardigden van KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en Seniorenvereniging Loon op 

Zand wordt, in samenwerking met de gemeente, ook dit jaar weer met een 

middagprogramma aandacht besteed aan de landelijke Seniorendag, een oorspronkelijk 

initiatief van de Verenigde Naties. 

Locatie:  Partycentrum ’t Maoske, Middelstraat 24 in De Moer. 

Wij nodigen alle 50-plussers van de gemeente Loon op Zand uit om woensdag 5 oktober 

aan deze informatieve en ontspannende middag deel te nemen.  

Ook niet leden van KBO- of seniorenverenging zijn van harte welkom, maar VOL = VOL.  

De zaal is open om 13.00 uur, aanvang van het programma om 13.30 uur. 

De eigen bijdrage voor de hele middag bedraagt € 5.00 p.p. 

Programma in grote lijnen: 

13.00 uur: Koffie of thee met iets lekker 

13.30 uur: Opening door de dagvoorzitter 

13.45 uur: Optreden Wim Daniëls, schrijver, cabaretier, en tv-

presentator 

15.00 uur: Pauze 

15.30 uur: Muzikaal optreden van Treveris met zang van Marja 

van Trier 

16.30 uur: Koffie of thee met een worstenbroodje 

17.00 uur: De dagvoorzitter sluit de middag af 

U begrijpt dat wij graag willen weten op hoeveel personen we 

mogen rekenen.  

Voor deelname kunt u het goed ingevulde strookje incl. € 5,-- na 1 september en vóór 18 

september inleveren bij: 

Lia Leemans, Berndijksestraat 14c 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c 

 

Wij heten u welkom op deze middag. 

De gezamenlijke besturen van KBO Kaatsheuvel, De Moer en Seniorenvereniging Loon op 

Zand. 
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Reis naar Volendam 

Er staat weer een reisje gepland: 

Donderdag 15 september gaan we weer 

op pad de bus. Dit keer is Volendam onze 

eindbestemming. 

Volendam, wie kent het niet? 

Het gezellige vissersdorp bekend door 

zijn vele artiesten, sporthelden en zijn 

mooie ligging aan het Markermeer staat 

garant voor een heerlijk dagje uit. 

We vertrekken 8.30 uur bij Het Klavier. 

Rond koffietijd maken we een stop bij de Simonehoeve voor de koffie met gebak en laat de 

kaasmaker zien hoe de lekkerste Edammerkaas wordt gemaakt. 

Hierna gaan we verder en gaan we uitgebreid lunchen bij het bekende Restaurant de 

Pieterman, waar u uitkijkt over de haven met zijn bootjes. 

Na de lunch heeft u +/- 2 uur de tijd Volendam op eigen gelegenheid bezoeken. 

Heerlijk even op een terrasje mensen kijken of een leuke foto in klederdracht laten maken

(€7.50) vele leuke winkeltjes bezoeken of bij Hotel Spaander schilderijen gaan bekijken 

(gratis) of gewoon heerlijk paling gaan proeven. 

Het kan allemaal, keuze genoeg. 

Na het bezoek aan Volendam rijden we richting Brabant voor een heerlijk diner bij de 

Gouden Leeuw in Terheijden, waar we al vaker te gast waren. 

Het bevalt ons daar altijd zeer goed, want helaas zijn er steeds minder restaurants 

beschikbaar voor grote groepen. 

Rond 20.30 uur zijn we weer thuis. 

Kosten voor deze dag zijn € 68,-- p.p. 

Inschrijven vrijdag 2 september van 13.00 tot 14.30 uur in Het Klavier, kamer 1.17. 

Op het invulstrookje van pag. xxx duidelijk de namen en lidnummer(s) vermelden. 

Pin betaling mogelijk.  

 

Voor info: Wies Molenschot  tel. 852688 
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In memoriam Herman Lommen 

Tijdens onze jaarvergadering van 20 juni is 

stilgestaan bij het overlijden van Herman Lommen. 

Voor hen die er niet bij konden zijn een herhaling 

van wat er toen gezegd is. 

Herman Lommen was en blijft een bekende 

persoonlijkheid in Kaatsheuvel. 

In 1966 kwam Herman met zijn vrouw Ria naar 

Kaatsheuvel om bij de Boerenleenbank ( later 

Rabobank ) de functie van directeur in te vullen. 

Een positie waarin je heel veel mensen leert 

kennen en Herman was graag onder de mensen. 

Naast zijn werk is Herman altijd zeer actief geweest voor de lokale gemeenschap. 

Politiek betrokken en ook een groot aantal jaren actief in de gemeenteraad voor 

Gemeentebelangen. Vanaf zijn pensionering in 1998 was Herman lid van onze KBO 

Kaatsheuvel. Als penningmeester is hij binnen ons bestuur van 2001 t/m 2017 actief 

geweest. Daarnaast is Herman vanaf 2017 altijd als financieel adviseur bij ons team van 

belastinginvullers betrokken gebleven. 

Toen zijn gezondheid het niet langer mogelijk maakte, heeft Herman deze mooie taak, die 

goed bij hem paste, neer moeten leggen.  

Wij zullen Herman herinneren als een zeer betrokken en actief lid. 

Wij wensen Ria en overige familieleden veel sterkte voor de toekomst. 

In overleg met zijn echtgenote Ria is namens KBO Kaatsheuvel in de parochiekerk St Jan te 

Kaatsheuvel geregeld dat er 2 misintenties ten name van Herman zullen worden gehouden 

op zondag 4 december 2022 en zondag 5 februari 2023 telkens om 11.00 uur 

U bent van harte uitgenodigd om deze door het kerkkoor opgeluisterde diensten bij te 

wonen. 

 

Namens bestuur KBO Kaatsheuvel 

Cees Sprangers  
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Vitaliteitsdag 

KBO Kaatsheuvel heeft dit traject ingezet met de 

Buurtsportcoach van Loon op Zand en heeft hiervoor de 

samenwerking gezocht o.a. met KBO Brabant. 

KBO Brabant heeft hier een mooi programma voor 

ontwikkeld dat in diverse plaatsen al met succes heeft plaatsgevonden. Diverse 

deskundigen uit Kaatsheuvel zullen hier ook hun expertise aan geven. 

Het wordt een inspirerende dag met allerlei vitaliteitsmetingen. Het doel is dat 50-plussers 

door de metingen inzicht krijgen in hun vitaliteit en gezondheid. Een goede gezondheid is 

namelijk afhankelijk van een goed evenwicht van werken, ontspannen, de juiste voeding en 

een goede verzorging van lichaam en geest. Dus een soort APK voor de gezondheid. 

Er zijn 10 stations om een test te doen, enkele van de testen zijn bijvoorbeeld een 

wandeltest, gehoortest en knijpkracht. 

Dit alles zal plaats vinden woensdag 28 september in Sporthal De Werft te Kaatsheuvel. 

Deelname is gratis! 

KBO-leden en niet KBO-leden kunnen zich aanmelden na 6 september en vóór 11 

september met hun keuze voor deelname in de ochtend of middag. Na uw inschrijving 

ontvangt u een bevestiging.  

U zal begrijpen dat er een limiet is aan het aantal deelnemers. Vol is vol. 

Inschrijven kan alléén bij Lia Leemans met het invulstrookje pagina …….. 

 

Inlever adres: Berndijksestraat 14C, 5171 BC Kaatsheuvel 

Per email,  lia.leemans@kbo-kaatsheuvel,  
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Gezellige zondag  

 

 

11 september zijn wij er weer in de Rode Loper, Paulus Potterplein 42, Kaatsheuvel. 

Samen koken, samen eten, entree € 6,-- incl. kopje koffie of thee en 1 glaasje fris. 

23 oktober in Mantel-Match Café, Peperstraat 13, Kaatsheuvel 

Aanvang 13.30 uur Halloween??, entree € 3,-- incl. kopje koffie of thee.  

Kaartje vooraf af te halen bij het Mantel-Match Café op elke vrijdagmiddag tot 18.00 uur 

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 272333 

 

 

HIER HAD UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN 

STAAN 

Wij gaan weer schilderen 

Dinsdag 27 september 2022 kunnen we weer met frisse moed 

met ons schilderclubje beginnen en stoppen pas op 21 februari 

2023 met deze activiteit.  

Onze vaste deelnemers hebben hierover al een bericht gehad. 

Voor het nieuwe seizoen zijn er enkele plaatsen vrij gekomen. 

Het is een gezellig samen zijn met schilders die elkaar helpen 

waar nodig is. 

Heeft u zin om in de wintermaanden met elkaar een middag te 

schilderen in onze eigen ruimte in Het Klavier? 

Het begint om 13.30 uur tot +/- 16.00 uur in de ruimtes 1.17-1.18  

De prijs bedraagt € 30,- p.p. voor deze hele periode. 

Heeft u interesse:  

Meld u dan aan bij Wies Molenschot liefst per mail maar bellen mag ook naar  

06-16333329. 
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Samen aan tafel bij Mykonos, Grieks restaurant in  

Kaatsheuvel, Gasthuisstraat 53 

 

Donderdag 20 oktober 2022 gaan we eten bij het Griekse 

Restaurant Mykonos. 

Deze keer hebben we gekozen voor hoofd- en nagerecht. 

Als hoofdgerecht worden er schalen met een combinatie van vlees en vis op tafel gezet. 

De gerechten worden geserveerd met een Griekse salade, tzatziki, rijst en friet. 

Daarna kunt u een keuze maken uit verschillende nagerechten zoals Dame Blanche, IJs met 

kersen, IJs met vruchtencocktail of Griekse yoghurt met walnoten en honing. 

Aanvang 18.00 en u bent welkom van af 17.30 uur. 

De prijs is € 25,50 per persoon. (exclusief drankjes)  

Er kunnen 40 personen deelnemen. 

 

Inschrijven vrijdag 2 september van 13.00-14.30 uur in kamer 1.17 KBO in het Klavier. 

Graag uw invulstrookje van pagina xxx volledig invullen.  

 

Info:  

Agnes Burgs   tel. 274072    agnes.burgs@kbo-kaatsheuvel.nl 

Helma de Vries tel. 283452 
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb 

je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg 

je dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de VVN Opfriscursus Auto 

van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Loon op Zand, in 

samenwerking met de lokale VVN-afdeling en de lokale seniorenverenigingen, organiseren 

we een opfriscursus verkeerskennis voor de ervaren automobilist. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor 

een individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie 

hierover ontvang je tijdens de cursus.  

De cursus is op (je wordt op alle dagen verwacht) maandag 3, 10 en 17 oktober 2022; 

tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Kaatsheuvel. 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Loon op 

Zand en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel 

tijdens kantooruren met 088-5248850. https://vvn.nl/opfriscursusloonopzand 

 

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

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 
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RESULTAAT BELASTING AANGIFTE SENIOREN 2021 

Ook dit jaar hebben wij weer veel leden en niet-leden geholpen met het invullen van de 

belasting-papieren. 

Totaal hebben wij, belastinginvullers van uw KBO-vereniging, 193 aangiften ingevuld wat 

een bedrag groot € 97.953,00 heeft opgeleverd voor onze cliënten. 

Wij maken nu al bekend dat de prijs voor de aangifte volgend jaar verhoogd wordt. 

Voor leden van de KBO wordt de bijdrage €10,00 per 

aangifte en per echtpaar wordt dat €20,00. Niet leden 

betalen per aangifte €20,00 en per echtpaar wordt dat 

€40,00. 

Volgend jaar staan wij weer u klaar om uw 

belastingaangifte in te vullen. 

Namens de belastinginvullers, 

Rini Pulles 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw G.P.J. Dankers - Snoeren 

Mevrouw J.A. Jutte - Kloosterman 

De Heer A.D.J.M. Kattenkamp 

Mevrouw G. van de Leur - Brekelmans 

Mevrouw C.G. Maree - in 't Veen 

Mevrouw A.A.G.M. van Rooij - Klomp 

De Heer J.P.J. Rosbergen 
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Iets betekenen voor een ander?                                                               

Zoveel moois kunt u betekenen voor een ander. 

Neem nu de schildervrijwilligers van de woensdag 

ochtend. 10 jaar geleden kwam er een mevrouw 

binnen lopen bij Eekhof. We raken in gesprek over 

mogelijkheden die er zijn op het gebied van vrijwilligerswerk. De mogelijkheden zijn groot 

en dat komt omdat ik altijd kijk naar de talenten, hobby's en mogelijkheden. Dus mijn 

vraag wat is uw talent, hobby of waar ligt u interesse. Het antwoord was schilderen. Nu 10 

jaar later is er een gezellige, leuke, sociale maar vooral creatieve schildersclub.  

Vrijwilligers bij Eekhof kunnen iets doen wat ze leuk vinden, goed in zijn of hun hobby 

overdragen aan de bewoner. De mogelijkheden zijn eindeloos, van de tuin, dieren, 

activiteiten naar maatje, helpen achter de bar of zelf de administratie. Wat is u talent of 

hobby? En kunt u die inzetten om iets te betekenen voor een ander? 

Maar wat kan Eekhof betekenen voor u? Bent u eenzaam, behoefte aan sociale contacten, 

even het huis uit of gewoon even een praatje maken? Daar kan vrijwilligerswerk een 

bijdrage aanleveren. Misschien denkt u nu hoe dan? Door als vrijwilliger aan de slag te 

gaan. Bijvoorbeeld: helpen bij activiteiten, onderdeel te zijn van een groep of team. Een 

gezellig praatje te maken met bewoners of zelf samen naar de Efteling te gaan. Iedereen is 

gelijk, of u nu vrijwilliger, personeel, bewoner of familie bent. Iedereen zet zich in met zijn 

of haar talenten en kwaliteiten. Iedereen heeft kwaliteiten en die inzetten voor een ander 

is iets heel mooi. Vrijwilligers maken Eekhof mooier.  

Denkt u nu dat wil ik ook, of daar wil ik graag meer over weten neem dan rustig eens 

contact op met Mirelle van Oversteeg of wandel Eekhof eens binnen. 

Met vriendelijke groeten, 

Mirelle van Oversteeg (coördinator vrijwillige inzet) 

06-18959552 

Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl  
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Invulstrookjes DUIDELIJK EN VOLLEDIG invullen ook als u met 2 personen komt.  

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven. 

 

Bezoek aan Volendam 15 september 2022 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten voor deze dag zijn € 68,-- p.p. Ter plaatse pinnen. Inschrijven vrijdag 2 september 

van 13.00 tot 14.30 uur in Het Klavier, kamer KBO 1.17.  Invulstrookje altijd inleveren. 

 

Vitaliteitsdag 28 september. 

1e persoon ………………………………………………………. 

2e persoon……………………………………………………………. 

Emailadres 1……………………………………………………2…………………………………………………. 

Postcode huisnr. 1……………………………………………  2………………………………………………….. 

Lid ja / nee streep door wat niet van toepassing is. 

Lidnummer 1…………………………………………2……………………………………………………….………………  

Keuze: ochtend / middag s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. Deelname is gratis! 

KBO-leden en niet KBO-leden kunnen zich aanmelden na 6 september en vóór 11 

september met hun keuze voor deelname in de ochtend of middag uitsluitend inleveren bij 

Lia Leemans, Berndijksestraat 14c, Kaatsheuvel of e-mail: lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

 

Bezoek aan klooster Sint-Catharinadal te Oosterhout 29 september 2022. 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Ik rijd:    zelf  (er kunnen max. .. Personen meerijden)  / wil meerijden € 3,00 p.p.  

Kosten: € 15,-- per persoon.  Per PIN betalen. 

Inschrijven vrijdag 2 september van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 
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Seniorenmiddag 5 oktober in Het Maoske in De Moer 

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

Postcode……………….……huisnummer: ……………… 

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

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

Kosten € 5,-- (contant) na 1 september en vóór 18 september inleveren bij: 

Lia Leemans, Berndijksestraat 14c 

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c 

 

Samen aan tafel bij Restaurant Mykonos op 20 oktober  

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

Postcode……………….……huisnummer: ……………… 

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

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

Kosten: € 25,50 per persoon. Per PIN betalen. 

Inschrijven vrijdag 2 september van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 

Samen aan tafel het kan zoveel meer betekenen. 

Een activiteit waar door onze leden veel en trouw aan wordt 

deelgenomen. 

Samen aan tafel is voor veel leden een welkome afwisseling om 

het alleen te eten te doorbreken. 

Op diverse plaatsen in Kaatsheuvel bestaat de mogelijkheid om maandelijks aan te schuiven 

bij de soepgroep o.a. De Gildenbond en Buurthuis Pannenhoef. 

Ook dit is een mooi initiatief om samen van een gezellig eetmoment te genieten. 

Als het koken u niet meer zo makkelijk afgaat is er altijd wel een oplossing, maar ook als je 

in gezelschap wil genieten van een maaltijd. 

Waar niet zo makkelijk aan gedacht wordt is dat je dan ook kunt informeren bij de Eekhof, 

Gasthuisstraat of bij de Rode Loper in Kaatsheuvel wat voor mogelijkheden zij te bieden 

hebben. 
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Floriade blijft boeiend voor de tuinliefhebber. 

Ook dit jaar is er weer een Floriade, dit maal in Almere stad. 

Samen met seniorenvereniging Loon op Zand zijn we met 20 leden van KBO Kaatsheuvel 

op 16 juli hier naar toe geweest. De bus vertrok om 8.30 uur in Kaatsheuvel en via Loon 

op Zand, waar ook 20 leden instapten konden we op 

reis. 

Het blijft een uitstapje voor de tuinliefhebber en je 

moet goed kunnen lopen wil je het totaal in 1 dag 

kunnen bekijken. 

De kas met mooie bloemen in een passend decor was 

weer een beleving op zich. 

Het weer was goed dus we konden ook buiten volop 

genieten van de mooie bloemperken met grote variatie aan bloemen. Sommige van 

bekende soorten maar dan met  net weer  iets andere kleurstellingen. De kwekers zorgen 

dat door vervanging van uitgebloeid materiaal door verse aanvoer er voortdurend een zee 

van bloemen is te aanschouwen. 

De kabelbaan was uitdagend, helaas ver lopen om het station te bereiken maar dan had je 

ook een mooi uitzicht over de hele floriade en wijde omgeving. 

De “4D ballonvaart animatie “ was geweldig. Je waande je echt in een luchtballon. 

Vliegend over de wijde polders met zicht op dorpen en open water.  

Om 16.00 uur was het weer verzamelen om met de bus richting Houten te gaan. 

Bij restaurant “Den Engel“ hebben we een heerlijk 3 gangen diner gekregen. Er was ruim 

voldoende voor iedereen. 

Ook de wat grotere eters kwamen niks te kort. 

Het was een zeer geslaagde dag.  De 

Floriade is nog open tot eind 

oktober 2022 
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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. 

                                      Wat wij zoal doen binnen onze vereniging.   

 



27 

 

  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 - Berndijksestraat 14c - 5171 BC 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) 

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 - Berndijksestraat 14c - 5171 BC 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. 


