
 

 

Jaargang  23                          oktober 2022                          



2 

 

 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  

Wandelen Rustige groep 5 - 6 km 

 

 

 

Pittige groep elke 

donderdag, 7-8km 

13:30 vanaf 

verschillende locaties 

 

 

13:30 vanaf 

verschillende locaties 

Henk Vennix, 

tel. 274620 

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 

 

13:00 uur in Het 

Klavier, kamer 1.17/18 

Gerrit Molenschot, 

06-16333329 

Yoga Elke maandag  en 

donderdag 

 

 

Het Klavier Lia Leemans,  

tel 0416-275016 

Fifty-Fit 

watergym met 

instructeur 

Iedere vrijdagmiddag Zwembad Drieburcht Lia Leemans, 

tel. 0416-275016, 

er is nog plaats ! 
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Van de voorzitter. 

Beste leden,  

Het is herfst en dat hebben we met de nodige regen weer kunnen 

merken. De mooie en soms zeer warme zomer is voorbij.  

Wij zullen ons moeten voorbereiden op een frisse en misschien koude winter, waarbij de 

problemen rondom energie en inflatie voor velen van ons mogelijk een te zware last 

kunnen vormen. 

Als vereniging hebben wij als doel om voor jullie belangen op te komen en zullen wij er 

alles aan doen om hen die dat nodig hebben met raad en daad bij te staan. 

Wacht niet te lang met hulp vragen als blijkt dat je er even niet uit komt.  

Verder zullen wij met onze activiteiten zorgen dat de wintermaanden toch wat prettige en 

zonnige momenten gaan opleveren. De activiteitencommissie heeft diverse plannen 

klaarliggen dus volg ons Nieuwsblad om tijdig op de hoogte te zijn van de details. 

Gezondheid is een belangrijk gegeven en daar wordt steeds meer aandacht voor gevraagd.  

Via activiteiten als een vitaliteitsdag die eind september werd gehouden in de Werft en  

kon je een beeld krijgen van jouw conditie; Door het bieden van allerlei activiteiten in het 

kader van meer bewegen voor ouderen, blijven wij daar een bijdrage aan leveren. 

De reguliere zorg kan het steeds slechter aan, mede door de toenemende vraag en 

daarom wordt op vele plaatsen ingezet op preventie. Voorkomen dat je zorg nodig hebt 

zolang het kan. Meedoen met een of meerdere van deze activiteiten kan ook jou helpen 

gezond te blijven. 

In ons Nieuwsblad staan de diverse activiteiten steeds vermeld, daar wil ik graag de 

aandacht op vestigen. 

Samen kunnen wij ons steentje bijdragen om het allemaal haalbaar te houden. 

Ik wens jullie allen succes met het passend invullen van de herfstperiode en veel 

leesplezier met deze uitgave van ons Nieuwsblad.  

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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16 november Poppenstee Waspik 

25 november Samen aan Tafel bij De Kapel, Park Vossenberg 

12 december De Kaasboerin in Postel (België) 

14 december Kerstviering bij Chalet Fontaine 

4 januari 2023 Pieck-plein winterfestijn  

 

 

 

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, bel maar gerust hoor.  
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Advertentie GGAB 

Samen aan tafel bij De Kapel voor een lunch. 

Vrijdag 25 november gaan wij lunchen bij de Kapel 

in Park Vossenberg, Antoniusstraat 1 te 

Kaatsheuvel. 

Wij starten met soep van de dag en daarna wordt 

er een heerlijk 12-uurtje geserveerd. 

De prijs is € 12,50 exclusief drankjes, hiervoor zijn 

ter plaatse muntjes te koop. 

De deuren van de Kapel gaan pas om kwart vóór 12 open, vanaf die tijd bent u welkom. 

Wij beginnen om 12.30 uur met de soep. 

Heeft u een allergie, laat het ons dan weten. 

Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Overschrijden wij dit aantal dan zullen wij 

proberen nog een andere datum te plannen. 

Inschrijven vrijdag 4 november van 13.00-14.30 uur in het Klavier, kamer 1.17 

Volledig ingevuld strookje van pagina 20 en alleen pinbetaling. 

Voor info: Agnes Burgs tel.: 274072 
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Bezoek aan de Poppenstee in Waspik 

Woensdag 16 november gaan wij op bezoek bij de Poppenstee in het Vaartje 14 in Waspik. 

De familie van Boxtel maakt al jaren prachtige porseleinen poppen. 

Het is werkelijk fantastisch om te zien hoe echt ze lijken deze porseleinen wereldkinderen. 

Tijdens ons bezoek wordt uitgebreid uitgelegd hoe ze gemaakt worden en kunt u rondkijken 

in de Galerie. 

De kosten hiervoor zijn € 12,00. Dit is inclusief een vergoeding voor de chauffeurs. 

Ook wordt u een kop koffie/thee met iets lekkers aangeboden. 

Wij vertrekken om 13.00 uur bij het Klavier en het duurt tot 15.30 uur. 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven met ingevuld strookje van pagina 20 vrijdag 4 november van 13.00 tot 14.30 uur 

in Het Klavier, kamer 1.17. 

 

Voor info: Agnes Burgs tel. 274072 
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 Creatief schilderen bij uw KBO  

Sinds enkele jaren is er een leuke schildersgroep actief bij de KBO. Er wordt dan geschilderd 

aan een werkstuk naar keuze. De een neemt een klein -  en de andere een iets groter 

ontwerp ter hand, er is geen verplichting voor de verfsoort die je gebruikt. Tekenen behoort 

ook tot de mogelijkheden. 

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom 

om je aan te sluiten bij deze groep of om eens binnen te 

lopen en kennis te maken met deze vrijetijdsbesteding. De 

schildersgroep heeft zijn thuis boven in Het Klavier, kamer 

1.17-1.18, te bereiken met lift of trap. Zoals u gewend bent 

van uw vereniging worden de kosten zo laag mogelijk 

gehouden maar een bijdrage wordt wel gevraagd. 

Deze is voor de periode van 27 september t/m 21 februari 

vastgesteld op € 30,-- p.p.  

Als u later instapt wordt daar natuurlijk rekening mee 

gehouden. 

Ook als u nog nooit geschilderd heeft, bent u van harte welkom; de groep helpt u graag op 

weg met u nieuwe bezigheid.  

Voor informatie kunt u bellen naar Gerrit Molenschot, telefoon  06-16333329 

Zwemmen van de sportactiviteiten bij uw vereniging. 

In de zomer zijn er heel veel leden die dit graag doen in de 

buitenzwembaden. 

Nu het weer wat minder wordt is er een alternatief bij uw 

vereniging. Iedere vrijdagmiddag rijdt er een bus vanuit 

Kaatsheuvel naar het zwembad in Tilburg. 

Er zijn diverse opstappunten in Kaatsheuvel om mee naar het zwembad te gaan. Het eerste 

vertrekpunt is ongeveer 12.30 uur. 

Het zwemseizoen loopt van september tot mei en de kosten worden zo betaalbaar mogelijk 

gehouden.  

Vanuit Kaatsheuvel gaat Jan van Hest mee als coördinator van deze activiteit. Jan is dan ook 

het eerste aanspreekpunt in de bus en ter plaatse bij het zwembad. Bij uw vereniging kunt 

u zich aanmelden via e-mail lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl  of telefoon 0416-275016. 

Zwemt u graag, informeer gerust bij Jan en Lia zij beantwoorden uw vragen graag. 
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Dagtocht naar de Kaasboerin in Kerstsfeer. 

Afgelopen jaar hebben wij weer mooie dagreizen gemaakt. 

Om het jaar goed af te sluiten bieden wij nu weer eens iets anders aan dan u gewend bent. 

De donkere decemberdagen komen eraan en in deze donkere dagen voor Kerstmis is er 

voor velen misschien behoefte aan een gezellige dag samen. 

Maandag 12 december gaan wij met de bus naar de Kaasboerin in Postel voor een 

WONDERFUL CHRISTMAS DAY/Geweldige Kerstshow. 

Wij vertrekken vanaf Het Klavier om 9.45 uur en hopen rond 19.30 uur terug te zijn. 

In Postel krijgen wij rond 12.00 uur een heerlijk 3-gangendiner. 

Na het eten rond de klok van 14.00 uur kunnen wij gaan genieten van diverse artiesten die 

een sfeerrijk  optreden in kerstsfeer verzorgen. 

Rond vertrek is er voor iedereen nog koffie met een broodje voor we huiswaarts gaan. 

De prijs voor deze dag bedraagt € 55.- 

Wilt u graag mee? 

Inschrijven vrijdag 4 november in Het Klavier 1.17 van 13.00-14.30 uur 

Volledig ingevuld strookje van pagina 20 en alleen pinbetaling. 
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Energietoeslag aanvragen ? 

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. 

Veel mensen kunnen hun energierekeningen 

moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid 

mensen met een laag inkomen. Dat doen ze 

met de energietoeslag. Inwoners van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk kunnen daarvoor vanaf 19 

september weer bij Baanbrekers terecht. 

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u 

eerder het bedrag van € 800,- aan energietoeslag ontvangen?  Dan hoeft u niets te doen. U 

ontvangt de aanvullende € 500,- rond 19 september op uw rekening.  Heeft u een aanvraag 

gedaan en een afwijzing gekregen omdat de aanvraagtermijn was verstreken? Dan hoeft u geen 

nieuwe aanvraag te doen. Baanbrekers behandelt deze aanvragen vanaf 19 september alsnog. U 

ontvangt na 19 september een reactie van ons op uw aanvraag. 

Heeft u een klein inkomen door werk of pensioen en nog geen energietoeslag ontvangen? Vraag 

de energietoeslag dan aan bij Baanbrekers. Doe dat ook wanneer u niet zeker weet of u er recht 

op heeft. U merkt vanzelf of u de energietoeslag krijgt. Voldoet u niet aan de voorwaarden 

(bijvoorbeeld wanneer uw inkomen boven 120% van het sociaal minimum ligt) dan wordt uw 

aanvraag afgewezen. U ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een 

boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen. 

U kunt een aanvraag indienen tot 31 december 2022. 

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering. Ontvang u ook een 

zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? De energietoeslag 

heeft daar geen invloed op. Uw zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uitkering blijven precies 

hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij. 

De eenmalige energietoeslag is verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u eerder het 

bedrag van € 800,- aan energietoeslag ontvangen?  Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de 

aanvullende € 500,- rond 19 september op uw rekening. Heeft u een aanvraag gedaan en een 

afwijzing gekregen omdat de aanvraagtermijn was verstreken? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag 

te doen. Baanbrekers behandelt deze aanvragen vanaf 19 september alsnog. U ontvangt na 19 

september een reactie van ons op uw aanvraag. 

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Weet u niet zo goed waar en hoe u iets 

aanvraagt? Het formulierenteam van de Klussen en Diensten Centrale (KDC) helpen u graag. 

Bel met onze balie, 0416-531 573, of kom langs voor het maken van een afspraak Loop binnen op 

maandagochtend of woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur, Schotsestraat 4c, 5171 DT 

Kaatsheuvel 
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Gouden Bruiloft Jan en Gerdie van Best. 

Als 15-jarige tieners en beiden echte 

Kaatsheuvelsen leerden ze elkaar kennen, 

Gerdie was namelijk vriendin met Jan zijn zus en 

werkte in het kleine winkeltje van Toon Klijn in 

de Hoofdstraat. Jan kwam daar op zijn fiets 

iedere dag tijdens schooltijd voorbij en vond het 

al gauw een mooi, lief en aardig meisje daar 

achter die toonbank en …. liefde op het eerste 

gezicht was het zeker voor hem. Na school ging 

Jan werken in een schoenfabriek en behaalde 

zijn diploma’s op de avondschool, als 

voorbereiding om later met Gerdie een 

schoenwinkel te openen in Tiel. Dat is niet 

doorgegaan, want de militaire dienst diende 

zich aan en Jan is als 'beroeps' gaan werken bij de Koninklijke Marechaussee, dat was zijn passie 

en daar heeft hij 36 jaar lang met plezier gewerkt. Gerdie heeft jaren gewerkt bij Roelen 

kinderkleding. 5 oktober 1972 zijn ze beiden als 20-jarigen getrouwd en gaan wonen in de Mgr. 

Völkerstraat hoek Julianastraat. Intussen werden ze binnen een jaar de trotse ouders van een 

zoon en twee dochters een tweeling, waar Gerdie met veel steun van haar moeder de handjes vol 

aan had. Jaren later zijn ze beiden gaan genieten van het wandelen en hebben vele 

Kennedymarsen samen gelopen en lange afstand wandelingen oa. 2x het Pieterpad. De kinderen 

zijn ook alle drie binnen een jaar het huis uitgegaan waarna Gerdie bij drogisterij de Kort is gaan 

werken en heeft daar haar diploma verkoop in de drogisterij behaald. In 2006 zijn ze gaan wonen 

in de Zandvaert waar ze nog steeds genieten in hun paleisje. Jan ging op 55-jarige leeftijd met 

pensioen;  Er werden 4 kleinzonen en 3 kleindochters geboren waar ze met plezier op hebben 

gepast, geweldig. Nu genieten Gerdie en Jan nog volop van het wandelen wat hen in goede 

conditie houdt. Jan heeft in veel verenigingen en besturen gezeten en samen zijn ze vele jaren  

mantelzorgers geweest voor hun moeders. Momenteel verzorgt Jan samen met de bezorgdienst 

al jaren de verspreiding van dit Nieuwsblad en het maandblad ONS in Kaatsheuvel. Ook is hij 

alweer 14 jaar secretaris bij de Heemkundekring 'de Ketsheuvel'. Gerdie mag zich graag verdiepen 

in de stamboom, foto’s maken, genieten van de tuin en werken op de pc. Jan zorgt met liefde 

voor zijn tuintje en samen hopen ze nog veel te genieten. Wij gaan er met onze familie en 

vrienden een groot feest van maken en vertrekken in een klaarstaande touringcar naar het 

feestadres.  

Het bestuur en commissies wensen hen nog vele gezonde en mooie jaren samen toe. 
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Gezellige zondag  

 

 

27 november in Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel, aanvang 10.00 tot 16.00 uur 

Innovatie in de zorg, entree gratis.   Met lekkere hapjes 

18 december in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel  

Kerstbingo, entree € 7,- incl. één bingokaart en kopje koffie of thee 

26 december in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel  

Feestelijk hapje en drankje in kerstsfeer 

Slimstraat 

110 - 

Udenhout
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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 

 

 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.                                
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 Drukbezochte vitaliteitsdag in De Werft. 

Terugkijkend met alle vrijwilligers en deelnemers 

van deze dag o.a. Geheugenwerkplaats, 

ContourdeTwern, De Rode Loper, Beweegburo 

Tilburg, Fysiotherapie Kaatsheuvel, Fysio Loon op 

Zand en Musters Oogzorg Kaatsheuvel, kunnen wij 

zeggen, het was een geslaagde dag. 

De mensen kregen bij binnenkomst allemaal een 

scoremap mee om zo aan de test te beginnen. 

Achter in de map die zij mee naar huis mochten nemen stond een toelichting over de tests, 

die zij hadden gedaan. Ook enkele tips voor thuis zijn hierin terug te vinden.  

Veel positieve reacties hebben wij inmiddels 

terug mogen horen; Deze activiteit mag volgend 

jaar herhaald worden. 

Nadat de bezoekers zich hadden laten testen 

konden ze in de foyer van de Werft nog even bij 

praten onder het genot van een kopje koffie of 

thee. 

Zo werd het ook nog een leuk en waardevol 

ontmoetingsmoment voor de bezoekers. Dank je 

wel aan alle vrijwilligers en deelnemers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw C. van der Velden 

Mevrouw A.L.M. Hummel-Baars 

De Heer H. van der Velden 
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 Hoe komt u uw tijd door de komende 

wintermaanden?   

De bewoners van Eekhof komen de wintermaanden 

door met veel leuke en gezellige activiteiten. Deze 

activiteiten worden verzorgd door een welzijns-

medewerker met behulp van superleuke, gezellige, 

gemotiveerde vrijwilligers. Na afloop van de activiteit blijven we nog even na kletsen onder het genot 

van wat drinken. Dus misschien ook iets voor u om zo de komende maanden door te komen? 

Lijkt u dit nu ook wat neem dat contact op of kom gewoon een keertje binnen lopen om de gezellige 

en huiselijke sfeer te proeven. 

De activiteiten waar we vrijwilligers voor zoeken: 

 Shopaholic om op dinsdag ochtend mee boodschappen te gaan doen (9.00-10.30 uur 

 Zangavond op de maandag avond, gezellige avond waar je mee kan zingen, maar ook helpt met 

uitserveren van drinken en opruimen. (18.30-21.30 uur) 

 Beautymiddag op dinsdag middag, nagels lakken, praatje maken, haren in de krul enz. De 

bewoner een geniet momentje bezorgen (13.30-15.30 uur) 

 Creative mensen die kunnen helpen bij de schilderkunsten van de bewoners of vrijwilligers die 

kaarten kunnen maken en daarbij de bewoners willen helpen. Deze 2 activiteiten vinden plaats 

op woensdagochtend (10.00-12.00 uur) 

 Haken en/of breien u talent of hobby dan zit u bij deze activiteit op de goede plek. Om de week 

op woensdagmiddag haken en breien de bewoners zich suf, maar kunnen soms wel wat hulp 

gebruiken. (13.30-16.30 uur) 

 Lekker een frisse neus halen, dat kan elke donderdag ochtend tijdens de sportieve en gezellig 

wandelclub met de bewoners (9.45-11.15 uur) Alleen bij regen/sneeuw dan blijven we binnen. 

 Elke vrijdag naar de markt. Een mooie gelegenheid om samen met een groepje bewoners, 

vrijwilligers en welzijnsmedewerker erop uit te trekken. Visje eten, bloemen kopen of gewoon 

struinen. Als het koud is genieten van iets lekkers warms. (14.00-16.00 uur) 

 Bent u in de wintermaanden ook vroeg op dan hebben we zeker ook nog iets voor u. Helpen 

met het ontbijt. Tafels dekken, zorgen voor een gezellige maar vooral ontspannen sfeer. Helpen 

met het eten waar nodig. Na afloop nog even wat drinken met de collega's (8.00-10.00/10.30 

uur) 

 Verder zijn er nog veel meer activiteiten, bezigheden en werkzaamheden te doen. Denk daarbij 

een helpen in het grand-café, hulp bieden bij de braintrainer, koken, op de fiets erop uit en nog 

veel meer.  

Veel vragen neem dan contact op met Mirelle van Oversteeg en dan gaan we samen kijken naar wat 

mogelijk is. En niets is onmogelijk. Eekhof binnen wandelen mag natuurlijk ook altijd.  

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. 

Bezoek aan de Poppenstee in Waspik 16 november 2022 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten voor deze dag zijn € 12,-- p.p. Per PIN betalen.  

Ik kom met de auto en er kunnen …..  personen meerijden. 

Inschrijven vrijdag 4 november van 13.00 tot 14.30 uur in Het Klavier, kamer KBO 1.17.  

Invulstrookje altijd inleveren. 

 

Samen aan tafel bij de Kapel, 25 november 2022 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten: € 12,50.   Per PIN betalen. 

Inschrijven vrijdag 4 november van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 

Invulstrookje altijd inleveren. 

 

Dagtocht naar De Kaasboerin, 12 december 2022 

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

Postcode……………….……huisnummer: ……………… 

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

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

Kosten: € 55,00   Per PIN betalen. 

Inschrijven vrijdag 4 november van 13.30 – 15.00 uur in het Klavier, kamer KBO 1.17. 

Invulstrookje altijd inleveren. 
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Onderstaande persoon meldt zich als lid van de KBO-Kaatsheuvel aan:  

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

Roepnaam: ………………….. Adres  ……………………………….………………………………………………….…

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

Geboortedatum  …………………………….. .Tel.nr ………………………………………….  

E-mail adres : …………………………………………………………………………………..…  

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

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

Roepnaam: …………………. Adres  …………………………………………………………………………………….…

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

Geboortedatum  …………………………….. .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 bij voorkeur door een 

automatische machtiging, te worden betaald.   

Enkele dagen na de ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt men een 

uitgebreide documentatie map. Een ondertekende betalingsmachtiging dient hierna bij 

onze penningmeester te worden ingeleverd.  

Dit formulier inleveren bij de ledenadministratie van KBO-Kaatsheuvel:  

 

   
 Aanmeldformulier   
 nieuw lid / nieuwe leden 

Dhr. Jos Hermsen  
Waterlaat  4 De persoonlijke gegevens 

5171 VX Kaatsheuvel  

e-mail: jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl 

Kunnen eventueel ook per e-mail 

gemeld worden. 

mailto:jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl
mailto:herman.lommen@kbo-kaatsheuvel.nl
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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 - 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. 


