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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  

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,  

Terwijl ik dit artikel schrijf is het eind oktober en vallen de mussen bijna van 

het dak. Extreem hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. 

Klimaatverandering is een veel besproken thema en de energiecrisis mede ten gevolge van de 

oorlog in Oekraïne, die nog in volle gang is. 

Laten we hopen dat we geen strenge winter krijgen, zodat we minder energie nodig hebben. 

In ons Nieuwsblad van oktober hebben wij u gewezen op de mogelijkheid om een energietoeslag 

aan te vragen. Bij twijfel of u er voor in aanmerking komt blijft ons advies om toch altijd de 

aanvraag in te dienen. Het kan nog tot het einde van dit jaar. De formulierenbrigade bij het KDC 

helpt u daar graag bij. 

inmiddels zitten we weer in de winterperiode. Vroeg donker, een minder aangename periode 

maar er zijn ook lichtpuntjes.  

De decembermaand staat bekend als een feestelijke maand. Onze vereniging doet dat o.a. met 

de traditionele kerstviering waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Maar ook thuis en in onze 

omgeving kunnen we zorgen voor dat feest. Samen zijn, aandacht voor elkaar en vieren dat we 

elke dag tot een mooie dag kunnen maken. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en soms 

ook simpelweg moeilijk. Laten we elkaar helpen. Iedereen heeft beslist wel mensen in zijn 

omgeving die eenzaamheid ervaren, er moeilijk op uit gaan of door fysieke beperkingen dat 

gewoon niet kunnen. 

Een telefoontje, gevolgd door een bezoek of iemand gewoon een keer meenemen naar een 

activiteit. Er zijn vele wegen die bewandeld kunnen worden. 

Voor de sportievelingen onder ons zijn er vele mogelijkheden om bijvoorbeeld een wandeling te 

maken, te badmintonnen, een fietstocht te maken, yoga te gaan doen etc. Samen of alleen het 

maakt niet uit. Daar bieden onze sport- en/of activiteitengroepen hier volop gelegenheid voor.  

Door onze activiteiten commissie zijn weer een aantal activiteiten gepland die zeer de moeite 

waard zijn. De lokale ondernemers hebben hun best gedaan om een heus Pieckplein 

Winterfestijn in te richten waarbij het programma ook aandacht besteed aan de senioren. 

Door hieraan deel te nemen kunnen we laten zien dat deze initiatieven gewaardeerd worden. De 

vele vrijwilligers die hier aan mee werken maken het mogelijk dat dit in ons eigen dorp allemaal 

kan. 

Ik wens jullie allen hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. 

Veel plezier met het lezen van deze uitgave van ons nieuwsblad. 

Cees Sprangers, Voorzitter KBO Kaatsheuvel 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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12 december   De Kaasboerin in Postel (België) 

14 december   Kerstviering bij Chalet Fontaine 

4 januari 2023   Pieck-plein winterfestijn 

13 en 14 januari 2023 Toneeluitvoering KaThé  

25 januari 2023   Samen aan tafel bij JitSing 

 

 

 

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 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een heel mooi bedrag, te weten € 1.117,95 ontvangen vanuit de 

Rabobank met de Rabobank Clubsupport. 

We willen al onze stemmers hartelijk bedanken voor hun stem. 

Het mooie bedrag dat dit heeft opgeleverd zullen we goed gaan besteden voor u, 

onze leden. 

 

Het bestuur.                                         
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Minima Loon op Zand krijgen waardebon voor 

energiezuinige koelkast of wasmachine 

KAATSHEUVEL - Inwoners van de gemeente Loon op Zand die niet meer dan 120 procent 

van het sociaal minimum verdienen, krijgen binnenkort een paar cadeaubonnen op de 

mat. De gemeente wil haar inwoners tegemoetkomen nu de energierekening de pan uit 

rijst. 

Inwoners krijgen een cadeaubon van 450 euro voor het kopen van witgoed. Wie 

bijvoorbeeld een oude energie slurpende koelkast heeft kan die, bij een lokale ondernemer, 

omruilen voor een nieuwer en zuiniger type. Ook krijgen inwoners een bon van 100 euro 

voor het nemen van kleine energiebesparende maatregelen, het kopen van tochtstrips 

bijvoorbeeld of de aanschaf van led-lampen. 

Geld van het Rijk 

Op dit moment zijn 690 huishoudens bij ons bekend, maar we houden er rekening mee dat 

zo'n zestig huishoudens zich zelf nog aanmelden. 

Loon op Zand betaalt de cadeaubonnen van geld dat ze heeft gekregen van het Rijk bedoeld 

om ‘energiearmoede’ aan te pakken. De cadeaukaarten worden verstuurd door 

Baanbrekers, de sociale dienst voor de regio. Baanbrekers heeft goed zicht op de doelgroep, 

aldus de gemeente. "Op dit moment zijn 690 huishoudens bij ons bekend, maar we houden 

er rekening mee dat zo'n zestig huishoudens zich zelf nog aanmelden." 

Wat als je net buiten de boot valt? 

De huishoudens die de bonnen krijgen zijn dezelfde huishoudens die 1300 euro aan 

energietoeslag hebben gekregen van het Rijk. Loon op Zand beseft dat er huishoudens zijn 

die net boven de inkomensgrens zitten en die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

"Maar die inwoners zijn bij ons niet bekend." 

Loon op Zand wil de actie snel inzetten omdat het geld nu nodig én beschikbaar is, zegt een 

woordvoerder. "Wanneer vanuit het rijk meer middelen beschikbaar komen, kunnen we een 

nieuwe, bredere actie opzetten." 

 

Bron: Brabants Dagblad 28-10-2022 
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 Nieuwe kortingspasje en kortingen-boek 

Eind januari 2023 ontvangt u de nieuwe jaarpas en het kortingenboek voor 

2023. De deelnemende bedrijven aan de kortingsregeling is verzocht om in 

januari volgende jaar de pasjes van 2022 nog te accepteren.  

Heeft u geen nieuwe jaarpas ontvangen en u heeft al wel een ledenpas met pasfoto er op, 

laat het me dan even weten dan kan ik het corrigeren:  

E-mail jos.hermsen@kbo-kaatsheuvel.nl of per telefoon 06-10450822.  

Als u nog geen ledenpas met pasfoto heeft, dan bezorg ik u hier een formulier voor, 

waarmee u een ledenpas kunt aanvragen. 

Verder wil ik iedereen vragen, voor zover nog niet gedaan, vaste en mobiele 

telefoonnummers door te geven alsook het eventuele e-mailadres.  

U kunt dit doen door middel van bovenstaande contactgegevens.           

Alvast bedankt, Jos Hermsen, ledenadministratie. 

 

Contributie 

 

In januari begint weer een nieuw contributiejaar.  

Mocht U uw lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, doe dit dan vóór 1 

januari! Doet u dit niet dan bent u de contributie over het gehele jaar 2023 verschuldigd! 

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie automatisch eind 

januari 2023 worden afgeschreven. Het merendeel van onze vereniging heeft zo’n 

machtiging afgegeven! U maakt het hierdoor voor onze penningmeester erg gemakkelijk de 

contributie te innen. Bent u het niet eens met de afschrijving dan kunt u het bedrag altijd 

storneren! 

De leden die zo’n machtiging nog niet hebben afgegeven ontvangen eind januari de nota 

voor de contributie van 2023 en tevens een machtigingsformulier. Vult u a.u.b. deze 

machtiging in en stuur deze in bijgevoegde enveloppe naar de penningmeester (afgeven 

kan ook Verlaet 4 Kaatsheuvel).  

U helpt onze vereniging hier enorm mee! 

Alvast bedankt, Henk van den Kieboom, penningmeester. 
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Uitnodiging Kerstviering 2022 

Beste KBO leden, 

Het Bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse kerstviering in de Sint Jan kerk, 

Hoofdstraat, Kaatsheuvel met aansluitend een feestelijk samen zijn bij,                                

                                                                                                                    

            

 

Hoofdstraat 4, 5171 DD Kaatsheuvel telefoon 0416-272333. 

WOENSDAGMIDDAG 14 DECEMBER A.S. 

PARKEREN: er zijn enkele gehandicapten parkeerplaatsen verder kan er geparkeerd worden 

in de directe omgeving zoals bij de supermarkten in het centrum. 

Programma: 

13.00 uur:  kerstviering in de kerk voorganger Pastoor Luijckx. 

14.45 uur:  ontvangst bij Chalet Fontaine kopje koffie/thee met kerst lekkernij 

15.15 uur:     muzikaal optreden …………….. 

15.55 uur:     pauze 

16.20 uur:     vervolg muzikaal optreden  

17.00 uur:     tijd voor een lichte maaltijd 

18.00 uur:     sluiting door de voorzitter 

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op deze middag. 

Voor deze middag van KBO Kaatsheuvel vragen wij een kleine bijdrage van € 5,--. 

Helaas moeten wij dit doen omdat er helaas veel leden weg blijven zonder afmelding, en 

dit voor ons toch de nodige kosten meebrengt. Deze bijdrage krijgt u bij binnenkomst terug 

in de vorm van 1 consumptiemunt en een lot voor een bijzondere loterij. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich via het antwoordstrookje van pag. 20 aan te melden voor 

deze middag. Alleen zo kunnen wij voor het juiste aantal personen bestellen.  

Na de inleverdatum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. 

Telefonische informatie alleen bij Lia Leemans telefoon 275016. 

Strookje vóór 5 december 2022 inleveren, incl. € 5,00 bij één van de volgende adressen: 

Lia Leemans, Berndijksestraat 14c    

Helma de Vries, Jan de Rooijstraat 2c  
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Ouderenadviseurs aan het woord. 

Onze vrijwillige ouderenadviseurs staan telkens 

vermeld op de laatste pagina van ons Nieuwsblad. Ze 

hebben achter de schermen een belangrijke taak 

binnen onze vereniging. De vele hulpvragen van leden 

maar ook niet-leden worden door VOA’s (vrijwillige 

ouderen adviseurs), CO's (cliënten ondersteuners) en 

belastinghulpen deskundig in behandeling genomen. Als we het antwoord op een vraag 

niet zelf weten wordt hulp van derden ingeschakeld. 

De groep adviseurs wordt ondersteund door de coördinator die als bestuurslid de 

verbinding met ons bestuur vormt. Momenteel hebben we een vacature voor deze rol en 

wordt deze taak voorlopig door de voorzitter mee opgepakt. 

De groep VOA’s en CO's heeft besloten om minimaal 2 keer per jaar in een speciale 

vergadering met elkaar ideeën uit te wisselen en elkaar bij te praten. Ook wordt 

bijgehouden welke hulpvragen er zijn geweest en of we extra aandacht moeten besteden 

aan bepaalde onderwerpen. De kennis van specifieke zaken wordt door bijeenkomsten die 

KBO Brabant jaarlijks organiseert actueel bijgehouden en indien nodig uitgebreid. Zo 

krijgen de belastinginvullers jaarlijks bijscholing en worden de VOA’s en CO's bij 

herhalingsbijeenkomsten bijgepraat over allerlei zaken. 

Het belang van goede ondersteuning naar onze leden wordt steeds groter omdat de zorg 

steeds meer onder druk staat en de overheid steeds meer aanstuurt op zelfredzaamheid. 

Dat is niet eenvoudig en zeker voor ouderen vaak moeilijk alleen allemaal te regelen. 

Deskundige hulp in de directe omgeving wordt dan nog belangrijker. 

Ons vrijwilligersteam werkt samen met anderen, zoals het wijkteam in onze gemeente, 

wijkverpleegkundigen en medewerkers van de gemeente. 

Daarnaast volgen we diverse groepen zoals de Adviesraad Sociaal Domein binnen onze 

gemeente die adviezen geeft over te maken gemeentelijk beleid en werken we samen met 

de andere senioren verenigingen van o.a. Loon op Zand en de Moer. 

Uitwisselen van ervaringen en samen overleg voeren met o.a. de gemeente over beleid en 

subsidie komt regelmatig ter sprake. 

In een volgende uitgaven van ons nieuwsblad zal ik wat meer ingaan op de diverse 

onderwerpen waarover we hulpvragen krijgen. 

Het is overigens niet altijd zo dat er een directe  hulpvraag moet zijn want ook aandacht 

voor rouwverwerking of eenzaamheid behoort tot het werkgebied van onze VOA’s. 
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M.b.t. dit onderwerp willen we een oproep doen aan onze leden om te kijken of bij jezelf of 

mogelijk iemand in jouw omgeving belangstelling bestaat om ons team te versterken. Als 

team kijken we uit naar versterking om deze mooie en dankbare taak mee gestalte te 

geven. 

Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken bij de coördinator of een van onze VOA leden. 

Namens het VOA team, 

Cees Sprangers (VOA coördinator) 
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Gezellige zondag  

 

 

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

Kerstbingo, aanvang 14.30 uur, kosten € 6,- incl. 1 bingokaart en kopje koffie /  thee 

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

Kerstlunch van 12.00 tot 14.00 uur 
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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 

  

 

 

Voorstelling Ka-The. 

13 en 14 januari speelt Ka-Thé een doldwaze klucht “Chaos” 

KBO-leden krijgen 2 euro korting zowel op vrijdagavond als zaterdagavond. 

De entree is voor KBO-leden 6 euro. 

Aanvangstijd is 20.00 uur in De Gildenbond. 

Kaartjes kunnen besteld worden via 06-19386735 na 18.00 uur, of aan de kassa. Altijd uw 

KBO-pas meenemen! 
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 Samen aan tafel Jit Sing 

Woensdag 25 januari 2023 gaan we weer samen eten bij Jit Sing. 

U bent vanaf 17.30 uur welkom en om 18.00 uur starten we 

met soep, die aan tafel wordt geserveerd. Daarna staat er een 

uitgebreid buffet klaar met heerlijke gerechten. Ook het 

nagerecht mag u naar believe opscheppen. 

Na afloop krijgt u nog een lekker kopje koffie of thee. 

De prijs is € 17,50  per persoon. 

Dit is exclusief drankjes, die dient u zelf na afloop af te  rekenen. 

Graag vóór 10 januari 2023 het invulstrookje van pag. 20 inleveren bij Helma de Vries of 

Wies Molenschot en het bedrag overmaken op bankrekening KBO Kaatsheuvel   

NL 53 RABO 0124 814 336 o.v.v. Jit Sing én uw lidnummer(s). 

Info: Agnes Burgs, tel.: 0416-274072 

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Mevrouw A. Verhoeven-Heijne 

Bedankt, bedankt beste leden, 

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes, kaartjes en meer voor en tijdens 

onze verhuizing. Al deze leuke gestes maakten iedere dag het verhuizen leuker 

Wij wonen met plezier op onze nieuwe stek. 

Jan en Lia Leemans 
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 Zoekt u extra gezelligheid in de winter 

maanden?    

De bewoners van Eekhof komen de winter 

maanden door met wat extra gezelligheid. Deze 

gezelligheid is doormiddel van activiteiten en 

aandacht De activiteiten worden gedraaid door 

een welzijnsmedewerker. De welzijnsmedewerkers worden ondersteunt door de geweldige 

vrijwilligers. De gezelligheid die we bieden tijdens de activiteiten komt mede door de 

superleuke, gezellige en gemotiveerde vrijwilligers.  

Na de activiteiten blijven we nog even kletsen onder het genot van wat te drinken. Lijkt u 

het leuk wat extra gezelligheid in de winter maanden te bieden? Voor uzelf en voor 

natuurlijk de bewoner. 

Lijkt u het leuk en spreekt u het aan? Dan kunt u altijd contact opnemen of natuurlijk even 

binnen wandelen. 

De activiteiten waar wij vrijwilligers voor zoeken: 

 Freubel tante, vindt u het leuk om creatief bezig te zijn en te helpen met kaarten te 

maken? Dit is elke woensdagochtend van 9:45 tot 12:00 uur. 

 Kooktalent, bent u het kooktalent dat wij zoeken? Vind u het leuk om te koken voor 

onze bewoners dan bent u wat wij zoeken. Dagen in overleg van 16:00 tot 19:00 uur. 

 Pretparkfanaat, vindt u het leuk om naar de Efteling te gaan? Dan kan dit gezellig 

samen met een bewoner, abonnement is hier niet voor nodig. Dag en tijd zelf 

invullen. 

 Fanatieke fietser voor de duo-fiets, vindt u het leuk om lekker te fietsen? Dan kan dat 

met onze bewoner samen op een duo fiets. Dag en tijd in overleg. 

 Shopaholic, houdt u van shoppen dan is deze activiteit iets voor u. Samen met de 

bewoners en andere vrijwilligers gezellig naar de winkel. 

Natuurlijk hebben we nog heel veel andere activiteiten. Zoals schilderen, wandelen, 

plaatjes draaien en bewegen met muziek en natuurlijk nog veel meer. 

Heeft u vragen neem dan contact op met Mirelle van Oversteeg en dan kijken we samen 

naar de mogelijkheden. Niets binnen Eekhof is onmogelijk. Binnen lopen mag natuurlijk 

ook altijd. 

E-mail: Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl  

Telefoon: 06-18959552 



 



19 
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Invulstrookjes DUIDELIJK EN VOLLEDIG invullen ook als u met 2 personen komt.  

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven. 

Aanmeldstrookje Kerstviering, 14 december 2022.  

Let op namen en lidnummers 

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

lidnummer.……………………………..Postcode………………huisnummer…..   

e-mail …………………………………………………………………………….. 

BEZOEK KERK     Ja / Nee 

KERSTMIDDAG CHALET FONTAINE   Ja /Nee 

Dieet/allergie …………………………………………………………………….. 

Strookje met gepast geld  vóór 5 december, bij Lia Leemans of Helma de Vries 

 

Seniorenlunch Pieckplein Winterfestijn 4 januari 2023  

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Strookje met gepast geld € 5,-- vóór 30 december inleveren bij: 

Alléén bij: Lia Leemans, Berndijksestraat 14C 

 

Samen aan tafel bij JitSing, 25 januari 2023 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten: € 17,50.  

Strookje inleveren vóór 10 januari 2023 bij Helma de Vries of Wies Molenschot. 

Geld overmaken op bankrekening KBO   NL 53 RABO 0124 814 336  o.v.v. Jit Sing én uw 

lidnummer(s)  
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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 2023 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. 


