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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 

elke dondermiddag 

 

 

Pittige groep elke 

donderdag, 7 - 8 km 

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,  

Laat ik beginnen met u allen een voorspoedig en vooral gezond 2023 toe te 

wensen. 

We zijn inmiddels in het nieuwe jaar beland en hebben een bewogen 2022 achter ons gelaten. 

We kijken terug op een mooie decembermaand, die door onze vereniging weer op passende 

wijze werd ingevuld met een geslaagde kerstviering. De belangstelling zowel in de kerk als bij 

Chalet Fontaine was enorm. Helaas zaten we al snel volgeboekt en moesten we verschillende 

leden teleurstellen.  

Het jaar kenmerkte zich door de vele crisissituaties, zoals de oorlog, energie en inflatie. Hierdoor 

werd ons dagelijks leven op zijn kop gezet. De overheid heeft verschillende maatregelen 

genomen om de pijn te verzachten.  

Voor 2023 zijn er ook weer lichtpunten. De uitkeringen van AOW en toeslagen worden verhoogd 

en de energiecrisis is enigszins afgewend door de zachte winter en daardoor iets dalende 

gasprijzen. De inflatie is nog steeds hoog waardoor onze portemonnee helaas ook in 2023 er niet 

op vooruit gaat. Iedereen zal de gevolgen van de kostenstijgingen ondervinden en daardoor 

kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Hopelijk blijft u in staat om naast de dagelijkse zorgen 

toch ruimte te vinden om aan onze vele activiteiten deel te nemen. 

Voor de eigen bijdrage zijn indien nodig gelukkig ook nog mogelijkheden vanuit gemeente d.m.v. 

Samen-Loont-pas in 2023 van toepassing. We kijken uit naar een jubileumjaar, ons 70-jarig 

bestaan, waarin we door het jaar heen regelmatig aandacht besteden aan activiteiten die we 

hieraan koppelen. Volg daarom de aankondigingen in ons mooie Nieuwsblad en zorg voor tijdig 

aanmelden bij onze activiteitencommissie. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen weer een 

mooi verenigingsjaar van weten te maken. 

Ik wens jullie allen succes met het passend invullen van het nieuwe jaar en wens u 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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4,5,10 en 11 februari  Toneelvoorstelling NCB 

1 maart   Samen aan tafel Bij Anton 

22 maart  Jaarvergadering KBO Kaatsheuvel 

Medio april  Feestelijke dag i.v.m. 70 jaar KBO  

20 april  Eerste busreis 2023 

 

 

 

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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NCB Toneel Kaatsheuvel mag weer!!!!!!! 

Na twee jaar geen uitvoeringen mogen we eindelijk weer 

optreden. 

Het wordt een blijspel met heel véél humor. 

Het stuk heet “Komkommertijd”  van de bekende 

toneelschrijver Carl Slotboom. 

Op de volgende data wordt gespeeld: 

Zaterdag:   4  februari   aanvang 20.00 uur 

Zondagmiddag: 5 februari   aanvang 14.00  uur 

Vrijdag:   10 februari  aanvang 20.00 uur 

Zaterdag :  11 februari   aanvang 20.00 uur 

Locatie: De Gildenbond  in Kaatsheuvel 

KBO leden van onze afdeling kunnen entree kaartjes bestellen voor € 4,- euro pp, normale 

prijs is € 6,- , bij binnenkomst altijd uw KBO pasje tonen. 

Reserveren per mail bij nico33jolanda@gmail.com of telefonisch 0416- 272620  

Extra entree kaartjes bestellen à € 6,-  is natuurlijk mogelijk. 

Samen aan tafel Bij Anton 

Woensdag 1 maart 2023 gaan we samen aan tafel Bij 

Anton. U bent welkom vanaf 17.30 uur.  

We starten om 18.00 uur.  

Onze keuze is gevallen op een 3-gangendiner voor € 20,--. 

Het menu ziet er als volgt uit: 

Voorgerecht:   Tomatensoep of groentesoep met brood 

Hoofdgerecht: Boeuf bourguignon of vis stoofschotel 

Dessert:   Vanille ijs of Dame Blanche of koffie/thee/cappuccino 

Bij het hoofdgerecht worden frietjes en salade geserveerd. 

Wij hoeven alleen te weten of u kiest voor vlees of vis, de andere gerechten kunt u ter 

plaatse kiezen. Heeft u een allergie, laat het ons weten. 

Er is plaats voor maximaal 50 personen.    

Vóór 18 februari het invulstrookje op pag. 17  volledig invullen bij Helma de Vries of Wies 

Molenschot en geld overmaken naar: 

bankrekening KBO Kaatsheuvel NL 53 RABO 0124814336 o.v.v. lidnummer en Bij Anton. 
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BELASTINGAANGIFTE SENIOREN, 

WAAROM GELD LATEN LIGGEN? 

Het is weer tijd voor de aangifte inkomsten-

belasting over het jaar 2022. Voor veel mensen is 

het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks 

terugkerend probleem. Omdat veel mensen het 

moeilijk vinden hun aangifte zelf te verzorgen, heeft de KBO Kaatsheuvel ook dit jaar een 

belasting project opgezet, ondersteund door de belastinginvullers van de KBO.  

De invulperiode is van 6 maart 2023 t/m 21 april 2023. 

Alle senioren van 65 jaar en ouder, wel of geen lid van de KBO en wonend in Kaatsheuvel en 

omgeving kunnen terecht bij deskundige vrijwilligers van de KBO die klaar staan om met het 

invullen te helpen. 

Aan deelname is voor alleenstaanden en/of partners wel een beperking verbonden:  het 

inkomen mag per echtpaar niet hoger zijn € 50.000,- per jaar en voor een alleenstaande       

€ 35.000,- per jaar. 

Ook als u van de belasting bericht hebt ontvangen dat u niet verplicht meer bent om een 

opgave te doen bestaat toch het recht op teruggave. 

De hoogte van de teruggave heeft o.a. te maken met de aftrekpost "specifieke zorgkosten". 

Wij raden u aan dit door ons te laten onderzoeken. U zult verbaasd staan als er toch een 

meevaller is waarop U niet gerekend had. Als te veel belasting is betaald kan het teveel 

betaalde worden teruggevraagd door een aangifte te doen via internet. 

Wij kunnen uw aangifte alleen verzorgen als u de brief van de belastingdienst met de 

machtigingscode naar ons meebrengt. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen dan dient 

u deze via telefoonnummer 088-1236555 alsnog aan te vragen. Verzending van de 

machtigingscode duurt ongeveer 5 dagen. 

Voor de hulp bij het invullen van een belastingformulier wordt voor de leden van de KBO 

een eigen bijdrage van € 10,- gevraagd per persoon en voor een echtpaar € 20,- (voor 

kopieën en administratiekosten). Niet leden betalen € 20,- / € 40,- 

Geïnteresseerden kunnen VANAF 6 FEBRUARI 2023 bellen om een afspraak te maken.  

Telefoonnummer 0416-278533  

Maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur 
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Ouderenadviseurs aan het woord. 

Steeds vaker worden onze ouderadviseurs benaderd door leden en ook niet-leden om 

ondersteuning bij vraagstukken, die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. 

Naast de inzet van onze belastingadviseurs, die ook dit jaar weer enthousiast aan de slag 

zullen gaan in de periode maart/april zijn ook de Vrijwillige Ouderen Aadviseurs (VOA's) en 

Cliënten Ondersteuners (CO's) voortdurend in touw om ondersteuning en advies te geven. 

Deze adviezen gaan vaak over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gerelateerde 

zaken. Voorbeelden daarvan zijn een aanvraag voor huishoudelijke hulp of een aanvraag 

voor hulpmiddelen zoals een rollator, scootmobiel of traplift, maar ook regiotaxi, 

begeleiding en dagbesteding. De meeste hulpvragen hebben te maken met het afnemen 

van de mobiliteit t.g.v. handicap of leeftijd. 

De WMO is de gemeentelijke uitvoering van landelijke wetgeving, waarbij men voor  

bovengenoemde voorzieningen een aanvraag of een melding kan doen bij het serviceloket 

van de gemeente. Na een melding wordt meestal binnen 6 weken gereageerd en volgt een 

gesprek, het zgn. keukentafelgesprek. Verstandig is het om daarbij een van onze 

onafhankelijke cliënten ondersteuners (CO's) uit te nodigen. Probeer zo'n gesprek niet 

alleen te doen. Samen weet je meer.  

Na dit gesprek volgt altijd een verslag met de bevindingen en het besluit. Bij een positief 

besluit volgt de uitvoering. Dit kan enige tijd duren en momenteel is er m.b.t. 

huishoudelijke hulp een tekort aan beschikbaar personeel. Dat is vervelend, reden waarom 

wij bij de gemeente hebben aangedrongen op uitbreiding van het aantal bedrijven, waar 

men een contract mee heeft. Gelukkig is hier gehoor aan gegeven en zijn voor 2023 enkele 

bedrijven meer beschikbaar voor actieve inzet binnen onze gemeente. Als je hulp krijgt 

toegewezen zijn daar geringe kosten aan verbonden. Momenteel betaal je nog € 19,-- per 

maand ongeacht de hoeveelheid hulp die je krijgt. 

Onze ervaring is dat mede door de oplopende kosten voor de gemeente men kritischer 

kijkt naar de actuele situatie en minder snel een voorziening toekent. Dat mag voor u geen 

reden zijn om de aanvraag niet in te dienen. 

Wij helpen u graag bij deze procedure en doen dat kosteloos en volledig met vrijwilligers 

uit de eigen organisatie. 

Volgende keer zal ik ingaan op woonproblematiek en veilig thuissituaties. 

 

Namens het VOA team, 

Cees Sprangers (VOA coördinator) 
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Het bestuur wil iedereen bedanken voor alle lieve wensen die zij hebben ontvangen in 

welke vorm dan ook voor 2023. 

Een aantal leden hebben zij bij het verschijnen van dit blad al persoonlijk mogen 

ontmoeten. 

De foto illustreert een aantal kaarten die bij de bestuursleden zijn binnengekomen. 

Bloemenboetiek Maranta gaat verhuizen! 

Vanaf januari 2023 is ons adres; Baan 36,  

5171 NC Kaatsheuvel 

Het telefoonnummer en e-mailadres blijven 

ongewijzigd. 

0416-277582 en cees@bloemboetiekmaranta.nl 

Website: www.bloemboetiekmatanta.nl 



10 

 

 



11 

 

KBO-contributie voordeel via de zorgverzekering. 

Zorgverzekering VGZ exclusief voor leden 

Als lid van onze vereniging krijgt u korting als u een 

zorgverzekering bij VGZ heeft afgesloten. U heeft daarvoor uw 

lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op uw ledenpas) en het 

collectiviteitsnummer: 87718266. 

Declareer uw lidmaatschap van KBO-Brabant in 2021 en 2022! 

Bent u aanvullend verzekerd voor zorg bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt 

u het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van € 25,- per verzekerde. 

Ook in 2023 geldt dit weer! 

(Dit geldt echter niet als u alleen een aanvullende tandverzekering heeft afgesloten.) 

Declareren lidmaatschap over 2021:  

ga naar https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/ voor de pagina over 2021. 

Declareren lidmaatschap over 2022:  

ga naar https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/ voor de pagina over 2022. 

Declareren lidmaatschap over 2023:  

ga naar https://www.kbo-brabant.nl/uw-contributie-retour-via-vgz-2023/ voor de pagina 

over 2023. 

Ruime vergoedingen voor mantelzorgers via VGZ 

VGZ biedt mantelzorgers graag de helpende hand. Bent u aanvullend verzekerd via  

KBO-Brabant? Dan ontvangt u tot 25 dagen vervangende mantelzorg. Ook krijgt u tot  

€ 1.000,- vergoeding voor de mantelzorgmakelaar die u helpt met regelwerk. 

   

    

Zorgverzekering CZ exclusief voor leden 

Net zoals via VGZ, is bij een via KBO-Brabant afgesloten aanvullende 

zorgverzekering bij CZ het contributiebedrag van KBO-Brabant/

Afdeling terug te vragen, tot een maximum van 25 euro. Maar let op! 

Per 2023 worden al deze lokale collectiviteiten automatisch omgezet 

naar het collectief van KBO-Brabant. 

Declareren kan via http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  (maar dus alléén voor de 

‘aanvullende verzekering CZ Leden’, niet voor andere verzekeringen). 
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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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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 
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Geslaagde Seniorenlunch. 

De seniorenlunch van het Pieckplein Winterfestijn is niet door het ijs gezakt. 

Wij geloofden  met de organisatie dat dit ging lukken, zij het in een iets andere omgeving 

en op kleinere schaal. 

Doordat wij als vereniging daar ons steentje aan hebben bijgedragen kon de lunch 

woensdag 4 januari toch plaatsvinden. 

Met vereende krachten was de 

theaterzaal van het Klavier omgetoverd 

tot een zaal waar 150 gasten de lunch 

konden gebruiken. 

We starten na de ontvangst met koffie of 

thee met een toepasselijke lekkernij. 

Het seniorenorkest de Langstraat, onder 

leiding van Nico Haneveld, liet het 

publiek die middag genieten van hun 

mooie repertoire. De drankjes en de lunches werden deze middag door vrijwilligers van 

beide organisaties geserveerd.  

Chapeau voor deze leden. 

Aan het einde van de middag gingen er nog 3 personen met een goed gevulde 

boodschappentas naar huis. 

Deze zijn beschikbaar gesteld door AH Kaatsheuvel. 

 

Tevreden keerden de 

senioren huiswaarts na zoals ze zelf 

zeiden, we zijn  goed verwend en 

hebben genoten van de muziek.  

 

Vanaf deze kant nog een dank je wel 

aan de sponsoren die deze middag 

mede mogelijk hebben gemaakt. 
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 Invulstrookje DUIDELIJK EN VOLLEDIG invullen ook als u met 2 personen komt.  

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven. 

Samen aan tafel Bij Anton, 1 maart 2023 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten: €  20,-    Ik kies voor vlees / vis  (s.v.p. doorhalen wat niet gewenst is)  

Strookje inleveren vóór 18 februari  2023 bij Helma de Vries of Wies Molenschot. 

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

lidnummer(s)  

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer P.G. (Gerard) Hultermans 

De Heer W.G.J.M. de Kort 

Mevrouw L. Maas 

De Heer J.J. Pieterse 

De Heer J. van Dijk 

Mevrouw B. van den Heuvel 
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Beste allemaal, 

Allereerst wensen wij u nog de beste wensen voor 

2023. Misschien wilt u in 2023 wel beginnen met 

u goede voornemens. Zo wilt u misschien wel 

vrijwilligerswerk komen doen bij Eekhof.  

Zo hebben wij de wandelclub, waar u een gezellig rondje door Kaatsheuvel gaat wandelen 

met bewoners en andere vrijwilligers. Ook hebben we voor de vroege vogels het ontbijt, u 

verzorgt dan het ontbijt voor de bewoners. Voor de wat creatievere onder ons zijn wij ook 

opzoek naar mensen die een helpende hand kunnen zijn bij bijvoorbeeld het schilderen of 

kaarten maken.  

Vrijwilligerswerk bij Eekhof is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Zo hebben we met elkaar 

afgesproken dat het de bedoeling is dat als je binnen Mijzo vrijwilligerswerk komt doen je 6 

keer per jaar actief bent voor de organisatie. Dus voor de mensen die lekker rondrijden 

met de caravan of die de zon opzoeken in de winter zijn er dus allerlei mogelijkheden.  

Wat biedt vrijwilligers werk u? U doet niet alleen iets voor de maatschappij maar ook voor 

u zelf kan het wat bieden. Vrijwilligerswerk biedt onder andere sociale contacten en we 

kunnen ervoor zorgen dat we door vrijwilligerswerk eenzaamheid tegen gaan. Wij zorgen 

ervoor dat we mensen in hun kracht kunnen zetten en gebruik maken van de kwaliteiten 

die iemand heeft.  

Vrijwilligerswerk is voor iedereen. Zo heeft iedereen kwaliteiten die wij kunnen gebruiken. 

De ene is misschien goed met plantjes en de andere is beter in knutselen. Wij zien in 

iedereen een vrijwilliger. 

Zijn deze activiteiten niks voor u? Dan kunnen wij natuurlijk samen kijken naar waar u 

kwaliteiten liggen.  

Hopelijk tot snel. 

 

 

Mirelle  van Oversteeg 

06-18959552 of 

mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl  
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Rijbewijskeuring nodig ? 

Moet u uw rijbewijs vernieuwen en bent u ouder dan 75 

jaar, dan moet u gekeurd worden door een arts. U kunt 

hiervoor o.a. terecht bij onderstaande artsen: 

WAALWIJK  

Buurthuis Zanddonk 

Willaertpark 2a  

5144 VM WAALWIJK 

Contact Online afspraak via www.voor-keur.nl  

Vragen kunnen gesteld worden via info@voor-keur.nl of eventueel via de voicemail van 

085-0607065; u wordt altijd teruggebeld.  

Gezondheidscentrum BaLaDe, Dr. R.M.F. Sadiek  

Balade 119  

5142 WX WAALWIJK 

Contact 085-0180800 op werkdagen van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar voor 

afspraken  

e-mail: afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl 

Voor meer informatie: www.rijbewijskeuringsarts.nl 

TILBURG 

Naam Wijkcentrum ’t Sant  

Beneluxlaan 74  

5042 WS TILBURG  

Contact 085–4883616 Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur 

Online afspraak en meer informatie: www.goedkopekeuringen.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 2023 samen met het blad ONS in de maanden januari, 

maart, mei, augustus, oktober en november. De maanden maart, april, juni, september 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. 


