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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  

Fietsen Rustige groep 5 - 6 km 

woensdagmiddagen 

29/3, 12/4, 5/4, 10/5, 

24/5, 25/5  

Pittige groep elke 

donderdag, vanaf 30 

maart 

13:30 vanaf  

Het Klavier 

 

 

13:00 vanaf Het 

Klavier 

Bert Herman, 

tel. 06-81861827 

Nieuwe deelnemers svp 

even bellen. 

Ton Honkoop 

tel. 275290 

 

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 

t/m 28 maart 

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 ! 



3 

 

Van de voorzitter. 

Beste leden, 

We zijn in de lente beland en onze jaarvergadering hebben we inmiddels  

achter de rug. Samen kijken we uit naar een andere grote activiteit want we 

vieren dit jaar onze 70e verjaardag. 

Dat vieren we het hele jaar met een beetje extra aandacht bij diverse activiteiten maar op 19 

april maken we er een mooie grote feestdag van. 

70 jaar jong en nog springlevend met veel activiteiten voor onze leden en ook aandacht voor de 

zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. 

We zijn trots op onze vereniging, die binnen onze gemeente een belangrijke plaats inneemt 

binnen de lokale gemeenschap. 

Ook zijn we trots op de vele vrijwilligers die met hun inzet onze vereniging kleur geven en trots 

op onze leden, die afhankelijk van interesse en praktische mogelijkheden vaak in grote getale 

gebruik maken van ons programma-aanbod. 

Ik hoop dat ook u in staat bent om de feestelijke dag te bezoeken en mocht dat niet het geval zijn 

dan zorgen wij ervoor dat u enige tijd later van ons hoort en ziet dat wij alle leden bij dit jubileum 

willen betrekken. 

Rest mij u allen een mooi voorjaar toe te wensen en geniet van de vele mogelijkheden die 

geboden worden om nauw betrokken te zijn bij onze vereniging. 

 

Cees Sprangers 

Voorzitter KBO Kaatsheuvel 

 



 

HIER ZOU UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0416-543749 
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19 april  Feestelijke dag i.v.m. 70 jaar KBO  

20 april  Dagtocht naar Van der Klooster  

25 april  Samen aan tafel  

9 mei  Samen aan tafel 

3 mei  Rotterdam 

17 mei  TextielMuseum  

24 mei  Elshout 

 

 

 

 

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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  14 april 1953 werd KBO Kaatsheuvel opgericht     

                                          UITNODIGING 

Beste KBO Leden, 

Het bestuur nodigt u uit, 19 april a.s. voor het jubileumfeest bij Chalet Fontaine, 

Hoofdstraat 4, Kaatsheuvel. Let op: zaal zowel middag als avond pas een halfuur voor 

aanvang open. 

Het is een jubileumfeest met een middag- en/of avondprogramma waarvoor u wordt 

uitgenodigd. 

Het middagprogramma is van 13.00 tot 17.00 uur met muziek, eten en gezelligheid. 

En het avondprogramma is van 19.00 tot 23.30 uur incl. eten, muziek en gezelligheid. 

Een feestelijke middag en avond waar ook gedanst mag worden. 

Voor beide programma’s moet u zich aanmelden via het strookje op pagina xxx  in dit 

Nieuwsblad. 

Doe dit vooral duidelijk. 

Wij vragen een kleine bijdrage € 5,00 voor de middag of avond van uw keuze. Kiest u voor 

beide dan betaalt u € 10,00. Bij binnenkomst ontvangt u hiervoor een munt en een gratis 

lot. 

Bij inschrijving contant te voldoen. 

Het bestuur heeft gekozen voor een middag- en avondprogramma om zoveel mogelijk 

leden te kunnen ontvangen voor de jubileumviering. 

Schrijf dus op tijd in want vol = vol. 

Aanmelden d.m.v. het strookje van pag. 22  VÓÓR zaterdag 8 april met contant geld. 

Volledig invullen en inleveren bij:  

Lia Leemans, Berndijksestraat 14 C of 

Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2 C 
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Ouderenadviseurs aan het woord. 

Zoals eerder aangegeven ga ik deze keer in op het onderwerp “langer thuis wonen en 

veiligheid in de woonomgeving.” 

De kranten staan er vol van en het nieuws op TV besteedt regelmatig aandacht aan de zorg 

en ons zorgstelsel. Cijfers tonen aan dat de situatie steeds slechter wordt. De babyboom-

generatie leeft langer, dit is een groot aantal senioren, die hulp nodig hebben als ze ouder 

worden. De beschikbaarheid van verzorgingstehuizen wordt steeds minder. De noodzaak om 

langer thuis te wonen is steeds groter, terwijl de helft van de huidige woningen daar 

eigenlijk niet geschikt voor is, ook in onze gemeente. Wat kunnen we daaraan doen ?  

Naast het bouwen van meer geschikte woonruimten is aanpassing in de bestaande 

woningen een optie.  

Uw VOA kan helpen met advies en Thebe Extra levert op 

aanvraag gratis een woningscan  

(er komt iemand kijken) waaruit een advies rapport 

komt. 

Kleine aanpassingen kunnen al een verandering geven. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan loopverlichting, een led 

lichtje in een stopcontact van de hal, slaapkamer of hoek 

van de kamer. In verband met struikelgevaar geen losse 

matjes, een paar extra beugels in toilet en/of badkamer 

en zorg vooral voor voldoende licht, ook in de keuken 

waar je tijdens koken vaak extra risico loopt. 

Voor zover mogelijk drempels laten verwijderen. Woont u alleen, denk dan ook eens aan 

een alarmeringssysteem. Mocht er iets misgaan dan is snelle hulp belangrijk. 

Naast al deze kleine aanpassingen blijft het belangrijk om zelf zo fit mogelijk te blijven. 

Bewegen en dagelijkse oefeningen doen, kunnen hierbij een belangrijke ondersteuning zijn. 

Ik wens u allen een fit en veilig verblijf in uw eigen woonomgeving. 

 

Namens het VOA-team, 

Cees Sprangers 
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Belangrijk nieuws van de penningmeester. 

Vanaf nu vragen wij aan onze leden om bij deelname aan 

activiteiten te betalen bij inschrijving:  

 Via pinbetaling ter plekke. 

 Automatische incasso 

Contant of overmaken voordat er is ingeschreven kunnen wij 

helaas niet meer accepteren, omdat dit te vaak fout gaat. 

U kunt ons met een machtigingsformulier machtigen, zodat wij voortaan bij elke activiteit, 

waarvoor betaald moet worden en waarvoor u zich inschrijft, het deelnemers-bedrag 

automatisch kunnen afschrijven. 

Het machtigingsformulier treft u ook in deze uitgave van ons Nieuwsblad aan op  

de pagina op pagina 19. 

Bij automatisch betalen kunt u dit op het invulstrookje aangeven, zodat inschrijven snel 

afgehandeld kan worden. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Henk van den Kieboom, penningmeester                     

Sportpresentatie in De Werft 

Donderdag 20 april zal er een seniorensportpresentatie plaats vinden in De Werft te 

Kaatsheuvel. 

ContourdeTwern heeft deze samen opgezet met de gemeente en de Beweeggroep 

Senioren Gemeente Loon op Zand. In deze Beweeggroep zitten diverse verenigingen o.a. 

uw KBO-vereniging. 

De presentatie is van 13.00 uur tot 16.00 uur te bezoeken en de entree is gratis. 

Nieuwsgierig naar wat er zoal aan sport te doen is meld u zich dan aan bij: 

elke.forkink@beweegburo.nl 
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Modeshow bij Van der Klooster in Boskoop. 

Donderdag 20 april staat de bus om 9.00 uur klaar bij Het 

Klavier voor een eerste uitje dit jaar. We gaan op bezoek 

bij Van der Klooster mode. 

 

Het programma voor deze dag is als volgt: 

 

 Ontvangst met koffie/thee met gebak. 

 Daarna een wervelende modeshow met de nieuwste 

mode met extra jubileumaanbiedingen i.v.m. met 45-

jarig bestaan van Van der Klooster. 

 Vervolgens staat er een lekkere lunch voor ons klaar. 

 Daarna wordt er nog een gezellige activiteit aangeboden en zijn er leuke prijsjes te 

winnen. 

 We sluiten af met een heerlijk advocaatje met slagroom. 

 

Iedere klant die deze dag iets koopt, krijgt nog een speciale verrassing aangeboden. 

 

Thuiskomst is ca. 16.45 uur. 

 

Gaat u mee? 

 

Prijs voor deze dag is € 30.- p.p. 

 

Inschrijven met het strookje van pag. 22  vrijdag 7 april in Het Klavier, Kamer 1.17  van 

13.00 tot 14.30 uur. 

 

Betalen per pin of automatische incasso door onze penningmeester. 

Info: Wies Molenshot, tel. 0416-852688 
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Kennismaken en Samen aan Tafel "Bij de Buren" 

U heeft het pand van “Bij de Buren” vast al eens gezien in de 

Peperstraat 9, een plaats voor ontmoeten en samen zijn. 

Maar zij doen nog veel meer. Dinsdag 25 april en dinsdag 9 

mei gaan we kennismaken “Bij de Buren”. Om 17:30 uur 

krijgen we uitleg over wat zij allemaal doen en kunt u 

rondkijken. Daarna gaan we samen aan tafel en wordt er een 

driegangen menu geserveerd. De avond eindigt om ca. 20.00 uur.  

Het menu is als volgt: 

Dagmenu: Wat de pot schaft 

De prijs is € 10,00 per persoon, dit is inclusief een glas fris tijdens het eten. 

Alle andere consumpties dient u bij het weggaan zelf af te rekenen. 

Er wordt geen alcohol geschonken. 

Omdat er maar beperkte ruimte is, hebben we voor 2 data gekozen. 

Mocht er meer belangstelling zijn dan maken wij een reservelijst. 

Invulstrookje van pag. 22 inleveren vrijdag 7 april in het Klavier van 13.00-14.30 uur 

kamer KBO (1.17). Betalen per pin of automatische incasso. 

 

Voor info: Agnes Burgs telefoon 0416-274072 
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Gezellige  zondag   

Voorjaar 2023       

Gezellige zondagen  

      U bent van harte welkom op :  

23 april in Park Vossenberg, Antoniusstraat 1, Kaatsheuvel  

High Tea, 23 april, locatie Markt, Park Vossenberg van 11.30-14.3 

Aanmelden bij; Armanda.deJonge@zgem.nl of briefje met naam afgeven bij Park 

Vossenberg voor 30 maart 2023. 

De kosten zijn: 7.50 p.p.  

 

21 mei in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel   

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

25 juni bij KDC, Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel  

Rondleiding door het gebouw van KDC, entree gratis, incl. consumptie en hapje  

16 juli in Buurthuis Pannehoef, Ferd. Bolplein 1, Kaatsheuvel   

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

 

KBO  

 ONDER VOORBEHOUD  I.V.M. CORONAVIRUS 

 

Kaatsheuvel  
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Dagtocht Rotterdam met bezoek aan de ss Rotterdam. 

Woensdag 3 mei staat er dagtocht gepland. We vertrekken om 9.00 uur vanaf Het Klavier 

en rijden naar Terheijden waar heerlijke koffie met gebak klaar staat.  

Na deze stop rijden we naar Rotterdam voor een rondrit met gids zodat u alvast een eerste 

indruk krijgt van de Skyline van de stad. 

Rond 12.30 uur staat er een uitgebreide lunch voor ons klaar. 

Na de lunch gaan we het prachtige klassieke cruiseschip de ss Rotterdam bezichtigen. 

Prachtige zalen, veel kunst en techniek, luxe restaurants met het originele gerestaureerde 

meubilair. Een scheepswinkel met souvenirs, boeken en nautische kleding en zelfs het 

achterdek met zwembad en buitenkeuken mogen we bezoeken. De ss Rotterdam is een van 

de bekendste naoorlogse passagiersschepen. Het maakte tussen 1959 en 2000 het laatste 

decennium mee van de trans-Atlantische lijnvaart en was een succesvol cruiseschip. De 

voortstuwing bestaat uit 4 stoomketels, daarom de naam stoomschip. Iedereen krijgt een 

audiofoon mee, die uitleg geeft, we worden door gidsen en oud-opvarenden van het schip 

verder rondgeleid.  

Na deze geweldige ervaring maken we nog een korte stop bij de Markthal voor een 

sanitaire stop en een eerste indruk, waarna we Rotterdam verlaten.   

We sluiten deze dag af met een heerlijk diner en zijn rond de klok van 21.00 uur weer thuis. 

De prijs voor deze dag is € 78.- p.p. 

Vanwege de gestegen kosten kan er maar één bus besteld worden. 

Om iedereen evenveel kans te geven, werken we met loting. 

U krijgt eerst een willekeurig nummer uitgereikt. Er kunnen maximaal 63 personen mee. 

Bij uitloting kunnen wij u wel op de reservelijst plaatsen. 

Inschrijven met strookje van pagina 25 vrijdag 7 april van 13.00 – 14.30 uur. In Het Klavier, 

Kamer KBO 1.17.  

Betaling per pin in Het Klavier of via 

automatische incasso door onze 

penningmeester.  

Voor info: Wies Molenschot tel. 0416-852688 
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  48e Lionsconcert     

 

 

Na het succes van Lions Concert 2022 is de Commissie Lionsconcert weer met veel plezier 

aan de slag gegaan met de organisatie van het 48e Lionsconcert 

Zaterdag 13 mei 2023 vanaf 15.00 uur zal het symfonieorkest Toermalijn uit Vught een 

optreden verzorgen in het Provinciehuis in ’s Hertogenbosch. 

Bij voldoende belangstelling in onze Gemeente gaat er een bus naar ’s Hertogenbosch voor 

Kaatsheuvel vanaf het Anton Pieckplein. 

De bus is rolstoel (geen elektrische) en rollator toegankelijk. 

Vervoer van en naar het Anton Pieckplein regelt u zelf. 

De middag wordt u aangeboden door de Lionsclub Dongen Vallei incl. Kopje koffie/thee 

met iets lekkers bij ontvangst. 

De middag incl. busvervoer wordt u geheel gratis aangeboden. 

Met het beperkt aantal deelnemers ( 25) is het belangrijk snel te reageren middels het wel 

bekende strookje. 

Strookje (zie hieronder) inleveren vóór 11 april 2023 

 

Lions concert 13 mei 

 

Volledig invullen en inleveren alléén bij: Lia Leemans, Berndijksestraat 14 C 

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

Postcode………………. Huisnummer……… 

Telefoonnummer……………………………………………. 

S.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Ik maak gebruik van een Rollator/ rolstoel 
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Bezoek aan het TextielMuseum in Tilburg 

We gaan woensdagmiddag 17 mei naar het TextielMuseum in Tilburg. Het TextielMuseum 

is een dynamisch en creatief museum in bedrijf, gevestigd in een voormalige textielfabriek 

in Tilburg. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie 

op het gebied van textiel samenkomen.  

Indrukwekkend, die grote koninklijke gordijnen. Voor het eerst zijn de nieuwe gordijnen 

voor Paleis Huis ten Bosch te bewonderen. Koningin Máxima borduurde zelf in juni 2022 

een deel van de gordijnen.  

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij De Werft om 13.00 uur, een vergoeding wordt gevraagd 

voor het meerijden. 

Kosten € 14.50, maar als je een museumjaarkaart 

hebt kun je die gebruiken. 

Geef je op via het invulstrookje van pag. 25, met 

een duidelijk telefoonnummer en dat je een auto 

tot je beschikking hebt. 

Inleveren bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29 

telefoon 06-13611985.  

Mariabedevaart Elshout 

Woensdag 24 mei gaan wij met onze KBO-vereniging voor 

de jaarlijkse bedevaart naar Elshout.  De Mariaviering 

begint om 14.00 uur. 

Na afloop wordt de koffie/thee met iets lekkers 

aangeboden in Gemeenschapshuis ’t Rad, direct gelegen 

naast de kerk. Voor fietsers bestaat de mogelijkheid om 

gezamenlijk naar Elshout te fietsen. Vertrek om 12.45 uur 

vanaf het Anton Pieckplein. 

Ieder die op eigen gelegenheid gaat verzoeken wij om 

uiterlijk 13.45 uur bij de kerk, St. Jan Evangelist Elshout, 

Kerkstraat 37, Elshout. 

Aanmelden bij: Lia Leemans 

Telefonisch 0416-275016 of per e-mail lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl vóór 14 mei 2023  
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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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 PENNINGMEESTER 

MACHTIGINGSFORMULIER ACTIVITEITEN VERLAET 4 

 5171SH KAATSHEUVEL 

    

         

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan KBO Kaatsheuvel 

Om van zijn of haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie en/

of deelname aan een activiteit  

IBAN Bankrekeningnummer…………………………………………………………… 

De rekening staat op naam van……………………………………………………… 

 

Voorletter(s)…………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………Huisnr:………     

Postcode:………………….. Woonplaats:…………………………………………….     

 

Lidnummer………………………………………………. 

Datum……………………………………………………. 

Handtekening…………………………………………………………….. 

 

 

Deze machtiging inleveren bij: Henk vd Kieboom, Verlaet 4, 5171 SH Kaatsheuvel 
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Door de vele vragen bij onze vereniging naar de Yogalessen willen wij proberen nog een 

groep te starten. Deze groep zal bij voldoende deelname starten, ‘s maandagsmorgens van 

10.15 uur tot 11.15 uur in de danszaal van Het Klavier. 

Voor informatie kunt u bellen 0416-275016 of mailen met lia.leemans@kbo-kaatsheuvel.nl 

mailen heeft de voorkeur. 

Leden die al op de wachtlijst staan en nog geïnteresseerd zijn in de yogalessen op 

maandagmorgen moeten zich opnieuw aanmelden maar krijgen wel voorrang.  

Overleden in de afgelopen periode  

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De Heer W. van Beek De Heer F.M. Mutzers 

Mevrouw A.Timmermans De Heer J. Soeterboek 

Mevrouw P.A.M. Boekholz - Aquina Mevrouw J. van Veldhoven - van Beek 

De Heer B. Cloo Mevrouw P. van Wanrooij - van Gils 

Mevrouw C. van Es - van Gerven  
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Invulstrookje DUIDELIJK EN VOLLEDIG invullen ook als u met 2 personen komt.  

Handel verder zoals op het strookje is aangegeven. 

Jubileumfeest 19 april 

Inleveren bij: Lia Leemans, Berndijksestraat 14C of Helma de Vries, Jan de Rooystraat 2 C 

1 Naam……………………………………………………..Lidnummer……………………………………. 

2 Naam……………………………………………………..Lidnummer……………………………………. 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

1 middagfeest / avondfeest  

2 middagfeest / avond feest 

ALLERGIE……………………………………………………………………………………………………. 

 

Modeshow bij Van der Klooster 20 april  

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten: €  30,-     

Inschrijven vrijdag 7 april in Het Klavier, Kamer 1.17  van 13.00 tot 14.30 uur. 

Betalen per pin  /  automatische incasso door onze penningmeester. 

 

Samen aan tafel "Bij de Buren" 25 april / 9 mei 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Datum 25 april  /  9 mei  *    s.v.p. doorhalen welke datum niet van toepassing is. 

Inleveren vrijdag 7 april in het Klavier van 13.00-14.30 uur kamer KBO (1.17).  

Betalen per pin / automatische incasso. 
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Beste lezers van de KBO,    

Ook z’n zin om iets te willen betekenen voor een ander? 

Of om gewoon onder de mensen te komen en sociale 

contacten op te doen. Of omdat u nog wat tijd over 

heeft?  

Er zijn vele redenen om iets te willen betekenen voor een ander maar ook voor u zelf. 

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen en iedereen is dan ook welkom. Er is veel mogelijk en 

we kijken altijd naar wat wel kan en wat u leuk vindt of u interesse ligt. 

U wordt: 

• De shopaholic die iedere dinsdag mee boodschappen willen gaan doen 

• De barmedewerker voor op de donderdagavond 

• De ontbijt koning(innen) die voor een heerlijk ontbijt zorgt.  

• De spelletjesmaniak voor de hersengymnastiek 

• De kok om voor heerlijke maaltijden te zorgen voor 7 of 14 bewoners 

• De dierenverzorger waar onze dieren op kunnen rekenen 

• De Beauty Queen om te zorgen voor mooie nagels of een heerlijke massage 

• De creabea om samen met bewoners kaarten te maken 

• De wandelkoning(in) die op donderdagochtend met de wandelclub door Kaatsheuvel 

wandelt  

• De gezellige aanvulling tijdens het plaatsjes draaien op dinsdagavond  

• De enthousiaste markbezoeker  

We hopen dat u ons gezellige, sociale en leuke team komt ondersteunen om er met elkaar 

een geweldige dag voor de bewoner van te maken. Want daarvoor doen we het iedere dag 

weer.  (Voor meer vacatures zie www.werkenbijmijzo.nl ) 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Mirelle voor een vrijblijvend gesprek.  

Met vriendelijke groeten,  

Mirelle van Oversteeg (coördinator vrijwillige inzet)  

Mirelle.van.oversteeg@mijzo.nl 

Telefoon: 06-18959552 
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Dagtocht Rotterdam 3 mei 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

Kosten: €  78,-     

Inschrijven vrijdag 7 april in Het Klavier, Kamer 1.17  van 13.00 tot 14.30 uur. 

Betalen per pin  /  automatische incasso door onze penningmeester. 

 

TextielMuseum Tilburg  17 mei 

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

postcode……………………huisnummer…………….. 

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

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

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

Kosten: € 14,50 per persoon.  Inleveren vóór 3 mei bij Karel Damen, Gasthuisstraat 29 

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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  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.  06-28084582, 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. 


