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Familieberichten. 

Op 22 december overleed Greet Antes.  

Greet was als vrijwilliger vele jaren actief in de 

Nieuwenbergh. Op deze manier hielp zij ook vaak bij 

de activiteiten van onze KBO. Greet zal in onze 

herinnering blijven als een actieve vrouw, steeds recht 

door zee. We wensen de kinderen, kleinkinderen en 

verdere familie heel veel sterkte dit verlies te dragen.  

 

Van het bestuur. 

* Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij iedereen 

het allerbeste toewensen voor 2020. Wij hopen dat voor 

iedereen de zon zal schijnen in dit nieuwe schrikkeljaar. 

Het afgelopen jaar was voor de KBO een geslaagde 

periode, waarbij we veel van onze leden bij de diverse 

activiteiten mochten ontmoeten. Onze wens is dat dit 

ook dit jaar weer minstens het geval zal zijn. 

* Bij dit KaaBeeOotje ontvangen de leden het nieuwe 

jaarboekje. Als je dit boekje helemaal uit hebt, doe het 

dan niet weg. Op de middenpagina (groen vel) staat een 

overzicht van de activiteiten, welke voor dit jaar al zijn 

gepland. Altijd handig om te raadplegen.  

Je ziet dat we weer een flink aanbod hebben voor het 

komende jaar. Uiteraard kunnen er nog extra bijeen-

komsten bij komen. Zoals je bent gewend, zal elke 

activiteit tevoren worden toegelicht in het betreffende 

KaaBeeOotje, dat intussen het zeventiende jaar is 

ingegaan. 

* De meeste leden ontvangen intussen het KaaBeeOotje 

en andere mededelingen van de KBO digitaal (via de 

computer). Als je (nog) geen digitaal KaaBeeOotje 

ontvangt, en je wil dit wel, geef dan svp even een 

seintje bij het secretariaat. 

* In het verleden hebben we al een keer het beleid 

gemeld mbt de privacy-wet. Voor de duidelijkheid nog 

even samengevat: Wij zullen dus nooit gegevens van 

onze leden verstrekken aan derden. Op eventuele 

vragen zullen wij als KBO-Zegge nooit ingaan. 

Regelmatig worden er bij KBO-bijeenkomsten foto’s 

gemaakt, meestal door Cees Coppens, soms door Toon 

Oomen. Het kan gebeuren dat foto’s, gemaakt door een 

van deze twee mensen, worden afgedrukt in ’t Zegse 

KaaBeeOotje, ons jaarboekje, Bode of ter beschikking 

worden gesteld aan b.v. de Heemkunde van de Zeg voor 

hun jaarboek. Als je dit liever niet hebt, meld dit dan 

even bij een van beide fotografen. Van andere mensen 

nemen wij in principe voor genoemd doel geen foto’s 

aan, tenzij er sprake is van speciale redenen. 

* Bij activiteiten vragen we vaak om het bedrag over te 

maken en om je tevens aan te melden bij het 

secretariaat. De meldingen bij het secretariaat zijn een 

indicatie om bijvoorbeeld bestellingen te doen. Het is 

dus belangrijk dat de secretaris ook op de hoogte is van 

eventuele deelname. Daarnaast is tijdige betaling een 

voorwaarde om mee te kunnen doen.  

 

 

 

 

 

* Als je je afmeldt voor een activiteit nadat de 

betalingstermijn is verstreken, hebben wij vaak de 

kosten voor de organisatie/administratie e.d. al betaald.  

Als wij echter nog geen verplichtingen zijn aangegaan 

en nog geen kosten hebben gemaakt, is er bij 

uitzondering een mogelijkheid dat je het betaalde 

bedrag terug kunt krijgen.  

Als je dit overkomt, neem dan voor de zekerheid 

contact op met het secretariaat. 

* De meesten van ons hebben de contributie voor 2020 

al betaald. Aan de hand van de betalingen wordt het 

aantal leden vastgesteld en subsidie voor 2020 

aangevraagd. Onze penningmeester is hier al volop mee 

bezig. Als je de contributie nog niet hebt voldaan, wil je 

dit dan alstublieft zo snel mogelijk doen.  

Je helpt er niet alleen onze penningmeester mee, maar 

heel onze vereniging! 

De contributie bedraagt €18.- pp.  

Als je tevens lid bent bij een andere KBO, die 

aangesloten is bij KBO-Brabant, dan betaal je €10.- 

* Wij hadden afgesproken dat we in het kort onze 

nieuwe linedance-instructeur, Tonny Vos, zouden 

introduceren.  

Door de drukte met de productie van ons jaarboekje en 

de feestdagen, kwamen we een beetje krap in de ruimte. 

Een volgende keer zullen we hier verder op in gaan. 

 

10 januari: nieuwjaarsbijeenkomst. 

Op vrijdag 10 januari is onze jaarlijkse 

nieuwjaarsbijeenkomst.  

Vanaf 13.30 uur kunnen we genieten van de muziek van 

oud-Zeggenaar Twan Koevoets. Er is volop 

gelegenheid om te dansen en gezellig te buurten. De 

nieuwjaarsbijeenkomst is elk jaar een gezellige en 

ontspannen ontmoetingsbijeenkomst. Ook dit  

jaar hopen we mekaar weer in eenzelfde 

gemoedelijke sfeer te ontmoeten. 

Vanaf 13.30 zijn alle leden van KBO-Zegge welkom. 

De inkom is gratis. Aanmelden is niet nodig. 

 

11 januari: Rikdag Schijf. 

KBO-Schijf houdt op deze dag een rikdag.  

Inschrijven kon tot de voorbije Kerst.  

De mensen, die zich hebben aangemeld en de 

inschrijfkosten à €16.50 hebben voldaan bij Cees 

Gijzen (voorzitter Schijf, 06-83 36 80 62) worden 

tussen 8.30 en 9.00 uur verwacht in den Hoge Dries op 

’t Schijf. Wij wensen onze deelnemers veel succes!  

 

16 Januari: Seniorenbeurs Veldhoven. 

Ook dit jaar gaan we met de kring naar de 

seniorenbeurs in Veldhoven. Van de Zeg gaan er 19 

mensen mee. De bus vertrek vanaf het pleintje. De 

deelnemers krijgen tijdig de vertrektijd door. 

 



KaaBeeOotje-Kalender: 

10 januari: 13.30 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst 

15 januari: 13.30 uur: Aquarelleren 

16 januari: Seniorenexpo 

17 januari: 13.30 uur: Kaarten/rikken 

22 januari: 13.30 uur: Aquarelleren 

24 januari: 13.30 uur: Bingo 

29 januari: 13.30 uur: Aquarelleren 

31 januari: 13.30 uur: Kaarten/rikken 

4 februari:  nieuw KaaBeeOotje met ONS 

Alle activiteiten zijn in De Nieuwenbergh,  

tenzij anders vermeld. 

     

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder elke week: 

Maandag   9.00 uur: Vrij nordicken (Posthoorn) 

Dinsdag 10.00 uur: Line dance 

    13.30 uur: Jeu de Boules (Mariavaart) 

Woensdag 10.45 uur: 50-plus-gym     

Donderdag  9.30  uur: Tai Chi 

    10.00 uur: Kom Bij Ons Zingen  

    13.30 uur: Jeu de boules (Mariavaart) 

    18.45 uur: KBO BridgeKlub  KBOBK 

Zaterdag    9.00 uur: Vrij nordicken (Posthoorn) 


