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Familieberichten. 

Op 21 januari overleed Ria Geleijns-van Meel.  

Bij de KBO was Ria vooral bekend vanwege haar 

muzikale talenten. Met haar accordeon trad ze in de 

begintijd op tijdens het Graskneuzersbal.  

Ook zagen we haar met accordeon op het toneel tijdens de 

dag van de Ouderen, dit alles bijna 15 jaar geleden.  

Ria had ook zangtalent. Een groot aantal jaren was ze 

actief lid van het Gemengd Zangkoor van de Zeg. 

Wij wensen de achtergebleven familieleden veel sterkte dit 

verlies te dragen. 
 

Belastingaangifte 2019. 

Ook dit jaar kunnen we, als KBO-lid, weer een beroep 

doen op Ben van der Valk. Als Ben al eerder voor je de 

papieren heeft ingevuld, heb je via de mail waarschijnlijk 

al bericht van hem gekregen met het verzoek om gegevens 

te verzamelen. Als je nog geen afspraak met Ben hebt 

gehad en je wil graag van deze service gebruik maken, 

wacht dan niet te lang om contact met hem op te nemen. 

Ben is namelijk al een planning aan het maken.  

Zijn gegevens zijn:  

B.J.M. van der Valk, Tuin van Gerlagh 7  4741 AR 

Hoeven (0165) 50 62 71; vandervalktanke@gmail.com. 

Mensen, zoals Ben worden elk jaar via KBO-Brabant 

bijgeschoold, zodat zij kennis hebben van de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van belastingen. De kosten 

voor het invullen van de belastingformulieren zijn door de 

KBO vastgesteld op plm. €15.- per aangifteformulier. 
 

Contributie. 

Bijna iedereen heeft nu de contributie voor 2020 voldaan. 

Wij danken onze leden voor de jaarlijkse bijdrage. Zij die 

betaald hebben, mogen deelnemen aan alle activiteiten, 

welke door KBO-Zegge worden georganiseerd. 
 

Graskneuzersbal, wat vooraf ging. 

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was er op de 

Zeg een levendige carnavalstijd. Er waren een aantal clubs, 

waaronder vijf wijkverenigingen, die jaarlijks een wagen 

bouwden voor de optocht, maar ook een eigen carnavalsbal 

hadden. De Ouderenbond had een “bejaorde-bal”, eerst bij 

Frans Sep, later in het parochiehuis. Het was in de tijd van 

de prinsen Jos de 1e (Jos Mol), Nilles de 1e (Cees Aanraad) 

en Nilles de 2e (Cees van der Veeken). Van lieverlee 

verslofte de animo en het laatste “bejaordebal” was op 

zaterdagmiddag 5 februari 1983.  

Na 22 jaar werd in 2005 de draad weer opgepakt.  

De KBO deed met een loopgroep mee met de optocht en 

het bejaardenbal werd in 2006 via een snertmiddag een 

Graskneuzersbal. De eerste keer was er een speciaal 

optreden van een tonpraatster, die met de bus binnenkwam: 

de schwoonzus van oons vrouw, Slie van de Spie. Het was 

destijds de eerste tonpraoter op de Zeg! De muziek werd 

toen verzorgd door Kees Tak uit Oud Gastel (Four Tak). 

Mien zorgde in die tijd al voor de soep met knorrekes! 

 

 

 

 

20 februari: Graskneuzersbal. 

Op 20 februari, donderdag voor de carnaval, is voor de 

vijftiende keer het Graskneuzersbal.  

Om 11 minuten over 11 worden we ontvangen door 

Lisette en Ria, die voor ons weer een leuk programma in 

elkaar hebben gezet. Er worden een paar (4) rondjes 

bingo gedraaid, met ludieke prijzen. Bovendien zijn er 

optredens van enkele speciale gasten. Tussen de middag 

krijgen we snert, als van ouds heerlijk gemaakt door 

Mien. Verder wordt er gezellige carnavalsmuziek 

gedraaid met bekende liedjes. Dat wordt lachen en 

meezingen dus! De inkom is voor niet-leden € 11.00, 

KBO-leden betalen de helft, dus: € 5.50. Kom je alleen  

’s middags, dan betaal je € 2.50 ter plekke. 

Als je er bij wil zijn, geef je dan op vóór 16 

februari bij het secretariaat en maak tegelijk 

het bedrag over met vermelding van:  

”Graskneuzersbal 2020”.  

Carnavalskleding is niet 

 gewenst, maar wel verplicht! 

Dit alles onder het motto: Meej 2 Maote!  

 

10 februari: Lokale alliantie; Veilig Ouder worden in 

Rucphen. 

Diverse partijen uit de gemeente Rucphen hebben zich 

verenigd in een lokale alliantie. Zij werken samen op de 

thema’s: Tegengaan van financieel misbruik - Zorg voor 

personen met dementie - Tegengaan van eenzaamheid. 

Theatergroep De Kwekerij laat de verwarring en twijfel 

zien waarmee de kwetsbare persoon met (beginnende) 

dementie en zijn naasten worstelen. Met de voorstelling 

wil men de bewustwording rondom veilig ouder worden, 

vergroten. Aanvang 15.00 uur in Agora Rucphen. De 

toegang is gratis. Wel tevoren aanmelden bij Martien 

Schumacher: schumachermartien@gmail.com 

 

25 maart: Koffieconcert. 

Connie de Vries, onze actieve begeleidster van de 

Ouderengym op woensdagochtend, zit bij de organisatie 

van een koffieconcert, speciaal voor ouderen. Het concert 

is op 22 maart in Agora in Rucphen en begint om 14.00 

uur. Er zijn optredens van o.a. Maciek O’Shea, die 

prachtige opera-aria’s vertolkt. Deze zanger werkt samen 

met the English National Opera en reist met the English 

Touring Opera door heel het Verenigd Koninkrijk. 

Gastvrouw is Janke van Uffelen uit Rucphen. Janke 

woont en werkt alweer een aantal jaren in Londen. Janke 

en Maciek worden op de piano begeleid door Polle 

Dujardin, ook bekend als begeleider van het 

Roosendaalse popkoor “Akkoord”. Dit evenement is 

speciaal georganiseerd als een social event voor ouder 

publiek. De toegang is €7.50 pp, dit is incl. koffie met 

cake. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Connie de Vries (elke 

woensdagochtend na 11.30 in de Nieuwenbergh). 

Bestellen kan: c.devrieshintzen@gmail.com. 

 



1 april: Vitaliteitsdag. 

Op een vitaliteitsdag staat gezondheid in de brede zin van het woord, centraal. Het doel is senioren inzicht te 

geven in hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Meer informatie volgt tzt, maar hou deze datum alvast vrij. 

 
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) 

KaaBeeOotje-Kalender: 

5 februari: 13.30 uur: Aquarelleren 

7 februari: 13.30 uur: Bingo 

12 februari: 13.30 uur: Aquarelleren 

14 februari: 13.30 uur: Kaarten/rikken 

19 februari: 13.30 uur: Aquarelleren 

20 februari 11.11 uur: Graskneuzersbal 

3 maart:  nieuw KaaBeeOotje met ONS 

Alle activiteiten zijn in De Nieuwenbergh,  

tenzij anders vermeld. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


