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Van het bestuur. 

Vorige week is er door ons via de mail een mededeling 

gedaan met het verzoek om aan te geven of er op de 

Zeg mensen zijn, die vanwege de huidige 

omstandigheden extra behoefte hebben aan een praatje 

of anderszins. 

In het geval dat je mensen kent, waarvan je denkt, dat 

zij in deze periode wel een beetje extra aandacht mogen 

krijgen, bel deze personen dan op voor een praatje.  

Als je namen en telefoonnummers doorgeeft aan de 

verderop genoemde vertegenwoordigers van de Zegse 

Caritas en de KBO, komen deze mensen ook in het 

gezamenlijke systeem van beide verenigingen.  

Zij zullen dan ook van die kant regelmatig worden 

benaderd. Indien de betreffende oudere geen prijs stelt 

op deze vorm van contacten of anderszins, dan wordt 

dit uiteraard gerespecteerd. Intussen zijn er een viertal 

mensen actief, die om deze reden met een aantal 

mensen van de Zeg regelmatig contact hebben.  

Als je ook graag af en toe zin hebt om je verhaal te 

kunnen vertellen, als je interessant nieuws hebt, of als je 

iemand weet, die een beetje eenzaam dreigt te geraken, 

neem gerust contact op met Cees Coppens (namens de 

KBO; tel. 54 54 88) of  

Toon Oomen (namens Caritas; tel. 541930). 

 

Steeds het laatste nieuws. 

In de bedoelde mail hebben we verteld dat we iedereen 

zoveel mogelijk op de hoogte zouden houden van 

ontwikkelingen. Indien daartoe aanleiding is past Jan 

Vergouwen de site van onze KBO aan. Hij zorgt ervoor 

dat nieuws ook hier zo veel mogelijk wordt verneld. 

Afgelopen weekend is het adres veranderd:  

www.kbo-zegge.nl 

Hou dus onze site in de gaten! Verder proberen we 

iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden via de 

mail, het KaaBeeOotje en/of de bode. 

 

Respect. 

Intussen mag verondersteld worden dat bekend is hoe je 

het beste kunt handelen om te voorkomen dat je het 

virus krijgt of, ongewild verspreid. 

Het orgaan, dat ons via de krant en tv op de hoogte 

houdt, het RIVM, heeft regels hiervoor opgesteld. 

Alle plekken, waar een aantal mensen noodzakelijk 

komen, zoals bij de dokter, apotheek, winkels enz. 

passen deze voorgeschreven regels strikt toe.  

Gelukkig dat bijna iedereen begrip toont voor deze 

beperkingen. 

Ook is het fijn te constateren dat mensen, die in deze 

bijzondere omstandigheden op genoemde plekken 

werken, door veel bezoekers worden gewaardeerd.  

Een pluim voor al deze mensen is zeker terecht! 

Laat dit gerust merken bij een bezoek, een opsteker 

kunnen zij zeker gebruiken. 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk (tel. 0165-312 753). 

Sinds het begin van de virus-problemen is op de Zeg de 

huisartsenpraktijk gesloten.  

In Bosschenhoofd is de praktijk zeer beperkt geopend. 

Je kunt er alleen terecht als je eerst hebt gebeld.  

Ga dus nooit zonder tevoren contact te hebben gehad 

naar de huisartsen praktijk.  

Loop ook nooit zomaar naar binnen op het 

Midzomerplein! Als de crisis achter de rug is, zal de 

praktijk op de Zeg weer worden geopend. 

 

Huisartsenpost (tel. 076 - 50 40 444). 

De huisartsenpost in Etten-Leur is per direct verhuisd 

naar de polikliniek van het Bravisziekenhuis. De artsen 

willen patiënten met luchtwegklachten en een 

vermoeden van aanwezigheid van corona scheiden van 

patiënten met andere klachten. De huidige 

huisartsenpost biedt hiervoor onvoldoende 

mogelijkheden. Het adres van de nieuwe huisartsenpost 

is: Schoonhout 215 Etten-Leur tel: 076-50 40 444 

Na de crisis verhuist de huisartsenpost weer naar het 

oude adres. 

 

Apotheek (tel. 0165 - 504 840). 

De apotheek is op de bekende tijden open.  

Als je ziekteverschijnselen hebt, ben je echter niet 

welkom. Neem in dat geval even contact op. 

Bij mensen boven de 70 jaar worden de medicijnen 

zoveel mogelijk thuisgebracht. 

 

Bloedafname. 

De bloedafname in Mariavaart is gesloten. 

Voor andere adressen, waar je terecht kunt, zie op de 

site van SHL. Er wordt alleen op afspraak bloed 

afgenomen, dit om rijen in de wachtkamer te 

voorkomen. Een afspraak kun je maken via de site:  

https://www.star-

shl.nl/patient/onderzoek/laboratoriumonderzoek/bl

oedafname/ 
Als je hiermee problemen hebt, neem dan gerust contact 

op met een van ons. 

 

Diensten in de Kerk (tel. 06 - 20 51 57 29). 

In de meimaand blijft de kerk dicht. Voor zover bekend 

zal het de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de 

Mariaverering in de meimaand op een laag pitje komt te 

staan. We zullen de duizenden pelgrims dit jaar moeten 

teleurstellen. Het kerkbestuur bekijkt of in het najaar, 

bij voorbeeld in oktober, extra aandacht aan de deze 

verering kan worden besteed. 

‘t Kapèlleke blijft gewoon open. Wel is er het verzoek 

om je ook hier aan de regels van het RIVM te houden. 

De eerste communie gaat dit jaar niet door.  

Het bisdom zal tijdig nieuwe ontwikkelingen 

doorgeven. 

 

https://www.star-shl.nl/patient/onderzoek/laboratoriumonderzoek/bloedafname/
https://www.star-shl.nl/patient/onderzoek/laboratoriumonderzoek/bloedafname/
https://www.star-shl.nl/patient/onderzoek/laboratoriumonderzoek/bloedafname/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunpunt. 

Het steunpunt is nog steeds gesloten voor de 

bekende activiteiten. 

De dagbesteding is tot nu toe nog open op 3 dagen: 

maandag, dinsdag en donderdag. 
 

De Spar (tel. 0165 - 53 53 17). 

Ook bij de Spar gelden de richtlijnen van het 

RIVM. Op basis van het winkeloppervlak mogen er 

30 klanten tegelijk in de winkel.  

Het aantal winkelwagentjes/mandjes is hierop 

aangepast. Als deze allemaal in gebruik zijn, wacht 

dan buiten even, totdat er weer een klant naar buiten 

komt. Iedereen die de winkel ingaat wordt verzocht 

een karretje of mandje te gebruiken. Winkel zo veel 

mogelijk alleen, kom niet met het hele gezin!  

Winkel zo kort mogelijk en betaal contactloos. 

Wees niet boos als een artikel even is uitverkocht. 

Sommige artikelen gaan in deze tijd wat sneller als 

anders.  

Het is drukker dan normaal met het bezorgen van 

boodschappen. Dit gebeurt op dinsdag en 

donderdag in Bosschenhoofd en op de Zeg.  

Geef je bestelling bij voorkeur 2 dagen tevoren 

door. Tip: zet buiten een stoel gereed, waar de 

boodschappen op kunnen worden gezet, zodat je 

straks bij het binnen halen niet hoeft te bukken. 

 

Nieuwenbergh (tel. 0165 – 541 309). 

De Nieuwenbergh blijft voorlopig nog gesloten voor 

alle activiteiten.  

Ook voor de meimaand zijn er al een aantal 

bijeenkomsten gecanceld. 
 

Concert Agora. 

Het koffieconcert, dat oorspronkelijk op 22 maart was 

gepland, wordt naar een later tijdstip verschoven.  

Het wordt waarschijnlijk dit najaar.  

De kaartjes blijven geldig, bewaar ze dus goed. 
 

Lady’Club (tel. 0165 – 328 093). 

Tot en met 6 april zijn de winkels van Lady’s Club open 

van 13.00 tot 16.00 uur. Maximaal aantal personen in de 

winkel: 3. Alle klanten met een winkelpasje van Lady’s 

Club krijgen tot 7 april 20% korting op de nieuwe 

collectie. Bovendien is er voor elke klant een gratis 

kopje koffie met lekkere koekjes. 
 

Bevrijdingsdag. 

Ondanks het feit dat er op 5 mei geen activiteiten zijn, 

zal de Heemkunde ervoor zorgen dat de vlaggen worden 

geplaatst bij het monument. 

Wat betreft het bevrijdingsboek, waar een aantal van 

ons aan heeft meegewerkt, kunnen we geen nieuws 

vermelden. Zodra we van de organisatie (de gemeente) 

iets horen hierover, dan laten wij het weten. 

 

 


