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Familieberichten. 

Toen we net het vorige KaaBeeOotje naar de drukker 

hadden gestuurd kregen we bericht van overlijden van 

twee mensen. 

* Carl Hubers van Assenraad stierf op 29 januari.  

In het KaaBeeOotje van januari jl. stonden nog twee 

tekeningen, welke hij had gemaakt. Carel stond bekend 

als een bescheiden, zeer creatieve man. Hij ontwierp 

vanaf het begin van de carnavalsoptochten wagens en 

werkte mee aan de bouw ervan. Jarenlang verzorgde hij 

de voorpagina en de kleurplaten van ’t Velleke Vol. Wij 

zijn Carl dankbaar voor de ondersteuning welke we als 

KBO-Zegge van hem kregen. We denken hierbij aan 

het ontwerp van de Graskneuzer, tekeningen voor 

KBOZ drie jaar geleden en de bouw van de 

carnavalswagen van de Graskneuzers destijds. Carel 

werd geboren op 15 juli 1931 in Poerwokerto 

(Nederlands Indie) en overleed op 29 januari jl., juist op 

het moment dat de verspreiding van ’t Velleke Vol ging 

starten. Heel bijzondere samenloop van omstandig-

heden. Wij wensen Marieanne heel veel sterkte. 

* Twee dagen later, 31 januari, kregen we bericht van 

overlijden van Rini Oomen.  

Rini was weliswaar niet actief bij onze KBO. Maar door 

de actieve instelling van zijn echtgenote Lianne, was er 

wel sprake van grote betrokkenheid en belangstelling 

van zijn kant. Rini was een bijzonder actief man, die net 

toen hij met pensioen was, getroffen werd door een 

ongeneeslijke ziekte. 

Wij wensen Lianne, Piet en Harmke met Dafne en 

Felix, Annalies en Kurt heel veel sterkte.  

 

3 april: Paasviering en Ledenvergadering. 

Op vrijdag 3 april a.s. is onze jaarlijkse Paasviering, 

gevolgd door de jaarvergadering.  

Pastor Jan van Steenoven begint om 11.00 uur met een 

woord- en communiedienst in De Nieuwenbergh.  

Ons Gemengd Koor o.l.v. Marco Buijs verzorgt de zang 

en Stien Mol is lector.  

Na de dienst is het weer genieten van een heerlijke 

paaslunch, samengesteld door Willy Haadsma i.s.m. de 

Nieuwenbergh. 

Na de lunch volgt de jaarvergadering.  

Een van de agendapunten is de bestuursverkiezing. 

Lisette van Peer, Joke Oomen en Jan Wetzer zijn 

statutair aftredend. Lisette is aan het eind van haar 

bestuursperiode van 9 jaar en dus niet herkiesbaar. 

Joke Oomen heeft te kennen gegeven zich niet meer 

herkiesbaar te stellen. Jan Wetzer stelt zich wel 

herkiesbaar. 

Leden, die zich kandidaat willen stellen voor een 

bestuursfunctie, kunnen zich tot 2 april opgeven bij de 

voorzitter (0165) 543858. Je wordt dan aspirant 

bestuurslid en je mag eerst een jaartje meedraaien om te 

kijken of het iets voor je is.  

 

 

 

 

Programma. 

Het programma op 3 april is als volgt: 

10.45 uur: Zaal open 

11.00 uur: Woord- en Communiedienst o.l.v.  

 pastor Jan van Steenoven 

12.00 uur: Paaslunch 

13.15 uur: Jaarvergadering: 

1.  Opening door voorzitter Helmi Mulders. 

2.  Notulen jaarvergadering d.d. 12 april 2019 

3.  Financieel jaaroverzicht door penningmeester 

Joke Oomen.  

       In 2021 gaat KBO- Brabant de afdracht met  

       €1,00 per lid verhogen.  

Indien nodig zal het bestuur de leden tijdens de 

volgende jaarvergadering (2021) toestemming 

vragen ook onze contributie met datzelfde bedrag 

te verhogen naar €19,00. 

4.  Verslag kascommissie door Piet van den Oever. 

5.  Samenstelling kascommissie: De kascommissie 

 wordt gevormd door Piet van den Oever, Gerda 

Slooters en Anton van Eekelen. 

6.  Overzicht activiteiten afgelopen jaar door 

secretaris Cees Coppens 

7.  Bedankjes aan mensen die zich het 

 afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet. 

8.  Bestuursverkiezing. 

9.  Rondvraag. 

10.  Sluiting. 

 

14.00 uur:  1e deel optreden “De Gulle Lach”. 

15.00 uur:  Pauze met gratis consumptie. 

15.30 uur:  2e deel optreden “De Gulle Lach”. 

16.30 uur:  Sluiting.  

                                   

De toegang tot de paaslunch en jaarvergadering is 

enkel voor leden.  

In overleg met onze penningmeester, zijn de 

kosten voor deze dag inclusief de uitgebreide 

lunch en de traktatie tijdens de pauze, gesteld op 

€ 10,00 per persoon.  

Als je deze dag bij wil wonen, meld je dan vóór 

30 maart a.s. aan bij het secretariaat en maak s.v.p. 

tegelijkertijd € 10,00 over op onze rekening o.v.v. 

paasviering 2020.  

Als je alleen aan het middag-gedeelte (vanaf 13.15 

uur) deelneemt betaal je € 2,50 p.p. aan de deur. (s.v.p. 

wel vóór 30 maart a.s. aanmelden bij onze secretaris, 

gegevens zie onderaan deze pagina). 

 

Ontspanningsgedeelte.  

Na de jaarvergadering hebben we een optreden van  

Cabaretgroep “De Gulle Lach” uit Terheijden. 

In de pauze is er een gratis consumptie.  

Zie beschrijving van deze cabaretgroep na de notulen 

op de andere kant. 

 



 

NOTULEN JAARVERGADERING   

12 april  2019. 

1.Opening door de voorzitter. 

Voorzitter, Helmi Mulders, opent de vergadering en 

heet iedereen van harte welkom.  

Ze staat even stil bij het recent overlijden van oud-

voorzitter mevr. To van Meel. Respect voor deze 

veelzijdige vrouw. Dank voor deze vrouw die in ons 

midden was, aldus de voorzitter. Cees Coppens deelt 

mee dat de Chantymen door een sterfgeval 

verhinderd zijn. 
 

2.Notulen vergadering 23 maart 2018. 

Deze worden goedgekeurd. Met dank aan Cees 

Coppens en Dymph van den Bossche. 
 

3.Financieel overzicht 2017. 

Joke Oomen, de penningmeester, geeft een korte 

samenvatting van het financiële verslag van het 

afgelopen kalenderjaar. Joke hoopt dat iedereen in 

oktober een stem uitbrengt bij de Rabobank Clubkas 

voor de KBO Zegge. Een positief resultaat van € 

1683,27. Er zal geld gereserveerd worden voor het 

70-jarig bestaan van KBO-Zegge. Complimenten 

voor Joke. 
 

4.Verslag kascommissie 2018.  
De kascommissie bestaat uit: Simon Rijpers, Piet 

Raaymakers (kan door ziekte geen deel meer 

uitmaken van de kascommissie) en Piet van den 

Oever. Dhr. Rijpers vertelt dat er geen op- en 

aanmerkingen zijn.  
 

5.Benoeming nieuw lid Kascommissie. 

Simon Rijpers is aftredend. Mevr. Gerda Slooters 

volgt hem op in de kascommissie. In de loop van de 

middag stelde dhr. Anton van Eekelen zich ook 

kandidaat voor de kascommissie in de plaats van 

Piet Raaymakers.  
 

6.Overzicht activiteiten van het afgelopen jaar. 

Secretaris, Cees Coppens, heeft een jaaroverzicht 

gemaakt. De voorzitter roemt de secretaris en Toon 

Oomen voor het bijhouden van alle zaken. Zij 

krijgen applaus van de aanwezigen. 

Mevr. M-L. Marijnissen is lid en meteen secretaris 

van de Kring geworden.  

De voorzitter neemt, aan de hand van dit jaarverslag, 

het jaar 2018 door.  

Ze roept de aanwezigen op om in de toekomst 

aanwezig te zijn bij de activiteiten en bedankt de 

bestuursleden die hun eigen winkeltje zo goed 

beheren.  

Samen vormen ze een prachtig en divers boeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bedankjes aan mensen die zich het afgelopen 

jaar bijzonder hebben ingezet. 

Joke Oomen leest de namen voor van de 

vrijwilligers, die het afgelopen jaar veel voor de 

KBO hebben gedaan.  

Allen krijgen een attentie. 
 

8.Bestuursverkiezingen. 

Cees Coppens, Ria Veeke en Willy Haadsma zijn 

aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat 

akkoord met de voortzetting van hun werk in het 

bestuur. 
 

9.Rondvraag. 

- Mevr. G.Slooters: Men kan bij de Lady’s Club met 

   8 personen gaan high teaen.  

   Het zou een activiteit in de vakantie kunnen zijn. 
 

Mededelingen van het bestuur:  
- Mooie Paasdagen. Wees lief voor elkaar, want we 

hebben niet zo veel tijd meer. 

- Do. 18 april Veilig en Gezond vanuit de Kring 

KBO in de Nieuwenbergh over  

hersenaandoeningen, revalidatie en aanvragen 

hulpmiddelen via de WMO. Mevr. de Waal  

 licht de middag toe. 

- Op 21 april  is er in de kerk om 9.30 uur een 

optreden van Jesus Christ Superstar.  

- Zijn er nog nieuwe ideeën voor het bestuur? Geef 

deze door. Of kom bij het bestuur.  

- De zomereis gaat dit jaar op 27 juni naar de 

orchideeën-hoeve en Giethoorn. 
 

10.Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Na de jaarvergadering volgt het ontspanningsdeel. 

Er volgen twee mooie en gezellige optredens van 

zangeres Marianne uit Roosendaal.  
 

--xx-- 
 

Na de jaarvergadering op 3 april aanstaande is  

er een optreden van cabaretgroep “de Gulle lach”. 

Zij stellen zich aan ons voor: 

“Wij zijn cabaretgroep “DE GULLE LACH” uit 

Terheijden. 

Ons cabaret bestaat uit 4 dames en 6 heren. 

waarvan 2 muzikanten: Ben van Nies keyboard en 

Jack Selbach mondharmonica.  

Wij brengen een zeer gevarieerd programma met 

liedjes en sketches. De duur van ons optreden is 2x  

1 uur met een korte pauze.  

Wij zijn ervan overtuigd dat er veel gelachen zal 

worden”. 
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De Gulle lach. 
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19 maart: Modeshow. 
Donderdag 19 maart kunnen we weer in Hoeven terecht 

voor een modeshow in de winkel van Lady’s Club. 

Deze keer is er speciale aandacht voor de nieuwe collectie 

voor het komende seizoen.  

Dames van onze eigen KBO showen de nieuwste lente- en 

zomercollectie. De toegang is gratis en we beginnen om 

13.30 uur. De koffie staat klaar.  

Eventueel kan vervoer geregeld worden. 

Als je er bij wil zijn, meld je dan vóór 17 maart bij Joke 

Oomen (54 19 30). Zij kan je ook verdere informatie geven. 

Het adres in Hoeven is: Sint Janstraat 83. 
 

18 maart: Vastenmaaltijd. 
Op woensdag 18 maart wordt door enkele kinderen van de 

basisschool de jaarlijkse vastenmaaltijd gemaakt. Met de 

beschikbare inlandse ingrediënten gaan zij zoveel mogelijk 

zelfstandig een heerlijke maaltijd bereiden.  

De voorbereidingen beginnen ’s middags. De deelnemers 

krijgen persoonlijk bericht.  

Het project: 

In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen 

veelal van landbouw. Door klimaatverandering gaan 

oogsten steeds vaker verloren, waardoor kwetsbare groepen 

extra worden getroffen.  

De opbrengst gaat naar een onderwijsproject om zo’n 200 

mannen en vrouwen een vak te leren, opdat zij minder 

afhankelijk zijn van de landbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beginnen met eten om 17.30 uur in de pastorie. 
Als je mee wil doen, meld je dan vóór 16 maart bij  

Mien Slooters, lid Caritas en Diakonie (54 92 71) of bij 

Rina Coppens, secretaris Caritas (54 54 88).  

De organisatie is in handen van de Caritas in 

samenwerking met de Diakonie. In de Diakonie is ook 

onze KBO vertegenwoordigd. 
 

22 maart: Koffieconcert (correctie). 

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.  

Voor eventueel vervoer kun je contact opnemen  

met Joke Oomen. 
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HOE WORDT U GEZOND OUD? Vitaliteitsdag 1 april in Agora Rucphen voor alle Rucphense senioren. 

Gezond ouder worden, dat willen we allemaal wel. Als KBO Kring Rucphen denken wij graag met u mee. Hoe u vitaal oud 

kunt worden en langer zelfstandig de dingen kunt blijven doen die u belangrijk vindt. Daarom organiseren wij, KBO Kring 

Rucphen, samen met KBO-Brabant, de Vitaliteitsdag op woensdag 1 april 2020 in Agora te Rucphen.  

Wat houdt dit in? 

Op een vitaliteitsdag staat de gezondheid van eenieder centraal. Het doel is namelijk senioren inzicht te geven in hun 

gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Het grote voorbeeld hierbij zijn de Blauwe Zones, gebieden op aarde waar mensen langer 

en gezonder leven dan elders. Dat zijn regio’s in onder andere Italië, Japan en Griekenland. De mensen daar doen eigenlijk 

niets bijzonders in de zin van heel veel sporten of powerfood eten. Ze eten gewoon gezond, bewegen genoeg, zorgen voor 

ontspanning en hebben sterke familiebanden. Tijdens de Vitaliteitsdag willen we in ongeveer anderhalf uur senioren 

bekend maken met deze gezonde leefstijl. 

Concreet kunt u het volgende verwachten: 

Meer inzicht in de eigen gezondheid; Met een vrijwilliger doet u op een ontspannen wijze een aantal metingen (lengte, 

gewicht, knijpkracht, stabiliteit, wandeltempo (als dat kan); Gezelligheid en contact met andere deelnemers en vrijwilligers; 

Er zijn stands waar u bij experts terecht kunt met vragen over uw gezondheid en beweging; u  kunt daar eventueel 

overleggen wat voor u een geschikt vervolgtraject is. 

Waar en wanneer: 

Woensdagmiddag 1 april in Agora in Rucphen (i.v.m. de metingen makkelijke kleding aantrekken) 

U kunt U opgeven tot 20 maart 2020 bij het secretariaat, met Cees Coppens kun je dan eventueel vervoer afspreken. 

U krijgt vervolgens ruim van te voren bericht op welke tijd u kunt komen. 

Mogelijke tijden: 

Tussen  13.00 en 14.00 uur 

 14.00 en 15.00 uur 

 15.00 en 16.00 uur 

 16.00 en 17.00 uur 

 

Onderstaand ingezonden bericht van de Kring: 

Bij opgave wordt gevraagd: 

Naam, adres, geslacht, leeftijd, 

wel/niet lid KBO 

Telefoonnummer, email-adres 



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: 

4 maart:  13.30 uur: Aquarelleren 

6 maart:  13.30 uur: Bingo 

11 maart:  13.30 uur: Aquarelleren 

13 maart:  13.30 uur: Kaarten/rikken 

18 maart:  13.30 uur: Aquarelleren 

18 maart:  17.30 uur: Vastenmaaltijd in de Pastorie 

19 maart:  13.30 uur: Modeshow Hoeven 

20 maart:  13.30 uur: Bingo 

22 maart:  14.00 uur: Koffieconcert in Agora 

25  maart:  13.30 uur: Aquarelleren 

27 maart:  13.30 uur: Kaarten/rikken 

7 april:   nieuw KaaBeeOotje met ONS 

Alle activiteiten zijn in De Nieuwenbergh, tenzij anders vermeld. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


