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Familieberichten. 

Overleden: 

Wij kregen het droeve bericht van overlijden 

van To Vergouwen-Dircken.  

Zij bereikte de leeftijd van 88 jaar.  

Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

Jubilea: 

De afgelopen periode waren er ook enkele 

heuglijke feiten. 

Op 8 september was het 60 jaar geleden dat Jan 

en Mien Slooters-van den Oever elkaar het ja-

woord gaven. 

16 september waren Jan en Jacqueline 

Braspenning-Lips vijftig jaar getrouwd. 

Op 17 september was het 60 jaar geleden dat 

Kees en Annie Kerstens-Edam in het 

huwelijksbootje stapten. 

Wij wensen alle feestelingen van harte proficiat 

en wensen dat zij nog vele gelukkige jaren 

samen door mogen brengen. 

 

RaboClubSupport. 

Vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober, kun je 

weer stemmen op onze vereniging.  

De leden van de Rabobank krijgen ieder 5 

stemmen, welke zij kunnen uitbrengen op hun 

favoriete vereniging.  

Je mag maximaal 2 stemmen aan een en 

dezelfde vereniging geven. 

Op woensdag 21 oktober zijn Jan Vergouwen 

en Cees Coppens tussen 10.00 en 11.30 uur in 

de Nieuwenbergh aanwezig om eventueel te 

helpen bij het uitbrengen van je stem.  

Breng je Rabo-stemkaart, die je thuis ontvangt 

mee.  

Steun onze KBO en geef haar jouw stem! 

Elke stem is geld waard! 

 

Franciscus route. 

Van onze parochie kregen we informatie over 

een fietsroute, welke zij organiseren op zondag 

4 oktober a.s. Deze pelgrimstocht van 38 km 

voert langs de religieuze erfgoedpareltjes en de 

mooie natuur van de 5 kerkdorpen van 

Rucphen. Het is een route, waarbij inspanning, 

bezinning en ontspanning samengaan. 

Om 9.00 uur wordt de tocht geopend met een 

viering in onze kerk. Aan pastoor van Geel en 

aan een vertegenwoordiger van de gemeente 

wordt dan de eerste brochure officieel 

overhandigd. Vanaf 13.00 uur kun je de 

routebeschrijving met plattegrond gratis 

ophalen in de kerk. Verdere actuele informatie 

vind je op: www.sintfranciscusparochie.nl 

 

 

 

 

 

Woonvisie. 

Uit de krant vernamen wij dat de gemeente 

wegen zoekt om bij de toewijzing van 

woningen, mensen uit de eigen gemeente 

voorrang te verlenen. In onze aanbevelingen tbv 

de woonvisie hebben we hier bij de gemeente 

aandacht voor gevraagd (in eigen dorp blijven 

wonen). We zijn dan ook blij dit te mogen 

vernemen. Vanwege de corona-crisis werd het 

laatst geplande overleg (maart jl.) met de 

gemeente afgeblazen. Daarna hebben we als 

commissie van de KBO-kring van die zijde 

niets meer mogen vernemen. Zodra er meer 

nieuws is, laten we het horen! 

 

Boek oorlogsherinneringen 

Het boek met oorlogsherinneringen, dat o.a. is 

samengesteld met verhalen van een aantal van 

onze leden, is nagenoeg gereed. Naar 

verwachting zal eind oktober het eerste 

exemplaar worden uitgebracht. Het resultaat is 

een bijzonder overzicht met allerlei anekdotes. 

Bij de totstandkoming heeft KBO-Zegge 

destijds een belangrijke bijdrage geleverd wat 

betreft de interviews en de organisatie. 

 

Activiteiten. 

Helaas zien we ook in ons land weer een sterke 

toename van het aantal corona-besmettingen. 

Wij willen graag aandacht blijven vragen voor 

de voorzorgsmaatregelen. Maak ook anderen 

attent hierop als hiertoe aanleiding is! 

Het betekent ook dat extra activiteiten nog 

nauwelijks kunnen worden georganiseerd. 

Wel zijn er een aantal vaste wekelijkse 

bijeenkomsten.  

We kunnen dus op bescheiden wijze onze 

kalender weer presenteren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende KaaBeeOotje. 

Het volgende KaaBeeOotje met de ONS 

verschijnt op 27 oktober. 

 

Jaarvergadering. 

De uitgestelde jaarvergadering gaat nu door op 

vrijdag 30 oktober. In het KaaBeeOotje 245 

gaan we uitgebreid in op het programma. 

 

 

KaaBeeOotje Kalender: 

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) 
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Ledenvergadering 

Op vrijdag 30 oktober is de eerder uitgestelde 

algemene ledenvergadering. De aanvang is 14.00 

uur. Het wordt dan enkel een vergadering.  

De traditionele ontspanning na het officiële 

gedeelte is er deze keer dus niet.  

Als je er bij wil zijn, geef je dan tijdig, in ieder 

geval vóór 23 oktober op bij het secretariaat (voor 

gegevens zie onderaan deze pagina).  

Als er meer aanmeldingen zijn dan het maximum 

toelaat geldt de regel: eerst komt eerst maalt.  

 

De zaal gaat open om 13.45 uur. Eerder komen 

betekent buiten wachten! 

 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening door Helmi Mulders 

2. Notulen jaarvergadering 2019: eventuele op- 

en/of aanmerkingen. Deze notulen kunt U lezen 

verderop in dit KaaBeeOotje. 

3.  Financieel overzicht door Joke Oomen 

4.  Verslag Kascommissie door  

Piet van den Oever. 

5. Samenstelling kascommissie.  

Vanwege het tussentijds aftreden van Piet 

Raaymakers, en het periodiek aftreden van 

Simon Rijpers zijn resp. Anton van Eekelen  

en Gerda Slooters tijdens de vorige 

jaarvergadering benoemd als lid.  

6. Overzicht activiteiten afgelopen kalenderjaar 

 door Cees Coppens. 

8. Bestuursverkiezingen.  

9.  Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Toelichting bij punt 8, Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn Jan Wetzer, Lisette van Peer en  

Joke Oomen. 

Jan stelt zich herkiesbaar. 

Lisette heeft de maximale zittingstermijn bereikt 

en Joke stelt zich niet meer herkiesbaar. 

Lisette blijft de organisatie mbt het verspreiden 

van ’t KaaBeeOotje en de ONS verzorgen.  

Joke blijft coördinator van de modeshows. 

Mensen, die zich kandidaat willen stellen voor een 

bestuursfunctie, kunnen zich tot 29 oktober 

opgeven bij de voorzitter (0165) 54 38 58. 

Er hebben zich intussen twee kandidaten gemeld 

voor de vrijkomende vacatures: 

Marie-Louise Marijnissen. Zij loopt al een tijdje 

mee als aspirant lid en is dus direct verkiesbaar. 

Mien Slooters. Zij zal bij akkoord van de 

vergadering het eerste jaar meelopen als aspirant 

bestuurslid. 

. 

 

 

 

 

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.  

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. 

-0p 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




