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Familieberichten. 

Overleden:  
Wij kregen het droeve bericht van 

overlijden van  

Raymond Van Staey.  

Wij wensen Nellian en Daisy, die 

hij ruim 15 jaar aan zijn zijde had, 

en verdere familie heel veel sterkte! 

Wij zullen ons Raymond 

herinneren als een trouwe bezoeker 

van onze kaartmiddagen en 

deelnemer aan onze reisjes.  

Zijn humor en positieve kijk op zaken zullen we niet 

vergeten. 

 

Van het bestuur. 

* De actie van de Rabobank “Clubsupport” 

heeft voor ons het mooie bedrag opgeleverd van  

€ 579,26. Het was dit jaar een stuk moeilijker om je 

stem uit te kunnen brengen. Daarom hadden we 37 

stemmen minder dan vorig jaar. Omdat dit zeker ook 

zo was bij andere deelnemende verenigingen in 

West Brabant, kon toch dit mooie bedrag door de 

Rabobank op onze rekening worden bijgeschreven. 

Graag willen wij iedereen bedanken, die op ons 

heeft gestemd! 

* Helaas zitten we voorlopig nog in de lockdown, 

zoals dat heet. Om die reden kunnen we dus nog 

geen hervatting van activiteiten melden. 

Zodra er weer dingen van start gaan, laten we het 

horen. 

* Zoals je misschien weet, zorgt Jan van Elteren er 

voor dat we met onze verjaardag een leuke 

felicitatie, in de vorm van een verjaardagskaart, 

krijgen. Jan is even uit de running. Om die reden 

hebben enkele leden deze keer mogelijk niks in de 

bus gehad. Binnen het bestuur is nu geregeld dat 

deze taak, voor zolang als nodig, van Jan wordt 

overgenomen. Succes Jan en beterschap! 

* In het decembernummer van de ONS staat een 

artikel over korting op je zorgverzekering. Als je lid 

bent van de KBO kun je bij de VGZ een korting 

krijgen. Veel verzekeringen werken met een 

dergelijk kortingsysteem. Zo krijg je b.v. ook een 

dergelijke korting bij de CZ als je lid bent van de 

Kruisvereniging, een lid van de Rabobank krijgt 

korting bij Interpolis. Overigens wordt het 

collectieve kortingsysteem door de overheid onder 

de loep genomen. Ons advies is: kijk in eerste 

instantie naar de verzekering, die het best bij jou 

past, laat je niet leiden door lokkertjes. 

* Er wordt volop gewerkt aan de samenstelling 

van het jaarboekje 2021. We hopen dit in januari 

te kunnen presenteren. 

 

 

 

 

 

* In het vorige KaaBeeOotje vertelden we dat  

Piet van den Oever en Anton van Eekelen de kas 

hebben gecontroleerd. Alles bleek te kloppen. 

Samen met de penningmeester kwamen zij tot de 

conclusie dat voor 2021 de contributie niet hoeft  

te worden aangepast.  

Wilt u daarom in december de contributie van  

€ 18.- voor het nieuwe jaar overmaken? Graag  

vóór 1 januari, dit i.v.m. subsidie van de gemeente. 

Bij betaling svp vermelden: contributie 2021. 

* Omdat het verenigingsjaar 2020 bijna in zijn 

geheel in het water is gevallen, wil het bestuur  

voor de leden met Kerst iets extra’s doen in de  

vorm van een kleine kerstattentie. Deze attentie  

krijg je enkele dagen voor kerstmis thuisbezorgd.  

We hopen dat je er van kunt genieten.  

Deze actie is alleen voor de leden van onze KBO. 

We gaan er van uit dat de gastleden van hun 

plaatselijke KBO iets dergelijks krijgen. 

 

Conny’s Corner. 

Omdat onze gymlerares Conny vanwege een  

ongeval even uit de running was, misten we haar 

maandelijkse oefeningen. De beschrijving van  

een aantal van dergelijke oefeningen heeft ze  

samen met haar stagiaire Elza in 

een boek verzameld.  

Zij schreef ons het volgende: 

Hallo allemaal,  

Graag wil ik dit leuke nieuws met 

jullie delen: Toen lesgeven op de vertrouwde  

manier niet meer mogelijk was, ben ik 

sportoefeningen en spellen op gaan schrijven.  

Met de bedoeling thuis niet stil te zitten en ook  

daar sportief aan de slag te gaan, hebben mijn 

stagiaire Elza Mureau en ik, een bont pakket 

samengesteld; Een kleurrijk beweegboek met sport- 

en spelsuggesties, kwartetkaarten, bingokaart en 

dobbelspel. Als aanvulling op dagelijks bewegen  

is het een uitdaging om eens wat anders te  

proberen en lichaam en geest aan het werk te  

zetten. Voor sportcollega’s en activiteiten-

begeleiders, het huiskamerconcept in buurthuizen  

en dagopvang kan het een aanvulling/idee zijn op  

wat al gedaan wordt of bekend is.  

Vooral hopen we dat wij jullie plezier kunnen 

bezorgen als jullie dit beweegboek uitproberen.  

 

Mochten jullie geïnteresseerd zijn en een pakket 

willen bestellen kun je ons mailen.  

elza_mureau@live.nl; c.devrieshintzen@gmail.com 

Voor 19,95€ excl. verzendkosten sturen we  

het jullie toe. 

Met sportieve groet Conny en Elza 

 

 



        Het volgende KaaBeeOotje: dinsdag 22 december 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 23 november, was in besloten kring de 

presentatie van het boek met verhalen over de oorlog. 

Aan dit boek hebben een aantal mensen van onze 

KBO meegewerkt (inhoudelijk en qua organisatie). 

Vanaf dinsdag 24 november worden de boeken naar 

deze mensen verstuurd. Op de ochtenden van 30 

november, 1 en 2 december kunnen belangstellenden 

het boek kopen in het gemeentehuis. Je moet hiervoor 

wel een afspraak maken (0165-349500).  

Zonder afspraak mag je het gemeentehuis niet in! 
Kijk voor verdere informatie in de krant. 

KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser! 


