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Familieberichten. 

Treur niet omdat ik er niet meer ben… 

Maar wees blij dat ik er was… 

Op 4 februari jl. overleed Michel van 

Kalmthout. Michel was steeds betrokken bij 

velerlei activiteiten op de Zeg. 

Zijn positieve en opgewekte kijk op het leven, 

was voor velen van ons een voorbeeld. 

Wij wensen Netje, de kinderen met aanhang en 

de kleinkinderen heel veel sterkte. 

 

Van het bestuur. 

Bijna alle leden hebben hun contributie voor het 

nieuwe jaar betaald. De mensen, die het nog 

zijn vergeten, zullen deze of volgende week 

worden benaderd door Joke, onze 

penningmeester. Wij zijn blij dat we ondanks 

de crisis kunnen blijven rekenen op de steun 

van jullie allemaal. Het is belangrijk dat de 

KBO een grote organisatie blijft, zodat we ook 

op landelijk gebied onze stem kunnen laten 

horen. Het is al meerdere keren gebleken dat dit 

ook bij de gemeente geldt. 

  

Naar aanleiding van vragen van onze 

Werkgroep Woonvisie over de uitwerking van 

de aanbevelingen in hun rapport, zijn de leden 

van de desbetreffende werkgroep uitgenodigd 

door de wethouder, om de stand van zaken te 

vernemen. In het volgende KaaBeeOotje hopen 

we hier op terug te komen. 

 

In ons vorige KaaBeeootje hebben we al verteld 

dat Ben van der Valk weer bereid is de 

belastingpapieren voor onze leden in te vullen. 

Als je gebruik wil maken van zijn diensten, 

neem dan contact met hem op: tel. 0165- 

506271. 

Ben heeft intussen contact opgenomen met de 

meesten, bij wie hij eerder al de papieren 

invulde. Het verzoek is om zoveel mogelijk 

benodigde informatie gereed te leggen. 

Binnenkort neemt hij contact op om af te 

spreken wanneer hij e.e.a. komt ophalen. In 

deze tijd is het moeilijk om de papieren bij 

iedereen thuis in te vullen. 

Er wordt slechts een kleine vergoeding 

gevraagd. 

 

Nieuw beeldmerk. 

KBO-Brabant heeft haar logo aangepast. 

In de nieuwe versie wordt de doelstelling 

van KBO-Brabant benadrukt: 

belangenvereniging van senioren: 

KBO-Brabant Belangenvereniging van senioren 

Wij hebben ons logo daarom aangepast (zie 

boven), zodat onze beeldmerken 

overeenkomen. 

 

KaaBeeOotje. 

In het verleden kwam er van tijd tot tijd een 

nieuwsbrief uit van de Zegse KBO. Deze 

brieven werden gemaakt door de toenmalige 

secretaris Stien Mol.  

Dit was meestal naar aanleiding van een 

extra activiteit. Vanaf mei 2003 kreeg de 

berichtgeving een structureel karakter. Het 

eerste KaaBeeootje verscheen.  

Het was een bericht dat we een zomerreisje 

hadden naar Maastricht.  

Vanaf Maastricht gingen we met de boot 

naar de sluizen van Monsin. De kosten, incl. 

diner waren €50.-, vóór 8 juni te voldoen bij 

Marianne Konings.  

Nu, bijna 18 jaar later, zijn we aan nummer 

250. Hiervan werden er 35 gemaakt door  

Lucie de Groot. Middels een bemoedigende 

brief van het bestuur kreeg ik (Toon) een 

bijzonder hartelijk woord van dank, wat ik erg 

waardeer. We hopen nog een groot aantal 

KaaBeeOotjes te kunnen maken! 

 

Carnaval. 

Het Graskneuzersbal, waar met name Ria en 

Lisette zich de laatste jaren steeds voor hebben 

ingezet, kon om de bekende redenen niet 

doorgaan. 

De mensen van de stichting carnaval (SKKZ) 

hebben ondanks dit alles, het voor mekaar 

gekregen diverse activiteiten door te kunnen 

laten gaan. We denken hierbij aan de 

carnavalskrant, waar een aantal van onze leden 

een bijdrage leverden, de gevelversiering, 

bingo, snertpakket, puzzeltocht en ga zo maar 

door. Ook werden de jongste en oudste 

Grasduiners bezocht. Deze keer was ons oud- 

bestuurslid Toon 

Monsieurs de 

oudste. 

Op gepaste manier 

ontving hij het 

veldteken “uit 

handen van” Prins 

Gudo. Toon werd in 

het verleden door 

ons geïnterviewd 

(zie jaarboekjes 

2008 en 2015). 
 

 



Uit de oude doos: 

Gemberthee: Tegen kou, gewrichtspijn, artrose, reuma 

plm. 2 cm schillen en op heet water zetten. 

Spaanse peper: Bevat veel vitamine c, ’s morgens eten. 

Suiker: Tegen de hik. 

een schepje na het eten van hete gerechten. 
Zout: Kaliumzout is beter dan natriumzout (keukenzout) 

bij kiespijn: mond spoelen met zout water 

bij verstopte neus: 1 theelepel zout water op 1 liter 

water. Opsnuiven en door de mond spoelen. 

Zout water helpt tegen slap gevoel bij warm weer 

of bij zweten. Innemen als zout water of bouillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!                                       Het volgende KaaBeeOotje: dinsdag 23 maart 


