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Familieberichten. 

Op 4 juni waren Jos en Ria van de Luijtgaarden 50 

jaar getrouwd. 

Diezelfde dag bereikten Piet en Toos Breugelmans 

hun diamanten trouwdag. 

Wij wensen beide echtparen van harte proficiat en 

we hopen met hen dat ze nog lange tijd samen 

mogen genieten! 
 

Op 5 juli overleed plotseling Loes van Mechelen. 

Loes was een actief lid van onze vereniging. Elke 

week was ze present bij de bridge-avonden, de 

gymclub en ons KBOZ-koor. Loes werd 83 jaar. 

Ook kregen we bericht van overlijden van Jakelien 

Braspenning op 12 juli. Jakelien was een trouw lid 

van de KBO, die alle wetenswaardigheden van onze 

vereniging op de voet volgde. Ze werd 76 jaar. 

* We wensen de nabestaanden heel veel sterkte! 
 

Van het bestuur. 

Van lieverlee zijn we enkele activiteiten, die minder 

risico’s mbt corona opleveren, weer aan het 

opstarten. Wij benadrukken nogmaals het belang 

om je aan de genoemde maatregelen te houden. 

Gelukkig is de foyer van de Nieuwenbergh weer 

geopend, dus kunnen we in ieder geval weer 

gezellig (op afstand) een bakske koffie drinken. 

Line-dance: Elke dinsdagochtend is het weer line-

dancen o.l.v. Ineke Donkers. Coördinator: Ria 

Veeke. Er is plaats voor nieuwe leden! 

Ouderengym: Intussen is de ouderengym o.l.v. 

Conny de Vries weer opgestart. Op woensdag-

ochtend zijn er twee groepen om resp. 10.45 uur 

(coördinator Gerda Slooters) en 11.45 uur 

(coördinator Joke Oomen). Vertegenwoordiging 

vanuit het bestuur: Wil Haadsma. 

Tai Chi. Elke donderdagochtend onder leiding van 

Ine Maas. Coördinator is Stien Mol. 
 

Bingo. 

Vrijdag 27 augustus draaien we weer voor de eerste 

keer sinds vorig jaar een bingo. Aanvang 13.30 uur.  
 

Bezorging KaaBeeOotje. 

Onze oproep voor invallers om het KaaBeeOotje 

met de ONS rond te brengen heeft er in 

geresulteerd dat we weer een voltallig team 

enthousiastelingen hebben. De mensen, die elke 

keer deze klus op zich nemen zijn: Cees Coppens, 

Jan van Elteren, Teun Hoefnagels, Wim Koevoets, 

Conny Mertens, Lisette van Peer (coördinatie), Ria 

Veeke, Cees van der Veeken en Tilly Verbraak. 

Reserves zijn: Jenny Berbers, Corrie van den 

Oever, Joke/Toon Oomen en Mien Slooters. 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering 2021.  

De datum van de uitgestelde jaarvergadering is 

nu vastgesteld op donderdag 12 augustus om 

14.00 uur, uiteraard als de coronamaatregelen dit 

toelaten. Er is alleen toegang voor leden. 

Iedereen, die wil komen, dient zich op te geven 

vóór 10 augustus.  

Dit kan bij het secretariaat of bij de voorzitter of 

via de mail (voor gegevens zie onder aan deze 

pagina).  

Ook kan er geen variétéprogramma zijn, zoals 

we dit in het verleden kenden.  

In plaats daarvan draaien we een paar rondjes 

bingo met leuke prijsjes.  

De zaal gaat om 13.45 uur open en er is gratis 

koffie. 
 

De agenda: 

1.  Opening door de voorzitter. 

2.  Notulen jaarvergadering  d.d. 

12 april 2019, deze zullen ter plekke 

worden gepresenteerd. 

3.  Financieel overzicht door de  

 penningmeester. 

4.  Verslag kascommissie. 

5.  Benoeming lid kascommissie.  

 Piet van den Oever is aftredend. 

6.  Beknopt overzicht activiteiten 

 2019/2020. 

7.  Bestuursverkiezing. Lisette van Peer en 

Joke Oomen waren eigenlijk in 2020 

aftredend. Vanwege corona waren zij bereid 

extra te blijven totdat er weer vergaderd 

mocht worden. Lisette haar termijn van 9 

jaar zit er op. Joke gaf vorig jaar al aan te 

willen stoppen. Als penningmeester wordt 

Joke opgevolgd door Wil Haadsma.  

Daarnaast is Jan Wetzer  intussen aftredend 

en herkiesbaar. Marie-louise Marijnissen 

stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Zij 

heeft de afgelopen periode meegedraaid met 

het bestuur. 

8.  Rondvraag 

9.  Sluiting. 

Er is dus een heleboel te bespreken en bij te 

praten. Wij hopen op een maximale opkomst! 
 

Na afloop van de vergadering worden er enkele 

rondjes bingo gedraaid, waarbij weer leuke 

prijzen zijn te verdienen! 

In de pauze is er een gratis consumptie. 
 

19 november a.s. KBO-Zegge 70 jaar. 

Schrijf deze datum alvast op de kalender! 

 

                                                                                                                                      



KaaBeeOotje Kalender: 
12 augustus: 14.00 uur: jaarvergadering. 
27 augustus: 13.30 uur: bingo. 
Volgende KaaBeeootje met ONS 24 augustus. 
 
Verder elke week: 
Dinsdag: 10.00 uur: line dance. 
Woensdag: 10.45 en 11.45 uur: ouderengym. 
Donderdag 9.00 uur: Tai Chi. 
 

Alle activiteiten zijn in de Nieuwenbergh. 
 
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!           KaaBeeOotje 255: dinsdag 24 augustus 


