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Familieberichten. 

Wij ontvingen bericht van overlijden van  

Ad Jongeneelen-Oomen.  

Ad was jarenlang een trouw lid van onze vereniging 

en toonde steeds interesse in alles wat er gebeurde. 

Wij wensen Niels en Arie heel veel sterkte. 

Ad werd 93 jaar. 

 
Van het bestuur. 

De voorbereiding voor de viering van het 70 jaar 

bestaan van KBO-Zegge is in volle gang.  

Na alle beperkingen van de afgelopen periode, 

hopen we dat het voor iedereen een bijzondere dag 

gaat worden. Hou de datum vrij: 19 november 2021 

 
Het is een goede gewoonte dat wij mensen, die in 

het ziekenhuis liggen/hebben gelegen, een hart 

onder de riem steken.  

Graag ontvangen wij bericht als hier sprake van is. 

Een berichtje kan naar Wil Haadsma (54 81 36) 

 
Modeshow. 

Op maandag 27 september starten we de modeshow 

weer op.  

Net als de voorgaande keren, zal dit weer in 

Hoeven zijn: Sint Janstraat 83. Aanvang 13.30 uur.  

Onze mannequins zullen op tijd worden benaderd. 

Verdere informatie en opgeven bij  

Joke Oomen (54 19 30) 

 
Start activiteiten. 

We hebben al eerder gemeld dat we onze 

activiteiten weer opstarten voor zover dat mogelijk 

is en voor zover is toegestaan. Er is bij de 

verschillende onderdelen extra ruimte om je aan te 

melden. Meer informatie via het secretariaat. 

We denken aan: Line-dance, elke dinsdagochtend 

vanaf 10.00 uur, o.l.v. Ineke Donkers. Er kunnen 

nog enkele dansers bij! 

De 50-plus gym, elke woensdag om 10.45 en 11.45 

o.l.v. Conny de Vries. Omdat we met twee groepen 

zijn gestart, kunnen nieuwe deelnemers zich 

aanmelden. 

Ook de bridgers willen weer gaan starten. Elke 

donderdag vanaf 18.45 uur. We komen nog twee 

bridgers tekort. Coördinatie bij Paula Bartels. 

Zo het er nu naar uit ziet, zal het meezingkoor 

KBOZ halverwege september weer beginnen met 

de repetities. De leden ontvangen tijdig informatie 

hierover via Tilly Verbraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaarvergadering 2021 

Op donderdag 12 augustus was, na anderhalf 

jaar, de algemene ledenvergadering. 

Een beperkt aantal leden had toegang tot deze 

bijeenkomst. Blijkbaar hadden onze leden dit 

goed door: het aantal aanmeldingen paste precies 

bij het toegestane aantal. 

De voorzitter ging in op de ontwikkelingen 

a.g.v. de pandemie. Dit had/heeft o.a. gevolgen 

voor de bestuurswisselingen. Zoals Helmi 

verwoordde is er voor enkele bestuursleden 

sprake van een “bonus”jaar: de extra tijd dat 

bestuursleden in functie actief zijn gebleven 

nadat ze eigenlijk zouden stoppen. 

Lisette van Peer en Joke Oomen traden om deze 

reden, anderhalf jaar later dan hun bedoeling 

was, af.  

Tijdens de vergadering werd Jan Wetzer 

herbenoemd als bestuurslid.  

Als nieuw lid werd Marie-Louise Marijnissen 

benoemd. Marie Louise liep al een jaar met het 

bestuur mee, om kennis te kunnen maken met de 

inhoud van de bestuurstaken. 

De kascommissie, deze keer gevormd door Paula 

Bartels en Gerda Slooters, waren positief over 

het financieel resultaat. De nieuwe 

kascommissie bestaat nu uit (in volgorde van 

aftreden) Anton van Eekelen, Gerda Slooters en 

Paula Bartels. Joke droeg de kas symbolisch 

over aan Wil Haadsma, die nu de nieuwe 

penningmeester is.  

Marie-Louise en Wil: veel succes! 

Overigens blijven Joke en Lisette een actieve rol 

spelen bij activiteiten van onze KBO.  
 

Bij hun afscheid ontvingen Joke en Lisette een 

mooi fotoboek, waarin hun belevenissen tijdens 

de bestuursperiode waren weergegeven. Ook 

kregen ze het KBO-speldje met bloemen. 
 

Na de vergadering werden enkele rondjes bingo 

gedraaid door Ria Veeke en Lisette van Peer. Er 

waren diverse streekproducten als prijs. 
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Lisette en Joke 

bij hun afscheid 

als bestuurslid 
(samengestelde foto) 



                                                                                                                                    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!          KaaBeeOotje 256: dinsdag 28 september 

augustus 

Verder elke week: 
Dinsdag:  10.00 uur:  line dance. 
 13.30 uur:  jeu de boules 
Woensdag:  10.45 en 11.45 uur: 50-plus-gym. 
 13.00 uur: fietsen 
Donderdag    9.00 uur:  Tai Chi. 
Vrijdag 13.30 uur: jeu de boules 
 
 
 

KaaBeeOotje Kalender: 
10 september: 13.30 uur:  bingo. 
17 september: 13.30 uur: kaarten/rikken 
24 september: 13.30 uur: bingo 
27 september: 13.30 uur: modeshow 
28 september: Volgende KaaBeeootje met ONS. 
Alle activiteiten zijn in de Nieuwenbergh. 

 

KBO-Zegge: 70 jaar! 

Hou de datum 19 november 2021 vrij! 


