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KaaBeeOotje-kalender: 
 
  4 maart: 13.30 uur: Kaarten/rikken 
11 maart: 13.30 uur: Bingo 
18  maart:  13.30 uur: Kaarten/rikken 
21  maart: 13.30 uur: Modeshow 
8  april:  11.00 uur: Paasviering 
12  mei: seniorenexpo 
20  mei: jubileumfeest 
 
Elke week: 
Dinsdag:  10.00  uur: line dance. 
Woensdag:  10.45 en 11.45 uur: 50-plus-gym. 
Donderdag:   9.30  uur: Tai Chi. 
 10.45 uur: KBOZ 
  
Dit alles is in de Nieuwenbergh. 
Vanwege Covid zijn de andere geplande 
activiteiten voorlopig nog stilgelegd. 
 

 

 

 

Van het bestuur. 

Vorige week zijn er een aantal 

versoepelingen mogelijk geworden wat 

betreft de omgang met elkaar vanwege de 

corona. We zijn blij dat we, na twee jaar de 

draad weer op kunnen pakken. Het betekent 

niet dat we plots alles over boord moeten 

gooien, wat betreft de eerdere maatregelen. 

Het virus is niet weg! 

Dus blijf attent. 

Via de coördinatoren kun je vernemen hoe 

het staat met de opstart van de betreffende 

activiteiten. Zie voor verdere gegevens 

hierover ons jaarboekje blz. 19. 

 

Bij de samenstelling van ons jaarboekje 

mogen we op blz. 26 nog nieuwe leden 

toevoegen: 

Ruud Mertens, Ad Jongeneelen en Tonny 

Jongenelen-Broeren. Jullie ook van harte 

welkom bij onze vereniging! 

 

In ons vorige KaaBeeOotje vertelden we al 

dat het Graskneuzersbal dit jaar niet door 

gaat. Zo het er naar uit ziet gaan de 

versoepelingen ivm corona pas later in.  

 

Kaarten en bingo starten weer in maart. De 

datums kun je vinden op pag. 16/17 van het 

jaarboekje.  

 

KBOZ is inmiddels ook weer hervat, zij het 

met aangepaste opstelling. 

 

Wat in het vat zit: 

Voor enkele activiteiten, die we moesten 

uitstellen de afgelopen periode, zijn al 

nieuwe datums bekend. 

De Paasviering is vastgesteld op 8 april 

aanstaande. Het zal de eerste bijeenkomst 

zijn na twee jaar, waarbij we weer samen 

kunnen zijn, zoals we eerder gewend waren.  

De Seniorenexpo, die eerder in januari was 

gepland, gaat nu door op 12 mei. Nader 

bericht komt in het volgende KaaBeeOotje. 

Het feest vanwege het 70-jaar bestaan van 

onze vereniging, dat eerder gepland was op 

de eigenlijke dag (19 november 2021) zal op 

20 mei plaatsvinden. 
 

 

 

 

 

 

Contributie 2022. 

De meesten van ons hebben intussen de 

contributie van €18.- euro overgemaakt. 

Als je nog niet hebt betaald, wil je dit dan 

svp per omgaande doen onder vermelding 

van contributie 2022 met de naam voor 

welk lid wordt betaald. 

Het rekeningnummer staat onderaan op dit 

blad. 
 

21 maart: Modeshow. 

Op maandag 21 maart kunnen we in 

Hoeven terecht voor een modeshow in de 

winkel van Lady’s Club.  

Deze keer is er speciale aandacht voor de 

nieuwe collectie voor het komende seizoen.  

De dames van onze eigen KBO showen de 

nieuwste lente- en zomercollectie.  

De toegang is gratis en we beginnen om 

13.30 uur.  

Eventueel kan vervoer geregeld worden. 

Als je erbij wil zijn, meld je dan vóór 17 

maart bij Joke Oomen (54 19 30).  

Zij kan je ook verdere informatie geven. 

Het adres in Hoeven is: St. Janstraat 83. 

De koffie staat klaar. 
 

 

De jaarlijkse vastenmaaltijd is op woensdag 

16 maart in de pastorie. Aanvang 17.30 uur. 

Zie verder bericht op de andere kant (rechts 

bovenaan: SOSSAH).  

Opgave vóór 12 maart. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KBO-Zegge: de bond voor de moderne 50 plusser!           KaaBeeOotje 264: dinsdag 29 maart 2022 

 

Stichting Onderlinge Samenwerking  

Sint Anthony’s Hospital (SOSSAH). 
                 

Dit jaar is de vastenmaaltijd, welke jaarlijks door Caritas ism 

de Diakonie wordt georganiseerd, op woensdag 16 maart.  

De opbrengst gaat deze keer naar SOSSAH! Samen met 

leerlingen van de basisschool worden heerlijke Ghanese 

gerechten bereid. Voor deelname en verdere informatie kun 

je terecht bij Mien Slooters (0165) 54 92 71 

NL98Rabo 363 3914 tnv SOSSAH.               www..sossah.nl. 

Info  SOSSAH:  Annemieke de Bruijckere,  Toon Oomen c.a. 
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Paasviering en Ledenvergadering. 

Op vrijdag 8 april aanstaande is onze jaarlijkse 

Paasviering, gevolgd door de jaarvergadering.  

Om 11.00 uur beginnen we met een 

eucharistieviering met pastoor Hans van Geel.  

Ons Gemengd Koor o.l.v. Marco Buijs verzorgt 

de zang en Stien Mol is lector. Kosters zijn Toos 

en Kees van der Veeken. 

Na de dienst is het weer genieten van een 

heerlijke paaslunch, samengesteld door onze 

vaste cateraar Fons Dekkers  i.s.m. de 

Nieuwenbergh. 

Na deze lunch volgt de jaarvergadering.  

  

Programma. 

Het programma is als volgt: 

10.45 uur: Zaal open 

11.00 uur: Eucharistieviering 

12.00 uur: Paaslunch 

 

13.15 uur: Jaarvergadering: 

 1.  Opening door de voorzitter. 

 2. Notulen jaarvergadering  

  d.d. 12-8-2021 (zie ommezijde) 

 3. Financieel jaaroverzicht.  

  In 2022 heeft KBO- Brabant   

  de bijdrage met  €1,00    

  per lid verhoogd  

 4. Verslag kascommissie. 

 5.  Benoeming lid kascommissie. 

Anton van Eekelen treedt af, omdat zijn 

termijn er op zit. Anton bedankt! Er is dus 

een vacature. Als je belangstelling hebt, 

kun je je bij de behandeling van dit 

agendapunt aanmelden. De beide andere 

leden zijn Gerda Slooters en Paula Bartels. 

 6.  Overzicht activiteiten afgelopen jaar. 

 7 Woord van dank aan mensen die zich  

  het afgelopen jaar bijzonder hebben 

  ingezet. 

 8.  Bestuursverkiezing (zie verderop). 

 9.  Rondvraag. 

 10. Sluiting. 

 

14.00 uur: 1e deel optreden  “Zangeres Marianne “ 

15.00 uur: Pauze met gratis consumptie. 

15.30 uur: 2e deel optreden “Zangeres Marianne “ 

16.30 uur: Sluiting.  

 

  

 

 

 

De toegang tot de paaslunch en jaarvergadering 

is enkel voor leden.  

In overleg met Wil Haadsma, onze 

penningmeester, zijn de kosten voor deze dag 

inclusief de lunch en de traktatie tijdens de 

pauze, gesteld op € 10,00 per persoon.  

Aanmelden vóór 1 april a.s. bij het secretariaat. 

Maak tegelijkertijd €10.- over op de rekening 

van de KBO (zie onderaan dit blad) o.v.v. 

paasviering 2022. 

Als je alleen aan het middag-gedeelte deelneemt 

betaal je € 2,50 p.p. bij binnenkomst. (s.v.p. wel 

vóór 1 april t  a.s. aanmelden bij onze secretaris, 

(gegevens zie onderaan deze pagina).  

 

Een van de agendapunten is de 

bestuursverkiezing.  

Voorzitter Helmi Mulders is aan het eind van 

haar bestuursperiode van 9 jaar en dus niet 

herkiesbaar. Vanwege de corona is dit intussen 

zelfs 10 jaar geworden. Bij het afscheid van Joke 

en Lisette, die om dezelfde reden langer 

aanbleven, noemde Helmi dit het coronajaar. 

Het bestuur is blij dat Marie-Louise Marijnissen 

bereid is de taken van Helmi over te nemen en 

zich dus kandidaat stelt.  

Statutair wordt de voorzitter direct gekozen door 

de leden. Het bestuur ondersteunt de kandidatuur 

van Marie-Louise van harte. 

Volgend jaar zal Cees Coppens, ook met 

coronajaar, stoppen als bestuurslid/secretaris. 

We zijn dus serieus op zoek naar nieuwe 

bestuursleden voor onze vereniging.  

Je kunt je tot 7 april opgeven bij de voorzitter  

(0165) 54 38 58. Je mag eerst een jaartje 

meedraaien  om te kijken of het iets voor je is. 

 

Notulen jaarvergadering dd.12-8-2021 

door Dymph van den Bossche: 

 

1.Opening door de voorzitter. 

Voorzitter Helmi Mulders opent de vergadering. 

Ze heet iedereen van harte welkom. Speciaal de 

nieuwe beheerder van de Nieuwenbergh,  

Alexander Verwater, en de oud-bestuursleden.  

 

2.Notulen vergadering 12 april 2019. 

Deze worden goedgekeurd.  

Met dank aan Cees Coppens en Dymph van den 

Bossche. 

 

Er wordt stil gestaan bij de 25 leden die sinds de 

laatste Jaarvergadering zijn overleden. 

De namen worden voorgelezen. 

 

 

Kerkdiensten weer op de normale tijden. 

Toos van der Veeken meldde ons dat de missen in de 

kerk voortaan weer in de even weken op 

zaterdagavond zijn. Aanvang 17.30 uur. 

En elke dinsdag om 19.00 uur in ’t Kapèlleke. 



 

 

3.Financieel overzicht. 

Joke Oomen, de penningmeester, geeft een korte 

toelichting bij het financiële verslag .  

2019: Het was een “normaal” jaar en heeft een 

positief saldo van € 1426,03. 

2020: Vanwege corona zijn veel activiteiten niet 

doorgegaan. Positief saldo: € 1513,09. 

 

4.Verslag kascommissie.  
De kascommissie bestaat uit: dhr.P. van den 

Oever, mevr.G. Slooters en dhr.A. van Eekelen. 

Tot vorige week dinsdag is alles gecontroleerd. 

Mevr. G. Slooters vertelt dat het er allemaal 

prima uitziet. De “schatkist” wordt door Joke 

Oomen overhandigd aan Willy Haadsma, de 

nieuwe penningmeester. 

 

5.Benoeming nieuw lid Kascommissie. 

Dhr. P. van den Oever is aftredend. Volgend jaar 

vormen dhr. A.van Eekelen, mevr. G. Slooters en 

mevr. P. Bartels de nieuwe kascommissie. 

 

6.Beknopt overzicht van de activiteiten 

2019/2020. 

De voorzitter geeft een uitgebreid verslag, 

opgemaakt door secretaris dhr. C. Coppens, van 

hetgeen de KBO Zegge de afgelopen jaren 2019 

en 2020 heeft georganiseerd. In 2019 waren de 

activiteiten nog op niveau. Speciaal aandacht 

wordt gegeven aan het Bevrijdingsfeest. Helaas 

waren vanaf maart 2020 niet alle activiteiten 

meer mogelijk vanwege corona.  Het dagelijks 

bestuur is wel steeds om de 6 weken bij elkaar 

geweest. 

Een speciaal woord van dank voor Toon Oomen 

en Cees Coppens en de bezorgers van ONS en 

het KaaBeeOotje.  Lisette van Peer wordt 

hartelijk bedankt voor de coördinatie van de 

bezorging. Allen ontvangen een applaus van de 

aanwezigen. 

De voorzitter zegt dat op dit moment steeds 

gekeken moet worden wat wel mogelijk is.   

Een dankwoordje voor alle vrijwilligers, want die 

zijn onmisbaar. De voorzitter vergelijkt de 

vrijwilligers met een bos bloemen. Ieder met zijn 

of haar eigen talenten. In september zal een lunch 

aan hen worden aangeboden. 

 

7. Bestuursverkiezingen. 

Lisette van Peer (statutair) en Joke Oomen  

(statutair herkiesbaar, maar stelt zich niet 

herkiesbaar ) waren in 2020 aftredend.  

Joke Oomen wordt als penningmeester 

opgevolgd door Willy Haadsma. 

Jan Wetzer is aftredend en herkiesbaar. De 

vergadering gaat akkoord met zijn herverkiezing. 

Marie.-Louise Marijnissen heeft een jaar als 

aspirant bestuurslid meegelopen.  

 

 

 

 

 

Ze stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. De 

vergadering gaat akkoord. 

Van Joke en Lisette wordt afscheid genomen. Zij 

krijgen op een dienblad een zilveren speld met 

oorkonde van  KBO Brabant, een cadeautje van 

KBO Zegge en een bloemetje aangeboden. 

Namens het hele bestuur en leden bedankt de 

voorzitter zowel Joke als Lisette. Joke heeft veel 

mensen goed leren kennen.. Ze had een goed 

contact met de leden. 

Lisette blijft haar taken doen als coördinator 

verspreiding van Ons, inkopen voor de bingo, het 

regelen van de verjaardagskaarten, KBOZ., het 

kaarten en het organiseren van de 

carnavalsmiddagen. Eigenlijk is ze een 

activiteitenbegeleidster. Zulke mensen moet je 

hebben binnen je club, aldus de voorzitter. 

Beiden hebben een bonusjaar extra gekregen. Het 

bestuur heeft een grenzeloos vertrouwen in 

beiden gehad. Zij hebben het verschil gemaakt 

binnen het bestuur. Begrip, humor en wijsheid 

zullen worden gemist, aldus de voorzitter. Joke 

bedankt iedereen voor het in haar gestelde 

vertrouwen als penningmeester. Het bestuur 

wordt bedankt voor de prettige samenwerking. 

Lisette sluit zich bij dat laatste volledig aan. 

 

8.Rondvraag. 

Mevr. S. Mol: Ze wil het bestuur hartelijk 

bedanken voor wat zij in deze moeilijke tijd toch 

nog doet. 

Mariavaart spaart voor een duo fiets. Ze vraagt 

hier aandacht aan. 

 

9.Sluiting. 

Nog enkele aandachtspunten vanuit het bestuur:  

-Geef aan Willy Haadsma door als er een lid ziek 

is. Dan wordt daar aandacht aangegeven. 

-Er kunnen nog bridgers bij.(2 tot 5 leden) 

-Willy Haadsma: Als nieuwe penningmeester 

vertelt ze dat er wordt bekeken of de  

 contributies automatisch overgemaakt zouden 

kunnen worden. De leden horen er nog van. 

-Voorzitter: Nieuwe bestuursleden mogen zich 

aanmelden. 

-Aquarelleren kan nieuwe aanwas gebruiken.  

-Line dance: daar zitten geen KBO leden van 

Zegge meer op. Men is wel  lid of gastlid 

. Er moeten minimaal 15 volledig betaalde leden 

zijn wil men quitte spelen. Er wordt nog  over 

gesproken binnen het bestuur 

 -Bij de ouderengym kunnen ook mensen bij.  

  Als bestuur gaat men de PR nog eens goed 

bekijken. 

  De voorzitter sluit de vergadering.  

Na de jaarvergadering volgen enkele rondjes 

bingo. Enthousiast geleid door Ria Veeke en 

Lisette van Peer. 


