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Bingo  
Op woensdag om 13.30 uur: 
22  januari 

12 en 26 februari 
11 en 25 maart 
8   en 22 april 

13 en 27 mei 
10 en 24 juni 

8   en 22 juli 
 

Rikken 
Start om 13.15 uur: 
Vr. 10 en Vr. 17 januari 

Wo. 5 en Vr.14 en Vr. 28 feb 
Wo. 4 en Vr. 13 maart 

Wo. 1 en Vr. 17 april 
Ma. 27 april Koningsdag 
Wo. 6 en Vr. 15 mei 

Wo. 3 en Vr. 19 juni 

Wo. 1 en Vr. 17 juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda 
 
2 januari  Nieuwjaarsreceptie 

9 februari  Dans- en live muziek middag 
21 februari  Snertochtend  
12 maart  Algemene Ledenvergadering 

5 april   Dans- en live muziek middag 
2 juli   Reisje 

6 oktober  Koersbaltoernooi 
22 oktober  Sport en Speldag 
10 december Kerstviering 
 

Ledenmutaties 
Nieuwe leden: 

Dhr. Antoon Kuijpers 
Mw. Dimphij Kuijpers-van de Noort 

Dhr. Bertus van Hooijdonk 
Dhr. Max Boelhouwers 
Mw. Lia Boelhouwers-van Sprundel 

Opgezegd: 
Mw. L. Hoesen-Spierts 

Mw. J. Kerstens-Uitdehaag 
 
Op dit moment hebben we  458 leden 

Aankondiging 
De kascontroles 
worden uitgevoerd op 
3 februari om 10.30 
uur in t Veerhuis. 

 

Nieuwe website 
 
Om verschillende redenen konden we onze oude 
website niet meer handhaven en moest er een nieuwe 
opgezet worden. Dit heeft geresulteerd in een 
prachtige nieuwe website waar Adri Lazaroms heel 
veel tijd in heeft gestoken. Dank je wel hiervoor. 
 
Ons website adres is: 
www.kbo–oudgastel.nl  
of type in Google:  KBO Oud Gastel.  
Ga dan naar onze website via KBO Brabant. 
De oude site onder beheer van webmaster Jan Kik is 
nog wel te openen maar niet meer up to date en zal 
binnenkort vervallen. 
Veel leesplezier en bekijk ook alle foto’s eens. 
 

Vooraankondiging 
In de nieuwsbrief van 
februari komt de 
uitnodiging voor de 
snertochtend. Voor 
deelname dient u 
zich dan op te geven. 
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Wil je graag nog eens dansen of gewoon genieten van de muziek en de gezelligheid dan ben 
je, ook als je geen lid bent van de KBO, weer van harte welkom op onze dansmiddag van 

zondag 9 februari a.s. van 14.00 uur tot ca. 17.00 uur. 
De muziek wordt verzorgd door DJ Blue Boy Jos 
Consumpties zijn uiteraard voor eigen rekening maar de toegang is gratis.  

De laatste dansmiddag van dit winterseizoen wordt gehouden op zondag 5 april 2020.  
 

 
 
 
 
Jaarlijks op de 1e dinsdag in oktober vindt het koersbaltoernooi plaats. Wij zijn op zoek naar 
iemand die dit toernooi mee wil helpen organiseren en  daarbij overweg kan met de 

verwerking per computer. Wil je je hiervoor inzetten of eerst meer informatie wat dit zoal 
inhoudt, neem dan contact op met Betsie Herijgens-Tak, Het Hof 29, tel 0165-512314; 
takbetsie@gmail.com  

 
 

 
  

 
Beste Biljartvrienden: 
 

Afgelopen kwartaal hebben we bij het Veerhuis een Persoonlijk Kampioenschap Libre toernooi 
georganiseerd voor de leden van onze KBO vereniging. De wedstrijden vonden plaats op elke 

vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur in Het Veerhuis te Oud Gastel.  
Als wedstrijdorganisatie willen we alle deelnemers bedanken voor hun inschrijving, inzet en 

sportiviteit tijdens deze kampioenschappen. Hopelijk heeft u net als wij ook zo genoten van 
deelname aan deze wedstrijden en bent u volgend jaar ook weer van de partij?  

Hierbij presenteren wij jullie de behaalde eindresultaten van de Persoonlijke 
Kampioenschappen Libre 2019: 

 

Poel A:         Poel B:                                

1  : B. Vermunt        1  : P. Lambregts 
2  : K. Paantjes        2  : J. Brocatus 
3  : F. van Hooydonk       3  : J. Reynders 

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020.    De wedstrijdorganisatie. 

 

 Dansen bij de KBO op zondag 9 februari in ’t Veerhuis 
 

Persoonlijke Kampioenschappen Libre 2019: 
 

Gezocht…. 
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De tijd gaat snel, Betsie van Oosterhout is het komend voorjaar alweer 9 jaar voorzitter van 

onze vereniging. Volgens de statuten van KBO-Brabant kan zij zich hierna niet meer 
herkiesbaar stellen. Als huidig zittend bestuur vinden wij dit erg jammer. Anderzijds is het 

soms ook weer goed dat er weer eens een wisseling van de wacht komt. We zijn dus op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Jullie zullen begrijpen dat niet zomaar iedereen deze functie in 
kan vullen. Onderstaand zijn de taken, de functie eisen, vaardigheden en de te volgen 

procedure beschreven.  
Taken: 

 Aansturen en inspireren van de bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging.  
 Leiding geven en verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering van de 

Vereniging.   

 Zit de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voor. 
 Stelt samen met de secretaris de agenda’s op voor de vergaderingen.  

 Vertegenwoordigt samen met de secretaris de vereniging in de kringvergadering van 
de KBO (in Halderberge de SOH) 

 Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen. 

 Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. 
 Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.  

 Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging  
 Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement 

en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen  

 Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste 
bestuurslid of vrijwilligers. 

 Functie-eisen, vaardigheden:  
 Goede communicatieve vaardigheden  
 Affiniteit met besturen en management  

 Affiniteit met het beheer van gelden  
 In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de 

vastgestelde beleidsvisie uit te dragen  
 Flexibele instelling en stressbestendig  

 Leiding kunnen geven  
 Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging  
 Goede omgang met vrijwilligers en overige bestuursleden 

Procedure: 
 Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 februari 2020 telefonisch of per mail 

(schriftelijk) aanmelden bij de secretaris. 
 Na aanmelding worden kandidaten uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek met de 

huidige voorzitter en secretaris. 

 Als in het gesprek blijkt dat een kandidaat geschikt is voor de functie, wordt hij of zij 
officieel kandidaat gesteld. 

 Bij meerdere geschikte kandidaten vindt in de algemene ledenvergadering van 12 
maart a.s. een stemming plaats door de leden. 

 

Vacature Voorzitter KBO afdeling Oud Gastel 
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Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich enkele deelnemers gemeld. Dit is echter 

niet genoeg om een valtraining te geven door Judovereniging Makoto Dokokai en Fysio van 
Zuilichem. Hierbij nogmaals…… Mensen die hiervoor geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven 
bij Betsie van Oosterhout, Oudendijk 16,  tel 0165-514058. Indien er voldoende 

belangstelling is krijgt u bericht waar en hoe deze valtraining gegeven gaat worden. 
Dus geef u nu vast op. 

 
 
 

 
De belangrijkste bewoners van een middelbare school zijn de leerlingen en de leraren zou je 

denken, maar dat is niet zo. In ‘De schoonmaaksters’ van De Nieuwe Comedie zijn het de 
schoonmaaksters, de conciërge, de hulpconciërge en de directeur. De reden is eenvoudig: het 
is de laatste dag van de zomervakantie en dan zijn er nog geen lessen. Een leeg gebouw dus, 

maar denk nou niet dat er niets gebeurt! De schoonmaaksters komen na de vakantie weer 
naar school, vertellen aan elkaar hun belevenissen en drinken gezellig een bakkie. De 

directeur moet nog even naar het lesrooster kijken en de conciërges hebben zo hun klusjes. 
Ze kunnen allemaal goed met elkaar opschieten, maar soms gaat het mis… En om eerlijk te 

zijn: in het toneelspel dat De Nieuwe Comedie opvoert, gaat het dit jaar helemaal verkeerd! 
Alle zeilen moeten bijgezet worden om de problemen op tijd op te lossen, want de lessen 
beginnen bijna……. 

Elke dinsdagavond zijn de spelers in ’t Veerhuis druk aan het repeteren om deze komedie op 
de planken te brengen. De spelers leren hun teksten, zoeken naar het karakter dat ze 

uitbeelden en dragen ideeën aan voor hun kleding. Ondertussen denkt een bouwgroep na 
over het decor en gaat aan de slag. Het bestuur komt geregeld bijeen om allerlei zaken te 
regelen. Kortom, een toneelvoorstelling is zomaar niet georganiseerd. Daar zijn veel 

vrijwilligers bij betrokken.  
Op Zondag 19 januari en Zaterdag 25 en zondag 26 januari En zaterdag 1 en zondag  

2 februari zijn de voorstellingen in `t Veerhuis te Oud Gastel.De zaal gaat open zaterdags om 
19.30 uur en zondag om 13.30 uur de aanvang is 20.00 uur 14.00 u de kaarten zijn 
verkrijgbaar voor € 9,- incl. consumptie bij: Het Raadhuis, De Martwinkel, Natuurlijk bij 

Sanne, Onder de Toren,en bij Novy . 
De Nieuwe Comedie hoopt het  publiek weer een  gezellige toneelmiddag of -avond te 

bezorgen.  U komt toch ook !                                                Herbert Mouwen, regisseur 
 

 

 

 

We vertrekken op Dinsdag 14  januari 2020 om 9.00 uur  vanaf het busstation in Oud 
Gastel en gaan om 15.00 uur weer terug,  we zijn dan rond 16.30 weer thuis. 

Je mag je lunch zelf meenemen. Lunch en drankjes zijn voor eigen rekening. 
Mocht u op dinsdag 14 januari niet kunnen en wilt u op een andere dag op eigen gelegenheid 

(met de auto) de Expo bezoeken, dan zijn er bij Jeanne Kepers - Schenck vrijkaarten voor de 
entree verkrijgbaar.    
 

 
 

 
De contributie zal, als u een machtiging heeft afgegeven, eind januari van uw rekening 
worden afgeschreven. Heeft u geen machtiging afgegeven dan vragen wij u het bedrag van 

€ 22,50 per persoon in de maand januari over te maken naar KBO Oud Gastel, 
rekening. NL 70 RABO 0141 1203 12 (vermeld hierbij uw lidmaatschapsnummer) 

Wist U dat…..Het lidmaatschap van de KBO persoonlijk is, dus bij echtparen of 
samenwonenden dienen beide partners lid te zijn/ worden. 

“De schoonmaaksters” van De Nieuwe Comedie 

Valtraining 
 

Senioren EXPO dinsdag 14 januari 2020 (herhaling) 
 

Contributie 2020 
 


