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Bingo  
Op woensdag om 13.30 uur: 
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: 
Wo. 5 en Vr.14 en Vr. 28 feb 
Wo. 4 en Vr. 13 maart 
Wo. 1 en Vr. 17 april 
Ma. 25 april Koningsdag 
Wo. 6 en Vr. 15 mei 
Wo. 3 en Vr. 19 juni 
Wo. 1 en Vr. 17 juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda 

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: 
Mw. Margreet Verstraten-Jacobs 
Mw. Corrie Musters-Doggen 
Hr. Ad van Wensen 
Mw. Hettie van Wensen-Noteboom 
Overleden: 
6-12-2019 Hr. C. Corstjens op de leeftijd van 84 
7-1-2020   Hr. G Buckens op 71 jarige leeftijd 
12-1-2020 Hr. T Buckens is 78 jaar geworden 
13-1-2020 Mw. Jonkers-Backx met haar 85 jaar 
 
Op dit moment hebben we  457 leden 

Belangrijke contactadressen 
Ouderenadviseur KBO Oud Gastel:    

Betsie van Oosterhout  tel. 0165-
514058 

Cliëntondersteuners Halderberge: 
Dhr. Jack Donkers tel. 06 20 78 85 31  
(Voor Oud Gastel/Stampersgat) 

Belastinginvullers:  
Wim van Oosterhout, tel. 512141 
Adri Lazaroms-Poppelaars, tel. 512523 
Tonny van Oers-Fasen, tel. 563010 

Klusdienst KBO Oud Gastel coördinator: 
  Jos Kepers tel. 0165-512606 
Graag Gedaan werkt voor heel gemeente 
Halderberge: 
  Tel. 0168-313100  Aan deze       

dienstverlening zijn kosten verbonden  
         

 

Opgezegde leden 
Mw. P. Hellemons-Cools 
Hr. A. Hellemons 
Hr. J. Willekens 
Mw. J. Braspenning –de 
Weert 
 
******************* 
 
 
Valtraining 
Daar er te weinig 
aanmeldingen waren 
voor de valtraining gaat 
deze niet door. 

 

mailto:Tel:%200165-514058
mailto:leovanoosterhout@ziggo.nl
mailto:Tel:%200165-511848
mailto:ogsecretariaat@gmail.com
mailto:alazaroms@gmail.com
mailto:ogledenadm@hotmail.com
http://www.kbo-oudgastel.nl/


 
 
 
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 dansmiddagen van dit winterseizoen wordt gehouden op zondag 5 april 
2020.  
 
 
  
 
Carnaval staat weer voor de deur. Als goede traditie wordt er voor alle senioren een 
heerlijke kom erwtensoep uitgeschept in het Veerhuis.  
U wordt verwacht om 11 minuten over 11 met een lekker bakje koffie/thee, waarna 
om 11 minuten over 12 de erwtensoep op tafel komt samen met een lekkere bruine 
boterham. En dit allemaal helemaal gratis.  
Tussen de koffie en de erwtensoep zal “Wor d’ut Verschil” komen spelen om de 
feestvreugde te vergroten. 
Daar deze snertochtend steeds drukker bezocht wordt is er i.v.m. de veiligheid bij 
calamiteiten een maximum aantal bezoekers ingesteld. Vandaar dat opgeven 
noodzakelijk is en we maar één inleveradres hebben, want vol is vol. Gelijk weten we 
dan voor hoeveel personen er erwtensoep  gemaakt moet . Aan het eind van deze 
nieuwsbrief vind u een strook om u op te geven voor deze snertochtend.  
 

 

 

Voor de zesde keer organiseren wij weer een groots Riktoernooi in ’t Veerhuis. Op 
Vrijdag 28 februari, woensdag 5 en vrijdag 13 maart a.s. Aanvang: alle drie de rik-
dagen om 13:15 uur. Inleg: € 6,00 voor alle drie de dagen samen;  te voldoen 
gelijktijdig met de inschrijving. Iedere dag zijn er zoals gewoonlijk dagprijzen te 
winnen en na drie rik-dagen zijn er voor de eerste zes beste rikkers mooie 
hoofdprijzen ter beschikking gesteld door: 
Jumbo-Broos; Novy Heshof; Slijterij ’t Raadhuis;  Partyservice Jovel; DA Drogist en 
Jets Andere Koek. 
Mensen die maar twee dagen kunnen zijn ook welkom en dingen ook mee naar de 
hoofdprijzen. 
Inschrijven vóór 21 februari door een enveloppe met naam en telefoonnummer en 
de € 6,00 in te leveren bij : 
Henny van Toren, Molenweide 52 telefoon 512239 of  
Betsie Herijgens, Het Hof 29 telefoon 512314. 
 
 
 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag middag  12 maart a.s. 
en begint om 13.30 uur.  Eerst krijgen we het officiële gedeelte. In de pauze zullen 
weer lotjes verkocht worden voor de loterij aan het eind van de middag. Na de pauze 
komt er een gastspreker. Laat uw stem horen en kom naar deze vergadering. 
 

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

Snertochtend 21 februari 
 

KBO Riktoernooi 
 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 
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Na onze oproep in januari voor deze vacature hebben we nog geen aanmeldingen 
mogen ontvangen. 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. In de nieuwsbrief van 
de vorige maand staan zijn/haar taken, de functie eisen, vaardigheden en de te 
volgen procedure beschreven. Wil je eerst wat meer weten neem dan gerust contact 
op met onze voorzitster Betsie van Oosterhout, tel. 514058 
 
 
 
 
Madeleine Palings heeft tijdens haar bezoek aan de EXPO in 2019 een reis gewonnen. 
Hierbij haar verslag, 
Eindelijk is het zover…… 19 december om 4.45 uur worden we weggebracht door Ton 
en Betty naar Roosendaal – station. Om 5.15 uur worden we met een bus opgehaald 
en rijden we naar het plaatsje Zeeland in NB, vandaar uit vertrekken we naar Berlijn. 
Regelmatig een tussenstop voor koffie / eten / en de wc. Rond 19.00 uur komen we 
aan bij ons hotel, even opfrissen en dan lekker eten en vroeg naar bed na deze lange 
reis. 
Om 7.00 uur gaat de wekker weer, ontbijten en de bus in.  Er gaat 
ook een reisleider mee die ons alles kan vertellen over Berlijn. We 
hebben zoveel gezien en uitleg gehad van de reisleider wat er 
allemaal gebeurd is in oost en west Berlijn. Soms is het ook wel 
heftig wat we allemaal horen. Hier is veel gebeurd wat wij niet 
weten voor – tijdens – en na de oorlog en de muur. 
Na de lunch gaan we de stad in ( en maar hopen dat we de bus 
nog terug kunnen vinden). Eerst naar de kerstmarkt, wat een 
drukte maar wel gezellig. Daarna naar de griek om lekker te eten. 
Rond 22.00 uur terug in het hotel, het was een volle dag dus 
douchen en naar bed. 
De volgende dag om 9.00 uur de bus in, de reisleider vertelt weer alles over de 
gebouwen waar we naar toe gaan of langs komen. Daarna de boot op voor een 
rondvaart en lunch. Rond 15.00 uur gaan we nog de stad in, dus nog even een 
kerstmakrt meepakken. Er zijn er zoveel, het is één en al kerstsfeer. Ook nog even 
een paar winkels in. Deze zijn zo groot en erg druk, maar wel mooi. Rond 10.00 uur 
weer terug in het hotel, lekker eten en daarna vroeg naar bed want morgen 
vertrekken we weer richting huis. 

Vacature Voorzitter KBO afdeling Oud Gastel ( herhaling) 
 

Verslag Prijswinnaar Senioren EXPO 2019 
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Om 08.00 uur allemaal weer de bus in en de nodige tussenstops onderweg. 
Aangekomen in het plaatsje Zeeland nog een groot buffet,  super geregeld!!! 
Afscheid nemen van de chauffeur en zijn vrouw, hele gezellige mensen. En natuurlijk 
van de rest van het gezelschap. Wat een mooie reis was het!!! 
 
 
 
 
Veertien januari begon somber en nat, slecht begin voor een toch hopelijk 
aangename dag. 
Want vandaag gaan we samen - Oud Gastel en Oudenbosch – naar de Expo in 
Veldhoven. Een jaarlijks terugkerend gebeuren in januari. 
Huishoudelijk, ontspannend, interessant en gezellig, met muziek – mode – reizen – 
handwerk – fietsen – bedden – auto’s …….. heel veel informatie dus. 
Hoezo? …. Wat ben ik vergeten? De politiek ja, zij waren er ook en lieten zich hier van 
hun beste kant zien. Er was nog meer….. Maar om dat te beleven ga je toch gewoon 
de volgende keer zelf mee! Echt voor iedereen wat wils, dus ook de innerlijke mens 
hoeft niets te kort te komen. 
 
 
 
 
De contributie is, als u een machtiging heeft afgegeven, de laatste week van januari / 
eerste week van februari van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen machtiging 
afgegeven en heeft u nog niet betaald, dan vragen wij u het bedrag van € 22,50 per 
persoon zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 februari 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 en dus beiden het 
lidmaatschap te betalen.  
Meer gemak voor u en voor ons ….. geef een getekende incassomachtiging ( per 
persoon) af. Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u dit altijd weer 
terug vorderen. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester 
Adri Lazaroms, tel. 512523 
 
 
Opgave deelname Snertochtend vrijdag  21 februari 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.nr.:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
neemt deel aan de snertochtend op vrijdag 21 februari. 
 
Inleveren uiterlijk 14 februari bij: 
 
Betsie van Oosterhout, Oudendijk 16 
 

Verslag Senioren EXPO dinsdag 14 januari 2020  
 

Contributie 2020 
 


