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Bingo  
Op woensdag om 13.30 uur: 
Alles afgelast tot 1 juni 
10 en 24 juni 
8   en 22 juli 
 
Rikken 
Start om 13.15 uur: 
Alles afgelast tot 1 juni 
Wo. 3 en Vr. 19 juni 
Wo. 1 en Vr. 17 juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda 

????   Algemene Ledenvergadering 
2 juli   Reisje 
6 oktober  Koersbaltoernooi 
22 oktober  Sport en Speldag 
10 december Kerstviering 
 

Ledenmutaties 
Nieuwe leden: 
mw. A. Timmers-Ernest 
dhr. A. Brok 
dhr. J. Stam 
dhr. M. Rommers 
mw. H. Rommers-v.d. Broek 
 
Overleden: 
22-02-2020 mw. J. Buckens-Rommers; 94 jaar. 
 
Op dit moment hebben we  450 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. J. van Merode-van 
Hoof 
Dhr. A. van Iersel 
Mw. J. Tak-Rockx 
Mw. A. Jansen-Danen 
Mw. J. de Weert-
Braspenning 
Mw. L. Gils-v.d. Horst 
Mw. V.Merrienboer-Tak 
 
******************* 
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Beste KBO leden, 
We leven momenteel in een rare onwerkelijke tijd. 
We zitten binnen, doen snel een boodschapje en we gaan weer naar binnen. 
Want wie is er niet bang voor besmetting met het Coronavirus, meer kunnen we toch ook niet 
doen om het virus voor te blijven. 
Volgens de RIVM moeten we nu zo’n beetje de piek hebben bereikt en als dat klopt dan kunnen 
we hopelijk na 1 juni a.s. ons normale leven weer oppakken. 
Ik snap dat een aantal van U zich alleen voelt en een beetje verveelt misschien? 
Maar het kan echt op dit moment niet anders 
Mocht u behoefte hebben aan contact bel dan elkaar eens op, iedere dag een belletje naar een 
ander is iedere dag een ander praatje. 
We moeten er voor waken dat we ons niet eenzaam gaan voelen. 
Echt wij moeten er met zijn allen doorheen, dat is vervelend maar het is niet anders. 
Zodra de overheid op advies van de RIVM weer groen licht geeft en Kevin ‘t Veerhuis weer open 
mag doen, starten wij weer met ons programma. 
Tot zolang wens ik jullie heel veel gezondheid, moed en veel, heel veel geduld. 
En natuurlijk mag je mij ook gerust bellen. 
 
Betsie van Oosterhout 
 
 
 
 
*De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Hierover 
krijgt u op tijd bericht. Bewaart u de agenda en het verslag goed zoals deze bij de vorige 
nieuwsbrief was bijgesloten. 
*Het uitje met de Museum Plusbus welke in mei was gepland wordt ook uitgesteld tot een 
nader te bepalen datum. 
*Onze eigen reis van 2 juli staat nog steeds gepland, maar niets is meer zeker dus in onze 
volgende nieuwsbrief weten we hopelijk meer hoe het er allemaal voor staat. 
 
Alle activiteiten in het Veerhuis liggen ook nog steeds stil tot een nader te bepalen datum. 
In deze onwerkelijke tijd wordt veel geduld en begrip gevraagd van ons allen. 
 
 
 
 
Onze belastinginvullers zijn al flink aan de slag gegaan om  te helpen. Want belastingaangifte 
doen ligt niet stil. Mocht u alsnog hulp nodig hebben neem dan telefonisch contact met hen 
op. 
Adri Lazaroms-Poppelaars  tel. 512523 
Wim van Oosterhout     tel. 512141 
Tonny van Oers-Fasen   tel. 563010 
 
 
 
 
Bij de ONS van deze maand zit een flyer over een belcirkel. 
Weet u niet precies hoe dit gaat bel ons voor hulp. 
Wilt u gewoon eens contact met een bekende hier uit Oud Gastel maar weet u zijn/haar 
nummer niet, bel dan gerust naar één van onze bestuursleden die vermeld staan onderaan 
deze nieuwsbrief en wij zullen proberen hem of haar met u in contact te brengen. In deze tijd 
is de telefoon het meest veilige en belangrijke contactmiddel. 

Woordje van onze voorzitster 
 

Afgelaste of uitgestelde evenementen 

Belastingpapieren invullen 

Flyer Belcirkel 
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We leven op dit moment door het Coronavirus in een moeilijke tijd en we hopen natuurlijk dat het 
met al onze leden goed gaat. 
Toch bereiken ons berichten dat het voor een aantal leden, om welke reden dan ook, steeds 
moeilijker wordt hun boodschappen te doen of hun medicijnen bij de apotheek op te halen. Een 
aantal mensen is fysiek niet in staat dit zelf te doen, andere zijn heel bang besmet te worden met 
het Coronavirus. 
Mogelijk kunnen deze mensen een beroep doen op hun eigen sociale netwerk en zijn 
familieleden, kennissen of buren bereid de helpende hand te bieden. 
Mocht u geen mogelijkheid hebben dit zelf te regelen en u hebt toch hulp nodig, schroom dan niet 
en laat het ons dan weten door te bellen met onze secretaris  
Jan Broos tel: 0165-511848 mobiel: 06-57532932, mailen kan natuurlijk ook naar 
ogsecretariaat@gmail.com  
Na overleg neemt een vrijwilliger van de KBO dan contact met u op om verdere afspraken te 
maken. 
 
 
 
 
 
In goed overleg met de wedstrijdleiding heeft het bestuur van Regio Biljart West Brabant als 
gevolg van de Corona crisis beslist de competitie 2019/2020 te beëindigen. 
Het bestuur betreurt het deze beslissing te hebben moeten nemen , maar gezien de ernst van de 
situatie en alle afgekondigde maatregelen van de autoriteiten om de crisis te bestrijden, hadden 
wij geen andere keuze. 
 
Wederom in overleg met de wedstrijdleiding is beslist dat de stand na de laatste volledige 
wedstrijdweek eindigend op 6 maart 2020 bepalend is voor de eindstand voor het kampioenschap 
in de 3 klassen L1 ,L2 en L3 . 
 
Kampioen 2019/2020 voor de 3 klassen zijn daarom geworden: 
Klasse L1 : Halsteren 4 
Klasse L2 : Halsteren 8 
Klasse L3 : Boeiend de Striene 2 
Kampioenen van harte gefeliciteerd ! 
 
Afhankelijk van de resultaten van de bestrijding van het Corona virus en de afgekondigde 
maatregelen zal het bestuur in overleg met de wedstrijdleiding beslissen of de finale wedstrijden 
voor het algemeen kampioenschap plaats kunnen vinden. In principe zijn deze wedstrijden 
gepland voor 11 juni bij Koch in de Welberg 
Het zelfde geldt voor de afsluitende feestelijke middag op 9 juli in de Wittenhorst te Halsteren. 
De algemene vergadering staat gepland voor 5 juni in het Weike te Lepelstraat, 
Het bestuur zal u tijdig hier over verder informeren. 

Biljartcompetitie 

Met Elkaar - Voor Elkaar 
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Wij hopen u in goede gezondheid spoedig weer aan de biljarttafel te zien en vertrouwen er op u bij 
deze naar tevredenheid geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het bestuur van Regio Biljart West Brabant. 
Bert van den Brink, Secretaris. 
 
 
 

 
de kamer lijkt gekrompen 

met muren te dichtbij 
 

 eenzaamheid dreigt toe te slaan 
door onverwacht bezoek 

van onzichtbare vijand 
 

wereldwijd slaat hij toe 
maakt ontelbare doden 

 
de kamer lijkt gekrompen 

met muren te dichtbij 
 

kinderen staan beneden 
zwaaien, gooien kusjes 
iemand maakt muziek 

 
je zwaait met tranen in je ogen 

  voelt het gemis in dubbele kracht 
 

zit in je vertrouwde stoel 
de kamer lijkt gekrompen 

met muren te dichtbij 
 

WANNEER 
               is deze nachtmerrie voorbij 

 
 

       
 

        Elly Schepers-Corstjens 

 
 

 

Wanneer 
 


