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Bingo  
Op woensdag om 13.30 uur: 
Alles afgelast tot 30 juni. 
8   en 22 juli 

Rikken 
Start om 13.15 uur: 
Alles afgelast tot 30 juni 

                                                                                                     

Voor je agenda 

????  Algemene Ledenvergadering 
6 oktober  Koersbaltoernooi 
22 oktober  Sport- en Speldag 
10 december Kerstviering 
 

Ledenmutaties 

Overleden: 
08-05-2020 hr. Jos Frijters; op 92 jarige leeftijd.

Opgezegd/uitgeschreven: 
Mw. Rijsdijk-van de Lindeloof 

Op dit moment hebben we  447 leden 

Algemene ledenvergadering 2020 

Zoals bij iedereen bekend heeft het coronavirus het openbare leven nagenoeg stilgelegd. 
Omdat er nog steeds geen zicht op is wanneer we weer met een grote groep samen kunnen 
komen hebben we tijdens onze bestuursvergadering van 2 juni jl. besloten onze geplande 
algemene ledenvergadering van 12 maart 2020 definitief te annuleren en in plaats daarvan 
een virtuele vergadering te houden. 

Dit betekent dat we een denkbeeldige vergadering houden, er is geen echte vergadering, 
maar we hebben een verslag gemaakt van alle te behandelen punten zoals we hadden 
voorbereid. 
Alle leden worden in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde tijd te reageren op de 
behandelde agendapunten, waarna het verslag zal worden vastgesteld. 
Het verslag van deze virtuele algemene ledenvergadering d.d. 2 juni 2020 is als bijlage aan 
deze nieuwsbrief toegevoegd. 

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/


Inleiding: 

Na het onmiddellijk annuleren van al onze activiteiten per 11 maart jl. willen we gezien de 
behoefte van onze leden en de versoepeling van de overheidsmaatregelen die dit mogelijk maken 
een aantal activiteiten per 1 juli 2020 weer opstarten. 
Omdat nagenoeg al onze leden onder de risicogroep vallen willen we dit op een veilige en 
verantwoorde manier met alle betrokkenen doen. 
Al onze binnen activiteiten vinden plaats in ’t Veerhuis, daarom is dit plan van aanpak ook in nauw 
overleg met de beheerder van ’t Veerhuis, opgesteld. Ook hebben wij in goed overleg met de 
gemeente Halderberge als handhaver van de overheidsmaatregelen tijdens coronacrisis, dit plan 
ter goedkeuring voorgelegd.    

Welke activiteiten kunnen of willen we voorlopig nog niet opstarten. 

Fietsen - Wandelen - Koersbal - Kaarten - Sjoelen 

De algemene ledenvergadering die gepland stond op 12 maart jl. is vervallen, we houden dit jaar 
een virtuele vergadering.(zie verder in deze nieuwsbrief) 
Het jaarlijkse KBO reisje dat gepland staat op 2 juli a.s. komt te vervallen. 
Het gepande koersbaltoernooi dat gepland staat op 6 oktober a.s. komt te vervallen. 

Onze sport- en speldag die gepland staat op 22 oktober a.s. houden we nog aan tot nader beraad. 
We komen hier in de toekomstige nieuwsbrieven op terug. 
Ook over onze geplande dansmiddag op zondag 22 november a.s. en onze kerstviering op 10 
december a.s. zullen we in een later stadium beslissen. 

Spelregels voor alle op te starten activiteiten per 1 juli 2020 

Als je koorts hebt, moet hoesten of een loopneus hebt, blijf dan thuis. 
Houd ten alle tijden 1,5 m afstand van elkaar. 
Ga thuis even naar het toilet, voordat je naar ’t Veerhuis komt - dit voorkomt onnodige 
bewegingen. 
Bij de ingang van ’t Veerhuis wordt gevraagd of je je ziek voelt of de laatste dagen ziek geweest 
bent - als dat het geval is wordt de toegang geweigerd. 

In ’t Veerhuis zijn diverse looproutes aangegeven, wijk hier niet van af. 
Bij de ingang van de ruimte van de activiteit staat desinfecteringsgel, het is verplicht deze te 
gebruiken. 
Ga na het betreden van de activiteitenruimte zo snel mogelijk op een gereedstaande stoel zitten 
en blijf ook tijdens een pauze gewoon op je stoel zitten. 
De bestelling van drankjes in de pauze en na afloop van een activiteit worden opgenomen door de 
gastheren of gastdames en mogen alleen genuttigd worden in de activiteitenruimte.  
Bestelde drankjes worden door personeel van ’t Veerhuis op een serveerwagentje in de 
activiteitenruimte gebracht en door de gastheren en/of gastdames naar u toegebracht. 
Het is wel toegestaan om na afloop van een activiteit buiten op het terras, met in achtneming van 
de geldende horecaregels nog wat te drinken. 
Het verlaten van de activiteitenruimte om bijvoorbeeld te gaan roken is niet toegestaan - dit 
voorkomt onnodige bewegingen. 
Hoog nodig toiletbezoek is wel toegestaan. 
Bestuursleden zullen met regelmaat controleren of alles volgens afspraak verloopt.  

Opstart activiteiten per 1 juli 2020 na versoepeling overheidsmaatregelen 
tijdens coronacrisis 
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Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zich conformeert aan bovenstaande spelregels. Leden die 
bewust deze spelregels overtreden zullen door de gastheren, gastdames of bestuursleden worden 
weggestuurd. 

Toelichting gang van zaken bij de op te starten activiteiten 

Bingomiddagen  
De gastdames dragen handschoenen en ontsmetten voor aanvang de bingoplankjes. Bij “bingo” 
halen ze het bingoplankje op en na controle ontsmetten ze weer het bingoplankje en brengen het 
met de gewonnen prijs terug naar de deelnemer.  

Handwerksoos  
De gebruikelijke bingo bij de soos, iedere 1e dinsdag van de maand is niet toegestaan, hier zijn 
meer dan ca. 12 leden bij aanwezig en om dan voldoende afstand te houden in de hobbyruimte is 
niet mogelijk. 

Gym op woensdag en donderdag 
Voor alle deelnemers wordt op ruime afstand van elkaar een stoel gereedgezet. 
Het gebruik van gymattributen is i.v.m. infectierisico niet toegestaan. 

Biljart  
Alle competitiespelen en wedstrijden zijn voor 2020 afgelast, er wordt dus alleen recreatief 
gespeeld. In de biljartruimte staan 3 biljarts - hiervan mogen voorlopig alleen de twee buitenste 
biljarts (1 en 3) worden gebruikt. 
Zoals gebruikelijk kunnen in de voormiddag de recreanten spelen en na de middag de biljarters. 
Maximaal worden per biljart 4 personen toegelaten, dus totaal 8 personen tegelijk. 
Te voren dienen spelers tijdblokken te reserveren bij het clubbestuur. Hiervoor kunt u bellen of 
mailen met Wim van As, tel.nr. 0165-513479 of per e-mail naar  wamas1948@kpnmail.nl  
Tijdblokken: 9.30 - 10.30 uur / 10.45 uur - 11.45 uur / 13.30 uur - 14.30 uur /  
14.45 uur - 15.45 uur 
Na gebruik van het biljart dient de ploeg die gespeeld heeft de banden van het biljart en de 
gebruikte keuen van de vereniging met aanwezige reinigingsdoekjes te ontsmetten. 

Jeu de Boules 
Er kan met 2 ploegen van 7 leden gespeeld worden. 
Er zijn 3 banen naast elkaar, als we de middenbaan vrijhouden, hebben we voldoende afstand 
tussen de 2 ploegen. 
1 persoon in de ploeg meet, zodat we altijd voldoende ruimte tot elkaar houden. 

Tot slot: 
Na de eerste bijeenkomst van een activiteit zullen we een evaluatie houden en eventuele 
aanpassingen doorvoeren. 
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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. 06-14240194 

Graag Gedaan werkt voor heel gemeente Halderberge: 
Tel. 0168-313100  Aan deze     
dienstverlening zijn kosten verbonden 




