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Zoals  
 
 
 
 
 

Voor je agenda 

22 oktober  Sport en Spel dag  
22 november Dansmiddag op zondag 
10 december Kerstviering 
Alles onder voorbehoud ten aanzien van de 
ontwikkelingen van het coronavirus  

Bingo  
Op de woensdagen:  
12 en 28 augustus 
9 en 23 september 
14 en 18 oktober 
11 en 25 november 
 
Aanvang 13.30 uur 
 
Rikken 
Voorlopig zijn tot nader 
bericht alle kaartmiddagen 
geannuleerd. 

Ledenmutaties 
Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief stond als nieuw lid Betty 
Broos; dit moet zijn Betty Broers. 
 
Op dit moment hebben we  451 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. 06-14240194 

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

 
  
 
Bernardusdagen 
Dit evenement vindt dit jaar voor de 4e keer plaats en wel op de zondagen 23 & 30 
augustus en 6 & 13 september. Vijf bijzondere monumenten in de dorpen Hoeven, 
Oudenbosch, Oud Gastel en Wouw zijn dan open om te bezichtigen met op verzoek ook 
rondleidingen. Daarnaast is er ook een fietsroute van 42 km uitgezet die u langs alle 5 
de locaties leidt. Voor meer informatie: www.bernardusdagen.nl  
 

    Het bestuur wenst, ondanks caronatijd, alle leden een fijne vakantie. 
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Inmiddels zijn het fietsen op dinsdagmiddag en het wandelen op donderdag morgen 
respectievelijk op 14 juli en 16 juli jl. ook weer opgestart. 
De koersbal, het kaarten en het sjoelen starten voorlopig nog niet, omdat hier  
de 1,5 m afstandsregel niet haalbaar is. 
 
 
 
 
 
Omdat we door de coronacrisis de afgelopen tijd nogal wat activiteiten hebben moeten 
annuleren, laten we tijdens de komende zomervakantieperiode een groot aantal activiteiten 
gewoon doorgaan. Zie onderstaand het overzicht: 
 
Maandag 27 juli    Geen activiteiten 
Dinsdag 28 juli   13.00 uur – Fietsen vanaf de Markt 
      18.30 uur – Jeu de Boules 
Woensdag 29 juli    09.15 uur – Gym 
      09.30 uur – Biljart  
      13.00 uur – Handwerksoos 
Donderdag 30 juli    09.00 uur – Wandelen vanaf de Markt 
Vrijdag 31 juli    Geen activiteiten 
 
Maandag 03 augustus  Geen activiteiten  
Dinsdag 04 augustus  13.00 uur – Fietsen vanaf de Markt 
      18.30 uur – Jeu de Boules 
Woensdag 05 augustus  Geen activiteiten 
Donderdag 06 augustus  09.00 uur – Wandelen vanaf de Markt 
     09.15 uur – Gym  
     09.30 uur – Biljart 
     13.00 uur – Handwerksoos 
 
Maandag 10 augustus  Geen activiteiten 
Dinsdag 11 augustus  13.00 uur – Fietsen vanaf de Markt 
      18.30 uur – Jeu de Boules 
Woensdag 12 augustus  09.15 uur – Gym  
     09.30 uur – Biljart 
     13.30 uur – Bingo 
Donderdag 13 augustus  09.00 uur – Wandelen vanaf de Markt 
     09.15 uur – Gym  
     09.30 uur – Biljart 
     13.00 uur – Handwerksoos 
 
   Nogmaals de Spelregels voor alle activiteiten sinds 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. 

Opstart activiteiten na versoepeling overheidsmaatregelen coronavirus 

Activiteitenkalender tijdens zomervakantie van maandag 27 juli t/m 
zondag 16 augustus 


