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Bingo  
Op woensdag om 13.30 uur: 
8 en 22 juli 

Rikken 
Start om 13.15 uur: 
Alles afgelast tot nader 
bericht. 

 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief hebben we vanwege de overheidsmaatregelen als 
gevolg van het coronavirus een virtuele (denkbeeldige) algemene ledenvergadering 
gehouden. De notulen van deze vergadering waren als bijlage (in blauwe kleur) bij de 
nieuwsbrief gevoegd.  
Alle leden zijn t/m 30 juni 2020 in de gelegenheid gesteld, toevoegingen, vragen of 
opmerkingen te melden bij het secretariaat. Er zijn geen meldingen ontvangen, derhalve 
kunnen we het verslag opgesteld op 2 juni 2020 hiermede vaststellen. 

Voor je agenda 

22 oktober  Sport- en Speldag 
10 december Kerstviering 

Ledenmutaties 

Nieuw: 
Dhr. Ton van den Eijnden 
Mw. Betty Broos 
Dhr. Ben Frijters 
Mw. Cor Frijters-van Dongen 

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. 

Algemene ledenvergadering 2020 

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/


Als kandidaat voor de kascontrolecommissie 2020 heeft Antoon Kuipers zich aangemeld. De 
kascontrolecommissie voor 2020 bestaat daarmee uit Nel Schijvenaars (3e keer), John 
Hoogheid (2e keer) en Antoon Kuipers (1e keer).  

Bij deze wil ik mij graag als nieuwe voorzitter van de KBO Oud 
Gastel aan jullie voorstellen. Vanwege de Corona-perikelen 
konden wij dit jaar geen jaarvergadering houden waarin de 
bestuursverkiezing op de agenda stond. Middels een virtuele 
jaarvergadering, waarover jullie in de nieuwsbrief van juni 
hebben kunnen lezen, is mijn benoeming tot stand gekomen. Ik 
neem het stokje over van Betsie van Oosterhout die gedurende 
9 jaar jullie voorzitter was, waarvoor nog heel veel dank. 

Mijn naam is dus Frank Frik 63 jaar, zoon van Marie Frik 
Lambregts, die ook lid van deze KBO is. Ik ben 42 jaar getrouwd 
met Anja. Wij hebben 2 zonen, 2 schoondochters en vier 
kleinkinderen. Woonachtig in de Cheltenhamstraat. 

Ik ben sinds maart vorig jaar met pensioen en heb daarvoor 42 
jaar gewerkt bij de politie regio Zeeland West Brabant, waarvan de laatste 30 jaar bij de 
Forensische Opsporing (technische recherche) als Forensisch Coördinator. 

Anja en ik wandelen en fietsen graag. Verder rij ik 1 of 2 keer per week met de racefiets 
tourritten  met de toerclub Kruisland. Daarnaast ben ik ook lid van de hardloopgroep van 
Zuilichem. Sinds kort ben ik teamlid van Gastel 5 van de biljartclub van de KBO. Ik vind het 
leuk om te kaarten en sluit regelmatig bij de rikkers van de KBO aan. Verder klusjes 
opknappen in en rond ons huis en de huizen van de  kinderen. Tot vorig jaar heb ik altijd 
gevolleybald, zo’n 45 jaar waarvan 30 jaar voorzitter geweest van Apollo uit Stampersgat. 
Verder veel training gegeven gecoached en momenteel fluit ik als scheidsrechter af en toe 
nog een wedstrijd. 

Waarom wil je dan voorzitter van de KBO worden? Ik ken de KBO nog van de tijd dat mijn 
vader (Bernard Frik) secretaris was. Ik hielp hem met de computer en het automatiseren van 
het ledenbestand. Ik zag toen al een actieve club die de laatste jaren alleen maar groter is 
geworden en is “verjongd”. En met verjongen bedoel ik dat steeds meer zestigers en begin 
zeventigers lid worden. Dit komt mede door de diverse activiteiten die georganiseerd worden 
door de vele vrijwilligers die onze afdeling kent. Want zonder vrijwilligers, geen rikken, geen 
koersballen, handwerken enz. enz. Ook moet een dergelijke afdeling aangestuurd worden 
door een bestuur die de knopen soms door moet hakken om op een verantwoorde manier 
verder te gaan. Nu Betsie reglementair af moest treden diende het bestuur op zoek te gaan 
naar een nieuwe voorzitter. Nadat ik gevraagd was voor deze functie heb ik een gesprek met 
het bestuur gehad en heb ik besloten om me kandidaat te stellen voor deze functie. Ik dank 
jullie en het bestuur voor het vertrouwen dat ik gekregen heb. Het is mijn bedoeling om de 
komende tijd mijn gezicht te laten zien bij de activiteiten die ik nog niet ken om zo de KBO 
Oud Gastel nog een beetje beter te leren kennen. 

Samen moeten we in deze moeilijke tijd proberen de KBO in alles te steunen om de 
activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Hebben jullie vragen, opmerkingen of wat dan 
ook, schroom niet om met het bestuur contact op te nemen.  

Frank Frik, voorzitter KBO Oud Gastel 
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Op maandag 22 juni jl. hebben we na de bestuursvergadering afscheid genomen van Betsie van 
Oosterhout als voorzitter van KBO afdeling Gastel. Betsie blijft wel actief binnen de KBO als 
ouderenadviseur, contactpersoon voor de gym op woensdag en mede organisator van de 
dansmiddagen in de wintermaanden. 

Voor deze gelegenheid zijn naast de bestuursleden ook de kartrekkers van onze activiteiten 
uitgenodigd. Tijdens de toespraak namens het bestuur werd Betsie geroemd om haar manier van 
leiding geven, delegerend vermogen en snelheid van actie ondernemen, maar vooral haar 
onvermoeibaarheid en menselijkheid, ze stond dag en nacht klaar voor haar KBO. Hoewel we alle 
vertrouwen hebben in onze nieuwe voorzitter Frank Frik, zullen wij haar in het bestuur ongetwijfeld 
missen, maar zij ons natuurlijk zeker ook. 

Het bestuur vindt dat Betsie een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de KBO de afgelopen 9 
jaar en als dank hiervoor heeft het bestuur besloten haar tijdens deze bijeenkomst de zilveren 
speld van de KBO, met bijbehorende oorkonde toe te kennen en uit te reiken. Ook kreeg ze naast 
bloemen een mooie gegraveerde pen als blijvende herinnering.  
Ook Leo van Oosterhout werd tijdens deze bijeenkomst in ’t zonnetje gezet omdat hij de afgelopen 
9 jaar letterlijk en figuurlijk achter Betsie heeft gestaan. Een bij menigeen bekende uitspraak van 
Betsie in deze “dat doet Leo wel effe”  

Op haar beurt, bedankt Betsie 
iedereen, wel en hier niet aanwezig, 
voor de prettige samenwerking de 
afgelopen 9 jaar.  

Zij wenst Frank veel succes als 
voorzitter en overhandigd hem 
officieel de voorzittershamer van 
KBO afdeling Oud Gastel. 

Volgend jaar tijdens de algemene 
jaarvergadering zal Betsie nog een 
laatste woordje spreken tot de 
leden.   

Afscheid Betsie van Oosterhout 
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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. 
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. Of kijk vast op www.bernardusdagen.nl  

 

Door de versoepeling van de overheidsmaatregelen kunnen vanaf woensdag 1 juli de eerste 
activiteiten weer van start gaan, zoals reeds in de vorige nieuwsbrief vermeld. Dit zijn 
biljarten, bingo middagen, handwerksoos, gym op woensdag en jeu de Boules. 
Gym op donderdag start door omstandigheden pas op 16 juli as. Zodra overige activiteiten 
weer opgestart kunnen worden krijgt u hiervan bericht. 

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.

Het bestuur van de KBO gaat ervan uit dat iedereen zich houdt aan bovenstaande regels, 
zodat we met z’n allen op een veilige en verantwoorde manier weer van en met elkaar 
kunnen genieten. 

Bernardusdagen 

Opstarten activiteiten 
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