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Voor je agenda: 

22 november   Dansmiddag op zondag 
17 en 18 december  Kerstviering -let op gewijzigd 
 
Alles onder voorbehoud ten aanzien van de 
ontwikkelingen van het coronavirus  

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

Ledenmutaties 
Nieuw: 
Mw. Anja Schouten-Struijs 
Mw. Nannette Stam-Kruisinga 
Dhr. Ad Veeke 
Mw. Jo van den Bergh-Dijkers 
Dhr. J. van Merrienboer 
Mw. J. de Rijk-Verleijsen 
 
Overleden: 
5-8-2020 Dhr. Theo van Steen op 78 jarige leeftijd 
24-8-2020 Mw. A. Derene-van Hoof op 75 jarige 
leeftijd 
 
Opgezegd i.v.m. verhuizing 
Mw. A. Luijten-Ewers 
Dhr. J.C.M. v.d. Veeken 
 
Op dit moment hebben we 453 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  
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Halderberge dementievriendelijke gemeenschap? 
De gemeente Halderberge  vindt het belangrijk dat de inwoners weten wat dementie is en 
hoe het mensen kan raken. Daarom zijn er al meerdere keren voorlichtingsbijeenkomsten 
geweest. Daarnaast is enkele jaren het platform dementievriendelijk actief. 
Het platform wil kennis over dementie verspreiden maar er ook voor zorgen dat inwoners die 
te maken krijgen met dementie steun krijgen in hun eigen omgeving. 
In samenwerking met de provinciale Stichting Zet willen we gaan meten hoe 
dementievriendelijk onze gemeenschap is. 
Dit doen we met een korte vragenlijst van 10 stellingen. Inwoners van Halderberge worden 
gevraagd om deze in te vullen. Er zijn geen goede of foute antwoorden: we vragen hoe 
mensen in Halderberge het zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers ervaren.  
Hoe meer vragenlijsten er ingevuld worden hoe beter we kunnen aangeven hoe mensen in 
Halderberge er naar kijken en beleven en hoe dementievriendelijk Halderberge is. Wij willen 
zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten binnenkrijgen. Daar is ieders hulp hard voor nodig.  
Het invullen vraagt niet veel tijd. In 5 -10 minuten kun je de vragenlijst al hebben ingevuld!   
Dit bericht met de link naar de vragenlijst kunt u vinden op onze website KBO-Oud Gastel 
onder het kopje NIEUWS – laatste nieuws  

Sport en Spel dag 2020 geannuleerd 
Helaas heeft het bestuur i.v.m. de coronamaatregelen moeten besluiten de geplande 
sport en spel dag op 22 oktober a.s. af te gelasten. 
Wij zien geen mogelijkheden om de 1,5 meter regel te handhaven 
 

Vooraankondiging – Kerstvieringen 2020 
Omdat we door de coronamaatregelen van de overheid de traditionele Kerstviering met 
ruim 100 deelnemers die gepland stond op 10 december a.s. niet door kunnen laten 
gaan, heeft het bestuur besloten naar alternatieven te kijken. 
We hebben het plan opgevat om dit jaar 2 Kerstvieringen te houden 
respectievelijk op donderdag 17 en vrijdag 18 december met maximaal 50 
deelnemers per viering. In de volgende nieuwbrief volgt hier nadere informatie over.  

RABO Club Support 
Al jaren doen we als KBO afdeling Oud Gastel mee aan de actie RABO Club Support. 
Hierdoor zijn we in 2019 verrast met een sponsoring van de RABO bank van € 419,20 
een geweldig bedrag waar we weer een hoop leuke dingen voor kunnen organiseren. 
Dit jaar hebben we ons weer opnieuw ingeschreven voor deelname aan deze actie. 
Leden van de Rabobank ontvangen persoonlijk bericht over deze actie en een 
persoonlijk code om 5 stemmen uit te brengen. Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 
a.s. Wij vragen u als lid van de Rabobank ook dit jaar weer massaal te stemmen op 
KBO afdeling Oud Gastel. Vraag ook uw kinderen, familieleden en vrienden op de KBO 
te stemmen. Bi voorbaat dank voor uw stem.   

Museumreis gesponsord door de Bank Giro loterij - Kunstmagazine 
Dit jaar waren we weer ingeloot voor een museumreis gesponsord door de Bank Giro 
Loterij. Helaas kon deze reis ook niet doorgaan vanwege de coronacrisis. 
In plaats daarvan krijgen we van de Bank Giro Loterij als KBO 50 kunstmagazines. 
Wilt u in het bezit komen  van zo’n prachtig kunstmagazine, neem dan contact op met 
bestuurslid Jeanne Kepers - Schenk tel: 0165-511036 


