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Bingo  
Voorlopig zijn tot nader 
bericht alle 
bingomiddagen 
geannuleerd. 
 
Rikken 
Voorlopig zijn tot nader 
bericht alle 
kaartmiddagen 
geannuleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda: 

4 januari 2021         Nieuwjaarsreceptie 
 
Helaas…….. lees verder hierover in deze 
nieuwsbrief 

Ledenmutaties 
Nieuw: 
Dhr.  Rene Christianen 
 
Overleden: 
18-11-2020 Mw. W. van Bavel-Schijvenaars op 91 
jarige leeftijd 
In november Dhr. Dinnes van Gils op 83 jarige 
leeftijd 
 
Afgemeld/verhuisd: 
Dhr. J. Rockx 
Mw. J. De Moor-Hertogh 
Mw. C. Linders-Buckens 
Dhr. en Mw. Hendriks-Peters 
Dhr. J. Werger 

Op dit moment hebben we 438 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. 0165-313100    
Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden  

 
  
 

   Veel gezondheid en 
 

 
 
      een prachtig 2021 
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Het jaar 2020 is weer bijna voorbij. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een 
jaar dat we over tientallen jaren nog steeds gaan tegenkomen in de geschiedenis- 
boeken. Het Corona-virus bepaalt onze manier van leven en ook in heel veel gevallen 
onze gezondheid. Wij als ouderen vormen nog steeds een kwetsbare groep waar het 
virus soms als een sluipmoordenaar ronddwaalt. 
Door deze omstandigheden waren we dit jaar en ook voor het begin van 2021 
genoodzaakt al onze activiteiten stop te zetten.  Als bestuur kijken we steeds of het 
mogelijk is een bepaalde activiteit op te starten, maar door de maatregelen die vanuit 
de overheid worden opgelegd  is dit tot op heden nog niet mogelijk. 
Na mijn verkiezing tot voorzitter heb ik in de zomermaanden de meeste activiteiten 
kunnen bezoeken. Ik trof altijd zeer enthousiaste leden aan, die genoten van elke 
minuut vrije tijdsbesteding in de vorm van onder andere jeu de boules, handwerk, 
gym, fietsen, bingo en biljart. Deze activiteiten kunnen alleen maar mogelijk gemaakt 
worden met hulp van onze vrijwilligers, waarvoor heel veel dank. Ik hoop in 2021 op 
een spoedige herstart en ben voornemens de activiteiten zeker nog eens te bezoeken 
en mee te doen. 
Omdat 2020 zo’n bewogen jaar was en wij als bestuur u allen een hart onder de riem 
willen steken, is er afgelopen zaterdag 19 december een attentie door onze bodes en 
bestuursleden bij u bezorgd. Ik hoop dat dit de moeilijke tijd een beetje doet 
vergeten en in deze donkere dagen toch een lichtpuntje is. 
Pas goed op uzelf. En blijf oog en tijd voor elkaar houden. Ik wens u en uw dierbaren 
fijne kerstdagen en  een gezond 2021. 
 
Frank Frik 
 
 
 
 
 
 
Als eerst geplande activiteit volgend jaar staat gepland de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 
januari a.s. aanvang 14.00 uur. Deze kan ook nu jammer genoeg niet doorgaan. 
 
    
 
 
 
 
Op dinsdag 10 november jl. mochten wij als KBO een cheque van € 540,14 ontvangen van de 
Rabobank van de actie Rabo ClubSupport. 
Dank je wel aan alle leden en niet leden die op KBO afdeling Oud Gastel hebben gestemd en 
natuurlijk “Dank je wel Rabo bank” voor dit geweldige bedrag waar we weer een hoop leuke 
dingen voor kunnen doen. 
 
 
 
 

Rabo ClubSupport 2020 – Bedankt stemmers en Rabo bank 
 

Woordje van de voorzitter 
 
 

Nieuwjaarsreceptie maandag 4 januari 2021 


