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Contributie: 

 
De contributie zal, als u 
een machtiging heeft 

afgegeven, eind januari 
van uw rekening worden 

afgeschreven. 
Heeft u geen machtiging 
afgegeven dan verzoeken 

wij u het bedrag van  
€ 22,50 per persoon zo 

spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 14 februari over 

te maken naar KBO Oud 
Gastel op rekening nr.  
NL 70 RABO 0141 1203 

12 ( vermeld hierbij uw 
lidnummer). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 

Het jaar 2020 is door de corona pandemie voor de KBO Oud Gastel en haar leden een bijzonder 
en heel vreemd jaar geweest. Na de versoepeling in de zomer werden meerdere malen een aantal 
activiteiten weer opgestart om ze daarna door verscherping van de maatregelen onmiddellijk weer 

Voor je agenda: 

Wij blijven de ontwikkelingen met betrekking tot 

het Corona-virus en vaccinatie nauwlettend 
volgen. Zodra er ruimte wordt geboden, zullen 

we waar mogelijk de activiteiten al dan niet in 
aangepaste vorm opstarten. 

 

Ledenmutaties 
 
Afgemeld/verhuisd: 

Dhr. A.W,M, Suijkerbuijk 
 

Op dit moment hebben we 437 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  
 

  
 
KBO Oud Gastel bezoekt al haar leden met een attentie. 
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te stoppen. Dit tot verdriet van een groot aantal van de leden. Getracht werd nog om de 
traditionele  kerstviering door te laten gaan in aangepast vorm met een beperkt aantal leden maar 
helaas moest ook dit geannuleerd worden. 
 
Om alle leden dit jaar nog een hart onder de riem te steken werd besloten tot het organiseren van 
een  kerstactie. Op 19 december werden alle 450 leden, waarvan circa 250 alleenstaand, bezocht 
door de bodes en het bestuur. 
Aan de voordeur werd een praatje gehouden en werden de alleenstaanden een kerststol en de 
echtparen een kerststol en een doosje bonbons aangeboden waarbij de leden gelijktijdig fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2021 werd toegewenst. De leden reageerden enthousiast met 
deze gift en aandacht voor eenzaamheid. De actie werd mede mogelijk gemaakt door een gift van 
Jumbo Oud Gastel. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het wordt voor het bestuur en de redactie in deze coronatijd steeds moeilijker om de nieuwsbrief 
gevuld te krijgen met zinnig nieuws.De nieuwsbrief is van alle leden, daarom roepen wij in deze 
nieuwsbrief onze leden op ook eens een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Dit kan 
bijvoorbeeld een verhaaltje zijn zoals het in deze brief opgenomen verhaal “Nieuwjaar van veel 
jaren geleden” van Elly Schepers-Corstjens. 
Maar een leuk gedicht een verhaal uit het verleden of van nu, een puzzel of liedje uit de oude 
doos, een hobby of sport, een “in memoriam”, kortom alles is welkom. 
Wil je een stukje schrijven, uitgewerkt of handgeschreven stuur het dan naar Trudie Hoogstraten 
of deponeer het bij haar in de brievenbus. Haar adresgegevens staan onderaan in deze 
nieuwsbrief. 
 
    

 

 
 

 
Ik moet ieder jaar met nieuwjaar weer denken aan de nieuwjaarsdag in mijn jeugd. 
Wij woonden in een rijtje van vier huizen. Op nieuwjaarsdag begon voor ons als kinders de 
ellende! Om 10 uur werd bij de eerste buur aangebeld met alle andere buren. Daar werd een kop 

Nieuwjaar al veel jaren geleden 
 

Oproep van de redactie 
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koffie gedronken met een plakske kleffe cake. Wij kinders moesten thuis blijven. En ja hoor, na de 
koffie kwam de eerste borrel op tafel voor de mannen, en de vrouwen kregen een glaske 
koppijnwijn, want veel geld voor uitspattingen was er niet. Op één been kun je niet lopen, dus 
werden de glazen nog maar eens vol gedaan! 
Dan nog een afzakkertje en op naar de volgende buur. Daar begon het gelijk weer met een borrel, 
maar buurvrouw Broek had ook gehaktballetjes gebraden. Meer beschuiten als gehakt, maar dat 
ging er toch vlot in. Politie Roebroeks begon dan met harde stem sterke verhalen te vertellen, 
waar of niet waar iedereen luisterde graag. Na de nodige borrels weer door naar de volgende 
buur. Ook daar weer hetzelfde maar dan aangevuld met hardgekookte eieren. Voor de mannen 
als afwisseling een pilske erbij om alles weg te spoelen. De vrouwen zaten intussen aan een 
advocaatje met slagroom. 
Wij kinders gingen af en toe door de ramen kijken hoe ver ze al waren. Wij hadden geen klok 
nodig, als ze begonnen te zingen wisten wij al hoe laat het was! 
Op het laatste adres mochten wij er ook bij komen. Met een glaske aangelengde siroop, met heel 
veel water, moesten wij blij zijn, en dat waren we ook, gek genoeg. 
Toen de laatste borrels ingeschonken waren kregen we allemaal een slaatje. Sla met stukken juin, 
fijn geprakte eieren en schijfjes aardappels. Iemand heeft hier nog niet zo lang geleden een liedje 
over gemaakt. Dat laat wa’dun getob met carnaval nog steeds horen. Dus die bodem is in de 
Veerkensweg gelegd kun je wel zeggen.  
Zo rond een uur of drie was het nieuwe jaar ingezet, en de feestgangers……die lagen zowat voor 
pampus. 
Toen ze weer bij hun positieven kwamen was nieuwjaarsdag bijna voorbij. Voor de kinders was 
het lekker lang opblijven, niemand die zich daar druk over maakte. 
Ik zou zo zeggen maak van 2021 maar een mooi jaar, blijf ademhalen en blijf vooral gezond. 
 
Elly Schepers-Corstjens 

 

 

 

 
Op verzoek van de gemeente Halderberge brengen wij de geldplannen van Startpunt Geldzaken 
onder uw aandacht. Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in 
verschillende omstandigheden.  
Door de geldplannen krijgt iemand inzicht in zijn inkomsten en uitgaven en kan er bijvoorbeeld 
worden gespaard voor bepaalde doelen. 
 
De link naar de geldplannen kunt u vinden op de website van de gemeente 
https://www.halderberge.nl/startpunt-geldzaken 
 
Maak uw eigen actieplan 
Bij het Startpunt Geldzaken vindt u online geldplannen. Met deze geldplannen krijgt en houdt u uw 
geldzaken op orde.  
Kies een plan - bijvoorbeeld “Kom uit de geldzorgen” of “Studie (klein)kinderen” of “Beter 
rondkomen”.  

Startpunt Geldzaken – Gemeente Halderberge 
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U krijgt een vragenlijst die u – anoniem – kunt invullen. Op basis van de gegevens wordt uw 
actieplan gemaakt. 
 
Met dit actieplan weet u precies wat u kunt doen om uw doel te behalen of uw situatie te 
verbeteren. De geldplannen zijn geschikt voor alle inkomens: een goed plan voor iedereen. 
De geldplannen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Halderberge. 

 
 

 

 
 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek 
ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 

gelezen de oplossing. 
 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 7 februari a.s. door:  
schriftelijk in de bus te doen bij: Trudie Hoogstraten  

Veerkensweg 11 
Vermeld bij de oplossing uw NAAM – Tel.nr. – ADRES.  

U kunt de oplossing ook mailen naar 
kboogledenadm@gmail.com 

Uit de inzendingen zal een prijswinnaar worden getrokken die 
een leuke attentie krijgt. De uitslag zal in de volgende 

nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 
 

 

 

AASETER 

AGEREN 

ALBINO 

BEULEN 

BEWEGING 

BORDES 

CREATINE 

DAGVLINDER 

DELER 

DOKKEN 

DONATIE 

DOORKOMEN 

DRIEBANDEN 

EICEL 

GAREN 

GOKJE 

GRIET 

HIAAT 

HOGESCHOOL 

HORIG 

INBOETEN 

IRRITANT 

KOETSJE 

KORAN 

KRUISBOOG 

LEESWOEDE 

MELKDISTEL 

NABLOEI 

NOTIE 

ONTZAG 

ONZIN 

PANTYKOUS 

PARDON 

PASEN 

PERSEN 

PICOBELLO 

PIOEN 

REGAAL 

SANITAIR 

STORTBUIEN 

TOTAAL 

ZUINIGHEID 

 

 

Woordzoeker 
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