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Bingo  
Op woensdag om 13.30 

uur: 
8   december 

 
Rikken 

1e woensdag en 3e 

vrijdag van de maand 
om 13.15 uur 

1  en 17 december 
 

Crea middag 
Iedere dinsdag van  

13.30 – 16.00 uur 
Themamiddag  

14 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.  

 
Op 11 november jl. mochten wij als bestuur een cheque van € 326,34 ontvangen van de 
Rabobank, dank je wel aan alle leden en niet leden die op de KBO afdeling Oud Gastel hebben 
gestemd en natuurlijk “Dank je wel RABO Bank” voor dit geweldige bedrag. 
 

Bedankt Stemmers en Rabo bank 
 

 
 
 

Dinsdag 26 0ktober werd erin het Veerhuis na twee jaar weer een koersbal toernooi gespeeld als 
eerste en enige in de regio. 
Met 8 teams  was het een kleinschalig toernooi maar heel gezellig en fijn om elkaar weer te zien. 
Om 10.00 uur werd de opening gedaan door de voorzitter en begonnen de wedstrijden. 
Om 11.00 uur gezamenlijk koffie/thee pauze en kregen we een warme appelflap aangeboden 
door Jumbo Broos . Hier voor nog onze hartelijke dank. 
We speelden allemaal gelijk en dat was ook leuk . Er werd gestreden voor elk punt. Soms er 
spannend. 

Voor je agenda: 

In 2021: 

16 december Kerstviering 
In 2022: 

3 januari  Nieuwjaarsreceptie 

25 februari  Snertochtend 

24 maart  Algemene Ledenvergadering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Mw. Corrie Taks-van Straten 
Opgezegd/verhuisd: 

Mw. M. Frik-Lambregts 
Dhr. J. van Steen 

Mw. M. Corstjens-Houtepen 
Dhr. R. Danen 
 

Op dit moment hebben we 426 leden 
 

Verslag Koersbaltoernooi 2021 

 

Rabo ClubSupport 
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Om 16.00 
uur werd de 
uitslag 
bekend 
gemaakt en 
de bekers 
uitgereikt 
door de 
voorzitter 
Frank Frik. 

De eerste prijs was voor  Halsteren , 
tweede  Centrum Zuid en derde Prinsenbeek  Oud Gastel werd vierde.  Er was voor elk team nog 
een herinneringsbeker. 
We kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi. Namens de jury Frank, Jeanne en Betsie 

 
Op donderdag 21 oktober jl. hadden we weer onze jaarlijkse Sport- en spel dag. 
Omdat het voorgaande jaren toch wel koud was in de sporthal hebben we onze sport en spel dag 
dit jaar in de loungezaal van ’t Veerhuis gehouden, wat iedereen prima is bevallen. Er waren veel 
nieuwe spellen, helaas waren er dit jaar maar 41 deelnemers. De leden zijn ’s morgens tussen 
9.45 uur en 10.00 uur ontvangen met een bakje koffie of thee en zijn de groepjes op vrijwillige 
basis samengesteld. Tussen de middag werd er weer gezamenlijk genoten van een heerlijke 
lunch. De gezellige sport en spel dag is om ca. 16.00 uur afgesloten met de prijsuitreiking. De 
derde plaats was voor Rien de Jong, op de tweede plaats kwam Madeleine Palings en de eerste 
plaats was voor Jeanne van de Lindeloof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals al aangegeven in onze nieuwsbrief van oktober jl. hebben wij geconstateerd dat er steeds 
meer belangstelling is voor onze gymgroepen. Hierdoor worden de groepen te groot. Daarom is 
besloten een derde gymgroep te starten op de maandag van 10.00 tot 11.00 uur. Met ingang van 
maandag 29 november a.s. zal onze gymlerares Riet Verhagen, die ook les geeft aan de 
woensdaggroep, deze maandaggroep opstarten. Inmiddels heeft een inventarisatie plaats 
gevonden en heeft een ieder zijn voorkeur voor een dag bekend kunnen maken. Het bestuur 
hanteert een maximum van 22 leden per groep. 
Onze 2e gymlerares Femke Bastiaansen heeft aangegeven te gaan stoppen na 10 jaar lesgeven. 
Het bestuur is op zoek gegaan naar vervanging en meent deze gevonden te hebben in de 
persoon van Elza Mureau uit Etten Leur. Elza zal op 25 november en 2 december aanwezig zijn 

Veranderingen bij de Gymgroepen 
 

Verslag Sport- en spel dag 2021 
 



 

 

KBO     Nieuwsbrief December 2021 
 

    

Belangenorganisatie voor senioren               Oud Gastel 
___________________________________________________________________________________________                            

 
Voorzitter: Frank Frik, Cheltenhamstraat 9, 4751 CX.                             Tel: 06-52528310   e-mail: fabfrik@gmail.com 
Secretaris: Jan Broos, van Mattenburgstraat 5, 4751 GV,                         Tel: 0165-511848   e-mail: ogsecretariaat@gmail.com 
Penningm: Adri Lazaroms-Poppelaars, Molenweide 42, 4751 EG                Tel.: 0165-512523  e-mail: alazaroms@gmail.com   
Ledenadm.:Trudie Hoogstraten-vd Meere, Veerkensweg 11, 4751 CR.       Tel: 06-14925181   e-mail: kboogledenadm@gmail.com  

                                               Bankrekeningnummer :  Rabobank nr. NL 70 RABO 0141 1203 12 

                                                                     Website  : www.kbo-oudgastel.nl  

 

om kennis te maken met de groep en een indruk te krijgen van de omgeving waarin ze les gaat 
geven. 
Tot op heden worden de gymlessen gesubsidieerd door het Wit Gele kruis en waren de lessen 
voor onze leden gratis. Tijdens de algemene ledenvergadering is  toegelicht dat er ook voor de 
gymgroepen, net als voor alle andere activiteiten, in 2022 een eigen bijdrage komt. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat m.i.v. 2023 alle activiteiten van de KBO, zelf kostendekkend kunnen draaien. 
De leden van de gymgroepen zijn geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage. 
   
 
 
 

 

Hopelijk zijn de regels in januari alweer meer versoepeld en kunnen we naar de 
Seniorenexpo in de Koningshof te Veldhoven. We hebben al diverse aanmeldingen 

hiervoor gekregen , maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. 

Het is een combinatie van huishoudbeurs,  informatie, en optredens 
De kosten zijn € 7,50  per persoon.    (Bus plus entree )   

Lunch en drankjes zijn voor eigen rekening .Je mag je lunch meenemen.!!  
We vertrekken op Dinsdag  18  januari 2022 om 9.00 uur  vanaf het busstation in 

Oud Gastel en gaan om 15.00 uur weer terug,  we zijn dan rond 16.30 weer thuis 
Gaat u graag mee? Vul de onderstaande bon in, stop deze samen met het  

verschuldigde bedrag van € 7.50 in de bus bij één van de onderstaande adressen. 
Inleveren voor 1December 2021 bij: 

Jeanne Kepers-Schenck, Weth: Verholenstraat 7 . 
Betsie Herijgens, Het Hof 29. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………..… 

 
Adres:  …………………………………………………………Telefoon: ………………………………… 

 
Gaat met ………….perso(o)n(en)/mee naar de expo.  
 
 
 
 
 

Als alles weer door mag gaan houdt  de handwerkclub op de 2e dinsdag van de 
maand weer hun themamiddag. Voor december is dit op dinsdag de 14e vanaf 13.30 

uur. Op deze middag willen we een kerststukje gaan maken. Iedereen neemt dan zelf 
een potje of schaaltje ( niet te groot) mee en eventueel wat versieringen.  

Een (snoei-)schaartje of mesje is ook makkelijk. Voor de rest wordt gezorgd. Als je 
hieraan wilt deelnemen vragen wij een eigen bijdrage  van € 2,50 ter plaatse te 

voldoen. Graag van te voren opgeven bij Jeanne Kepers tel. 06-34201918 of bij 

EXPO Veldhoven dinsdag 18 januari 2022 

 

KBO Creamiddag dinsdag 14 december 
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Trudie Hoogstraten tel, 06-14925181. Op de andere dinsdagen bent u van harte 
welkom met uw borduurwerk – haakwerk – breiwerk enz. 
 
 
 

 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze Kerstviering, welke gehouden zal worden op 
donderdag 16 december a.s. in de loungezaal van het Veerhuis. 

 
Het programma zier er als volgt uit: 

11.00 – 11.30 u Ontvangst met koffie of thee. 

11.30 – 12.30 u Kerstviering in de Advent door Alex Schuerman. Tijdens de dienst 
wordt er gezongen door een afvaardiging van het Gastels smartlappenkoor. 

12.30 – 14.00 u Koffietafel 
14.00 – 14.45 u Optreden koor Vox Populi uit Stampersgat. 

14.45 – 15.15 u Pauze. In de pauze wordt u een consumptie aangeboden 
15.15 – 16.00 u Optreden koor Vox Populi uit Stampersgat. 

16.00 u  Einde 
 

De eigen bijdrage als lid van de KBO voor deze Kerstviering is € 16,- per persoon. Er 
is een maximum van 100 personen. Dit geldt in volgorde van aanmelding. (van dit 

aantal kan nog worden afgeweken worden i.v.m. de Coronamaatregelen).   
U kunt zich aanmelden voor onze Kerstviering door het invullen  en inleveren van 

onderstaande antwoordstrook inclusief uw eigen bijdrage van € 16,- p.p. uiterlijk op 
8 december a.s. bij een van de onderstaande bestuursleden. 

Let op! Bij afmelding na 1 december a.s. vindt geen restitutie van de eigen bijdrage 

plaats. Heeft u nog vragen bel dan gerust met een van de onderstaande 
bestuursleden. 

 
Indien de huidige Coronamaatregelen nog van kracht zijn moet u bij 

binnenkomst bij de Kerstviering een QR-code of vaccinatiebewijs kunnen 
tonen.  

 
Met vriendelijke groeten, 

Bestuur KBO afdeling Oud Gastel 
 

______Antwoordstrook________________________________________________ 
 

Ondergetekende komt met . . . . (aantal) personen naar de Kerstviering van de KBO 
 

Naam………………………………………………………  

 
Naam partner……………………………………………………. 

 
Adres……………………………………………………….  

 
Telefoonnummer…………………………………………….. 

 
S.v.p. met eigen bijdrage in envelop inleveren uiterlijk 8 december a.s. bij 

Frank Frik             Cheltenhamstraat 9 
Jeanne Kepers       Dorpsstraat 53 

 

Kerstviering donderdag 16 december in het Veerhuis 
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De oplossing van de puzzel van oktober was KRUISSPIN. We hebben weer vele goede 

inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt weer een DA bon. Deze gaat 
ditmaal naar Tiny Kanters. Hartelijk gefeliciteerd. 

We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 

Breng letters uit de puzzel over 

naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 louwmaand 6 

kruiderij 12 Ned. omroep 13 

strook 14 mannetjesbij 16 houten 

wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse 

priester 21 of dergelijke 22 flauw 

24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 

26 betrekking 27 moerasplant 28 

als onder 30 vruchtbeginsel 31 

voegwoord 33 errore excepto 34 

kuststrook 37 onderwijzer 40 

vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 

meisje 45 in het nauw gebracht 

48 tegenover 49 

landbouwwerktuig 50 luitenant 

51 riv. in Rusland 53 grote 

papegaai 54 sein 56 een zekere 

57 lectori salutem 58 nummer 59 

oosterlengte 60 gravure 62 

rekenteken 63 moerasvogel 65 in 

hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 

leidsman 70 danig 71 gevierd 

sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 

grappenmaker 3 ultraviolet 4 

woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 

15 Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 

schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 

aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 

55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk  
11 december a.s. door:  schriftelijk in de bus te doen bij:  

Puzzel van de maand 
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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 zoals u reeds gewend bent een prijswinnaar worden getrokken die een 
leuke attentie krijgt. De uitslag zal in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het Projectkoor Halderberge heeft goed nieuws voor u! 

Na ruim een jaar vertraging is het dan eindelijk zover…   

…Een fantastisch kerstconcert zal worden opgevoerd op zaterdagavond 18 december om 

20:00 u of op zondagmiddag 19 december om 14:30 u in de kapel van 

Conferentiecentrum Bovendonk.  

En daar kunt u bij zijn! 

 

Projectkoor Halderberge is een initiatief van Paul Buijs ( bekend van o.a. Muzikaèl  als 

muzikant en voormalig dirigent). In het najaar van 2019 liep Paul met de gedachte rond om een projectkoor 

op te zetten voor mensen die het leuk vinden om projectmatig te zingen.  

Hij kreeg hiervoor bijval van Jan Sips en André de Boeck en samen hebben ze, als bestuur, “Stichting 

Projectkoor Halderberge“ opgericht. 

Het eerste project moest een kerstconcert worden! En dat kan nu, vanwege vele sponsors en de versoepelde 

coronamaatregelen, eindelijk doorgaan.  

Onder leiding van Paul zijn 39 zangers en zangeressen vanaf 7 juli op zaterdag begonnen met repeteren en 

het resultaat mag er zijn! Het geheel wordt muzikaal ondersteund door een orkest bestaande uit 11 personen 

waaronder 2 grote namen uit de muziekwereld: Co Vergouwen ( pianist/arrangeur) en Rogier de Pijper 

(dwarsfluit). 

Een sfeervol samenzijn in kerstsfeer in de kapel van conferentiecentrum Bovendonk, dat mag u niet missen! 

Kaarten kosten € 12,50 en zijn te koop via onze website: www.projectkoorhalderberge.nl 

Mocht dit voor u te lastig zijn, neem dan contact op met  André de Boeck , te bereiken via email : 

deboeckkhoeven@gmail.com 

Wij hopen u te mogen verwelkomen! 
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