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Bingo  
Op woensdag om 13.30 

uur: 
9 en 23 februari 

9 en 23 maart 
13 april 

11 en 25 mei 

8 en 22 juni 
13 juli 

 
Rikken 

1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 

om 13.15 uur 
2 en 18 februari 

2 en 18 maart 
6 en 15 april 

27 april Koningsdag 
4 en 20 mei 

2(do) en 17 juni 
7(do) en 15 juli 

 

Crea middag 
Iedere dinsdag van  

13.30 – 16.00 uur 
Themamiddag 

8 februari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
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  

 

Voor je agenda: 

25 februari  Snertochtend 

24 maart  Algemene Ledenvergadering 
27 maart  Dans-Muziekmiddag 

20 oktober  Sport en Speldag 

15 december Kerstviering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 

Mw. Wikke Mollen-Bijlsma 
Opgezegd/verhuisd: 

Mw. H.A. Aanraad-van Eekelen 
Mw. M.P.C. Hagens-Rommers 
Hr. A.P.M. van Overveld 

Mw. G.M. van Overveld-Raaijmakers 
Overleden: 

27-12-2021 Mw. M. Nagtzaam-Buckens op 88 jarige 
leeftijd 
 

Op dit moment hebben we 420 leden 
 

Belangrijke contactadressen 
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Het is zaterdag 15 januari 2022, de dag na de persconferentie van de overheid als we dit bericht 
schrijven. De winkels gaan weer open, de kappers en andere contactberoepen mogen weer aan het 
werk en sporten in aangepaste vorm is ook weer toegestaan.  
Helaas mag de horeca, dus ook ’t Veerhuis nog niet open. Als jullie deze nieuwsbrief lezen is er 
inmiddels op dinsdag 25 januari weer een volgende persconferentie geweest en kan het zijn dat de 
horeca zaken hun deuren ook weer mogen openen. 
Omdat sporten weer mag willen we vanaf maandag 24 januari a.s. de gymgroepen en het biljarten 
weer opstarten. Omdat, zoals het er nu voorstaat, de horeca dan nog gesloten is kan er helaas na 
de gymlessen nog geen koffie gedronken worden. 
Zodra er meer versoepelingen zijn en ’t Veerhuis weer open is zullen wij onze activiteiten, mogelijk 
in aangepaste vorm, weer opstarten. Houd hiervoor de komende weken de verenigingskalender van 
de Nieuwe Klok in de gaten of informeer bij twijfel bij de vrijwilligers of bestuursleden. 

 
Het regeerakkoord van Rutte IV is openbaar gemaakt. Een fundamentele verworvenheid gaat 
verloren. Het minimumloon gaat met 7,5% extra omhoog maar de koppeling met de AOW wordt 
verbroken. 
 
Gepensioneerden mogen volgens het regeerakkoord – Omzien naar elkaar en vooruit kijken naar 
de toekomst – verder verarmen ten opzichte van de rest van Nederland. 
 
Na 13 jaar onnodig bevriezen van de aanvullende pensioenen, komt het nieuwe kabinet nu met het 
onzalige plan om de koppeling van de AOW aan het minimumloon te doorbreken. Het extraatje van 
7,5% wordt wél uitgekeerd aan werkenden en uitkeringsgerechtigden maar niet aan AOW-
gerechtigden. 
 
De genoemde compensatie via de ouderenkorting is een belediging. Er is nauwelijks geld 
uitgetrokken voor lastenverlichting en wat er is, gaat met name naar de werkende middenklasse. 
Algemene belastingverlaging lijkt er in het geheel niet te komen. Het geld wordt besteed aan 
belastingkortingen voor bepaalde groepen, volgens een recept wat  we al kennen van de kabinetten 
van Mark Rutte: arbeidskorting omhoog, kruimels voor de rest. 
 
Terwijl de inflatie de pan uitgiert, hoopten gepensioneerden na 13 jaar bevriezing van hun 
aanvullend pensioen op een gebaar in de juiste richting. Het doorbreken van de koppeling 
AOW/minimumloon en het doorzetten van een pensioenakkoord zonder goed zicht op 
(inhaal)indexatie, bewijst dat senioren op het gebied van inkomensverbetering weinig te verwachten 
hebben van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 
 

 

 

 

 
Binnen de gemeente Halderberge vinden binnenkort gesprekken met ouderen plaats waar diverse 
thema’s worden besproken. Zij gaan met elkaar in gesprek over diepgaande thema’s, zoals spijt, 
vriendschap en afscheid en doen vaak nieuwe inzichten op.  
Voor deze gesprekken is Surplus op zoek naar vrijwillige gespreksleiders. 
Misschien zijn deze gespreksleiders wel binnen de KBO Oud Gastel te vinden? 
 

Opstart activiteiten na versoepeling coronamaatregelen 
 

Surplus is op zoek naar gespreksleiders 
 

Rode kaart voor Rutte IV, dit kan echt niet! 
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Een gespreksleider is vriendelijk, kan goed luisteren en durft door te vragen over diverse thema’s. 
De gespreksleiders zullen worden getraind in de methodiek en krijgen persoonlijke begeleiding. De 
verwachte inzet is flexibel. 
 
Bent u de nieuwe gespreksleider van Surplus? 
Een flyer waar meer informatie is te vinden over wie ze zoeken en met welke methodiek ze gaan 
werken is te verkrijgen bij Patricia den Bakker-van Biene, coördinator mantelzorgondersteuning van 
Surplus tel: 06 105 26 950 
E-mail: patricia.denbakker@surplus.nl 
   
 
 
 

 
De SOH – Samenwerkende Ouderenorganisatie Halderberge is een vrijwilligersorganisatie die de 
KBO kring Halderberge bestaande uit de KBO afdelingen Oudenbosch, Hoeven, Stampersgat, Oud 
Gastel en de PCOB Halderberge - Protestantse Christelijke Ouderenbond, onderdeel van  de 
landelijke KBO/PCOB federatie vertegenwoordigd. 
De SOH behandeld zaken de spelen binnen de KBO afdelingen en de PCOB in de gemeente 
Halderberge en brengen deze, via het KBO regioberaad, in bij KBO Brabant. 
Tevens vertegenwoordigd de SOH de KBO afdelingen en PCOB Halderberge bij het 
gemeentebestuur van de gemeente Halderberge. 
Zaken die aan de orde komen zijn o.a. ouderenbeleid in de gemeente Halderberge, sociaaldomein, 
pensioenen, woonvoorziening ouderen, opvolging WMO-wet etc. 
Graag Gedaan is eind 2015 door de SOH in het leven geroepen en helpt met vrijwilligers kwetsbare 
ouderen bij kleine klusjes, rondom hun woning, vervoer met begeleiding naar huisarts of specialist, 
in vullen van formulieren etc. 
  
Onze huidige voorzitter Jack Donkers heeft gezien zijn lange staat van dienst en inmiddels 
respectabele leeftijd aangegeven eind dit jaar (2022) als voorzitter van zowel de SOH als Graag 
Gedaan te willen stoppen en de voorzittershamer over te willen dragen aan een enthousiaste 
nieuwe voorzitter.  
Hoewel wij het jammer vinden dat Jack stopt, respecteren wij zijn besluit en zijn dus op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Jullie zullen begrijpen dat niet zomaar iedereen deze functie in kan vullen. 
Onderstaand zijn, zonder compleet te willen zijn, de taken, de functie eisen, vaardigheden en de te 
volgen procedure beschreven.  
 
Taken: 

• Leiding geven aan de organisatie en zit de bestuursvergaderingen voor.  

• Stelt samen met de secretaris de agenda’s op voor de vergaderingen.  

• Vertegenwoordigd samen met de secretaris de vereniging in de regio- en algemene vergadering van 
de KBO Brabant 

• Vertegenwoordigd de vereniging bij het gemeente bestuur. 

• Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen. 

• Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.  

• Is maatschappelijk betrokken en ingeburgerd op maatschappelijk terrein. 

Gezocht voorzitter SOH en Graag Gedaan  
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• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid. 

 Functie-eisen, vaardigheden:  
• Goede communicatieve vaardigheden  

• Affiniteit met besturen en management  

• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie 
uit te dragen  

• Flexibele instelling en stressbestendig  

• Leiding kunnen geven  

• Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging  

• Goede omgang met overige bestuursleden 

Procedure: 
• Kandidaten kunnen zich telefonisch of per mail aanmelden bij de secretaris. 

• Na aanmelding worden kandidaten uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek met de huidige 
voorzitter en secretaris. 

• Als in het gesprek blijkt dat een kandidaat geschikt is voor de functie, wordt hij of zij officieel 
kandidaat gesteld. 

• Bij meerdere geschikte kandidaten vindt in de bestuursvergadering een stemming plaats door de 
leden. 

 
Hebt u belangstelling voor deze vacature of heeft u behoefte aan nadere informatie, neem dan 
contact op met de secretaris van de SOH, de heer Antoon Kuijpers tel: 06-38900236  
of e-mail: athkuipers@home.nl  
 
 
 
 
 

Als alles weer door mag gaan houdt  de handwerkclub op de 2e dinsdag van de maand weer hun 
themamiddag. Voor februari is dit op dinsdag de 8e vanaf 13.30 uur. Op deze middag willen we met 
oude knopen gaan werken. Heeft u nog oude knopen lever ze in bij Jeanne of Trudie. Wij willen ze 
weer een 2e leven geven door hiermee te gaan knutselen. Als je hieraan wilt deelnemen dan van te 
voren opgeven bij Jeanne Kepers tel. 06-34201918 of bij Trudie Hoogstraten tel, 06-14925181. Wij 
vragen een eigen bijdrage  van € 2,50 voor overig materiaal, graag ter plaatse te voldoen. Dit alles 
is afhankelijk van de volgende persconferentie en de regels waar we ons aan moeten houden. Hou 
de nieuwe klok hiervoor in de gaten. 
 
 
 

 

 
De keuken uit mijn kindertijd  was altijd vol met mensen. 
Er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen. 
De was hing er te drogen, en de worst hing aan een spijker. 
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker. 
 
We zaten in ons keukentje, met veertien man te eten. 
Met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden wij te zingen. 
Een grote zinken teil was ons bad, er waren ergere dingen. 
 
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam uit de moestuin. 
Z’n armen vol met groenten, we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. 
Was het vuil dan ging de dweil erdoor, en alles was weer helder. 
 
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten. 
Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten. 

Toen en Nu 

 

KBO Creamiddag dinsdag 8 februari 
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De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten. 
 
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon. 
In twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron. 
De afwas gaat in de machien, daar zitten ze niet mee. 
En zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een CD. 
 
Geen teil meer maar een bubbelbad, een auto voor de deur. 
Wie nou  niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer. 
Een kostbaarheid in het leven…….. Gezelligheid en Sfeer. 
 

Ingezonden door N. Schijvenaars 

 
 
 

 
Voor deze maand hebben we ook weer eens een woordzoeker om op te lossen. De 

overgebleven letters vormen een woord. Stuur deze oplossing in net als de kruiswoordpuzzel. 
 

AARDGAS 
ACHTERDEURTJE 
AFVOERLEIDING 

ATTEST 
BINNENDRINGEN 

BORGEN 
DOCENT 
FRUITAUTOMAAT 

GEMIS 
GUTSEN 

HEMELS 
HERTOGDOM 
HIERNAAR 

KALENDERJAAR 
KERKRAT 

KERST 
KLAPEKSTER 
KLIEDEREN 

KOKEND 
KROLS 

MAANZAAD 
MAGAZIJN 
MARINADE 

MERKENTROUW 
MILLIMETER 

Puzzel van de maand 
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MUISJES   OPEENSTAPELEN  ROTSBLOK  VAKTIJDSCHRIFT   
NOODVULLING  OPSMUK   SPOORLOOS  VEEHANDEL 

OERWOUD   OUWELUI   STIJLVOL  VERDWENEN 
ONAFHANKELIJK  PIKANT   STRATEGIE  VOORRAADKAMER 

ONINTERESSANT  RELIGIEUS   TABEL   ZWAAR 
ONTRADEN   RONDDRAAIEN  TUSSENMUUR ZWAVELDAMP   
             

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

De oplossing van de puzzel van januari was FEESTMAAND. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze 
gaat ditmaal naar Cor Dam. Hartelijk gefeliciteerd. 

We hopen dat we voor beide nieuwe puzzels weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 

Breng letters uit de puzzel over naar 

de hokjes met het corresponderende 

nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 

12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 

18 energie 19 Europeaan 21 onzes 

inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 

25 ratelpopulier 26 kampioen 

27 Europeaan 28 zangnoot 

30 bijwoord 31 de onbekende 

33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. 

schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 

42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 

49 per adres 50 en volgende 51 Japans 

bordspel 53 Turks bevelhebber 

54 redenaar 56 vaas 57 achter 

58 beddengoed 59 slee 

60 waterplantje 62 graanafval 

63 drinkbakje 65 op de wijze van 

66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 

70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en 

dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 

7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 

10 Engels bier 11 inwonend 

15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van 

Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 

47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 

67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk  

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

 

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