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Bingo  
Op woensdag om 13.30 

uur: 
11 en 25 mei 

8 en 22 juni 
13 juli 

 

Rikken 
1e woensdag en 3e 

vrijdag van de maand 
om 13.15 uur 

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 

10 mei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda: 

24 mei  Start wekelijks wandelen 
7 juli   Reisje 

20 oktober  Sport en Speldag 
23 oktober  Dans-en Muziekmiddag 

20 november Dans-en Muziekmiddag 

15 december Kerstviering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Mw. José van Alphen-Kuppens 

Mw. Jacqueline Bartelen-Brouwers 
Hr. Toine van Oers 
Mw. Jessica Poppelaars 

 
 

Op dit moment hebben we 424 leden 
 

Belangrijke telefoonnummers 

 

 

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  
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April was Pasen in aantocht. We hebben van simpele dingen zoals eierdoos en eierschillen heel 
leuke paasstukjes gemaakt 

Op dinsdag 10 mei gaan we potjes met knijpers 
versieren. In deze potjes kunnen we een vetplantje of 

cactus zetten of als pennenbakje gebruiken  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 € 3,00 voor aanschaf materiaal, graag ter 

plaatse te voldoen.  
Heeft u nog restanten wol/katoen waar u niets meer mee 

doet? Ook daar zijn we blij mee. Hiervan maken onze 
dames meest kinderkleding – dekentjes enz. voor 
Vluchtelingenwerk. In deze tijd nog steeds heel hard 

nodig zoals u zult begrijpen. 

 
 

 
Op 7 Juli gaan we op reis. 

Er is geboekt……we gaan naar Den Haag en Naar Delft. 
Met alles er op en er aan zoals jullie gewend zijn. 

De reis gaat door met minimaal 40 personen. 
En kost € 73,00 per persoon. ( met kleine vergoeding van K.B.O. ) 

In de volgende nieuws brief komen wij hier uitgebreid op terug met een volledig 
programma overzicht !! 

En een datum voor reservering. 

Groetjes….. de Reiscommissie. 

 
Uitslag KBO riktoernooi 2022 
18-25 maart en 6 april is er voor de zevende keer een riktoernooi gehouden met dag prijzen en 
dertien mooie hoofdprijzen 
Gesponsord door de plaatselijke middenstand en diverse anderen. 
Onder het genot van een kopje koffie en thee werd er door 25 mensen gerikt , dat was een goede 
opkomst . 
Het waren drie gezellige middagen. 
De eerste prijs is gewonnen door Mevr. T. van Oosterhout met 392 punten 
Tweede Dhr. S. van Oosterhout met 370 punten 
Derde Mevr. K . Rijsdijk met 352 punten 
Vierde Dhr. T. Verstraten met 341 punten------Vijfde Mevr. K. Bosmans met 332 punten 
Zesde Mevr. J. Vermunt met 313 punten-------Zevende Dhr. T. van Geel met 321 punten 
Achtste Dhr. R. de Jong met 310 punten-------Negende Dhr. C. van Oers met 307 punten 
Tiende Dhr. J. Mol met 306 punten--------------Elfde Dhr. R. Uitdewilgen met 304 punten 
Twaalfde Mevr. T. de Bruin met 300 punten---Dertiende Mevr. A. Mol met 290 punten 
De poedel prijs ging naar Mevr. J. van de Lindenloof 
  
Alle rikkers bedankt en tot de volgende keer. 
Alle sponsors bedankt voor de prijzen , de koffie en thee . 
Namens de rikcommissie, 
Henny van Toren en Betsie Herijgens 

Kennisgeving  K.B.O. reisje 2022. 
 

Rikken 
 

KBO Creamiddag dinsdag 10 Mei 
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Koningsdag Rikmiddag 
Zoals voorgaande jaren wordt er op Koningsdag een extra rikmiddag georganiseerd. 

Maar nu met een gratis verloting. 
Ieder die kan rikken is van harte welkom. 
Datum: woensdag 27 april a.s. 

Aanvang: 13.00 uur in de glaskamer van het Veerhuis 
Inleg: 2.00 euro 

Tot dan! 
 

 

 

 

Hij is er weer!!!!! 

De 4de  Museum Gids   ( vervanging van Busreis ) 
U kunt hem ontvangen door een mailtje te sturen naar Kepers.schenck@kpnmail.nl 

Of te bellen naar   0165 511936…….…..06 29579976. 
Voor thuis bezorging  !!!! 

U mag hem ook afhalen :  Wethouder Verholenstraat. 7 te Oud Gastel. 
 
 
 
 
Voelt u zich niet fit? Wandelt u niet graag alleen? Heeft u last van dagelijkse kwaaltjes door 
bijvoorbeeld overgewicht, artrose, diabetes, COPD of andere gezondheidsklachten? Dan is deze 
wandeling iets voor u! 
Samen met wandelvrijwilliger Truus van Crugten vanuit de KBO wordt er samen iedere week 
gewandeld. Tijdens de wandelingen sluiten professionals uit het dorp aan. Denkende aan een 
huisarts, een diëtist, een fysiotherapeute, een wijkverpleegkundige etc. Op deze manier kunt u 
laagdrempelig uw vragen stellen. 
  
Vanaf dinsdag 24 mei bent u iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur van harte welkom om te 
wandelen. De start vindt wekelijks plaats bij het veerhuis. De kosten voor 10 weken wandelen zijn 
€10,- per persoon. 
  
Heeft u vragen? Of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de beweegcoach Mandy Buijs, 0626792826 
of mail naar m.buijs@ssnb.nl  of bel naar Truus van Crugten tel. 06-10785499 
 
 
 

 
De oplossing van de puzzel van maart was LENTEBRIES. We hebben weer vele goede 

inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze 
gaat ditmaal naar mevr. Corrie Mulders. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor de nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 

Museumgids 
 

Puzzel van de maand 

 

Wandelt u met ons mee? 
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Voor de verandering links een Sudocu. In elk vetgedrukt 

vakje, elke rij horizontaal en verticaal mogen de cijfers van 1 
t/m 9 maar één keer voorkomen. Succes 

 

 

 

 

 

 

En hieronder een cijferpuzzel. De cijfers corresponderen met 
letters uit het alfabet. Onder het diagramstaat een balk met 

evenveel vakjes als het aantal verschillende letters dat erin 
voorkomt. In deze balk kunt u de ontcijferde letters invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot 

uiterlijk 10 mei 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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