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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
8 en 22 juni 
13 juli 
 
Rikken 
1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 
om 13.15 uur 
2(do) en 17 juni 
7(do) en 15 juli 
 
Crea middag 
Iedere dinsdag van  
13.30 – 16.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Overleden 
16 april Mw. Jo Mulders-Geers op 89 jarige leeftijd 
21 april Mw. Dina Lambregts-Dingenouts op 92 jarige  
    leeftijd 
April    Mw. Jeanne Antonissen-Martens op 78 jarige  
            leeftijd 
12 mei  Mw. Ploon Rebbens-Kop, op 96 jarige leeftijd 
Verhuisd 
Mw. J. Backx-van Rooij 
 

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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Het zal jullie niet ontgaan zijn dat alles de afgelopen maanden steeds duurder geworden is. Ook  
de speciale consumptieprijzen voor KBO leden in ‘t Veerhuis gaan met ingang van maandag  
30 mei a.s. omhoog. 
Als bestuur hebben we met de exploitant van ’t Veerhuis hierover een gesprek gehad en hij heeft 
ons kunnen overtuigen dat, mede door de gestegen inkoopprijzen en de sterk gestegen 
brandstofprijzen, hieraan niet valt te ontkomen. 
Met ingang van maandag 30 mei a.s. gaat voor KBO leden een bakje koffie of thee  
€ 1,60 kosten, een kop cappuccino € 1,90, frisdranken en Heineken tapbier € 1,90  
en Oud bruin € 2,75. Een appelflap of saucijzenbroodje gaat € 2,50 kosten. 
Wij realiseren ons dat dit voor onze leden forse stijgingen zijn, maar vertrouwen erop dat jullie als 
leden net als wij, het bestuur, hier begrip voor zullen hebben.      
 
 
 
 
Informatie over de reis . . . . . . . hoe. . . . en wat?? 
We starten onze reis in Den Haag. We beginnen op het Malieveld (niet om te 
demonstreren), maar om koffie/thee met te gebruiken. 
Hierna stappen we terug in de bus voor een  stadsrondrit langs de mooiste  
Koninklijke plekjes van Den Haag onder leiding van onze gids en chauffeur. 
Rond het middaguur gaan we genieten van een lunch met daarna vervolg van de reis. 
In de middag maken we ons op voor een ander “Royal Experience”, namelijk een 
bezoek aan Royal Delft, de Koninklijke Porceleyne Fles in Delft. Hier ontdekken we  
het authentieke Nederlandse ambacht, het handgemaakte Delfts Blauw aardewerk. 
De gidsen nemen ons mee door de geschiedenis van het ambacht en het bedrijf.  
We zien de antiek, maar ook de moderne Delfts Blauwe aardewerken. 
Ook nemen we een kijkje in de fabriek en zien de schilders aan het werk. 
Na afloop natuurlijk de onvermijdelijke showroom maar alles mag en niks moet. 
Aan het eind van de middag rijden we weer naar Oud Gastel, maar niet voor we  
nog gaan genieten van een uitstekend diner ter afsluiting van deze Koninklijke dag. 
We vertrekken op 7 juli om 08.00 uur vanaf het busstation aan de Veerkensweg. 
We verwachten s’-avonds om ongeveer 20.00 uur weer in Oud Gastel te arriveren. 
Er is plaats voor minimaal 40 personen en uiterlijk 60 personen. 
De prijs is € 75,-. De KBO sponsort € 2,- per persoon. U betaalt dus € 73,- per 
persoon. 
U kunt zich opgeven op 21 juni 2022 tussen 11.00 u en 12.00 u in het Veerhuis 
bij Betsie Herijgens en Jeanne Kepers-Schenck. De onkosten graag dan direct voldoen 
bij opgave! 
 
Mocht u op 21 juni verhinderd zijn dan een belletje naar  
Betsie Herijgens: 06-24554909       Jeanne Kepers-Schenck: 0165-511936 
  

K.B.O. reisje 7 juli 2022. 
 

Verhoging consumptieprijzen Veerhuis 
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Vader en moedertje koolmees 
Hebben samen een woning gevonden 
Ze broeden nu op 5 kleine eitjes 
En zijn daardoor met elkaar verbonden 
  

De eitjes zijn uitgekomen, de ouders vliegen af en aan 
En hebben wormpjes in hun bekjes 
De kleintjes merken het daar zijn ze weer 
En strekken hun lange dunne nekjes 
 

De ouders weten wie het laatst is gevoed 
En nemen nu de volgende kleine 
Zo komt elk vogeltje aan de beurt 
En krijgt elk vogeltje het zijne 
 

Ze zijn nu groot genoeg om uit te vliegen 
Één voor één en niet te snel 
Naar de dichtstbijzijnde boom 
Rustig aan dan lukt het wel 
 

Wat is de natuur toch mooi 
Het komt de lentesfeer ten goede 
Vadertje en moedertje koolmees 
Zitten alweer opnieuw te broeden 
 
Ingezonden door Toine Derene 
 
 
 
 
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 Koolmeesjes 
 

Wandelt u met ons mee? 
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De oplossingen van de puzzel van mei waren van de Sudocu  93685 en van de cijferpuzzel is 
Z  IJ  J  F  K  R  T  S  P  W  V  L   I  N  E  A  G  O  M  C  H  D  U  B 
Er waren beduidend minder inzendingen.  
De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze gaat ditmaal naar Hans de Jong 
Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor de nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 12 juni 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. 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel v.e. 
fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond om boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding 
34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis 45 pl. in België 
48 bond 51 bevel 53 slagader 54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 60 vochtige warmte 62 tam 
63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 
Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. station 7 helder klinkend 8 de 
onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 11 gewoonte 12 sportartikel 14 scheepsrebel 16 gesloten 
19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen staafje 30 wilde hond 
31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 43 deel v.e. wet 44 mengelmoes 
46 voorzetsel 47 brief 49 deel v.e. breuk 50 werkweigeraar 52 houding 54 grappenmaker 56 waarnemend 
57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin v.d. dageraad 64 deksel 66 ijzer 67 achter. 

©www.puzzelpro.nl 
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Puzzel van de maand 
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