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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
12 en 26 oktober 

9 en 23 november 
14 december 

 
Rikken 
1e woensdag en 3e 

vrijdag van de maand om 
13.15 uur 

Wo 5 en vr 21 okt. 
Wo 2 en vr 18 nov. 

Wo 7 en vr 16 dec. 
 
Crea middag 

Iedere dinsdag van  
13.30 – 16.00 uur 

Themamiddag 

Di 4 oktober  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze maand is ook de bingo weer opgestart. Zo’n 

30 enthousiaste leden hadden het Veerhuis weer 

opgezocht om mee te dingen naar een van de 

talloze prijzen. Omdat tot op heden nog geen 

vervangers zijn gevonden voor de organisatie van 

de bingo was onze voorzitter stand-in en  maakte 

de nummers bekend. Jeanne Keepers assisteerde 

met de organisatie.  

 

Attentie: Het bestuur is nog steeds op zoek naar 

mensen die de organisatie van de bingo op zich willen gaan nemen. Heeft u mogelijk interesse schroom dan 

niet om contact op te nemen met Frank Frik (06-52528310). We kunnen altijd bespreken in welke vorm u mee 

wilt helpen bij het organiseren van deze activiteit. 

Voor je agenda: 

29 september Thema avond erfbelasting en 

   levenstestament 
20 oktober  Sport en Speldag 

23 oktober  Dans-en Muziekmiddag 
25 oktober  Koersbaltoernooi 
20 november Dans-en Muziekmiddag 

15 december Kerstviering 

Ledenmutaties 
Nieuw: 

Mw. Fenny Laarhoven- van Rossen 
Mw. José van Sprundel-van der Veeken 

Hr.  Kees van der Straten 
Mw. Jeanne van der Straten-van Nijnatten 

Mw. Diny Welten-Tak 
Hr.  Kees Koevoets 
Hr.  B.L.M. Musters 

Overleden 
24 juli Hr. Adrie Geers, 79 jaar  

Opgezegd/verhuisd 
Mw. Truus Luijkx-Konings 
Hr.  Toon Voermans 

 

Bingo 14 september 2022 
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Op 31 augustus namen  leden van onze KBO deel aan een 

stadswandeling door het centrum van Breda. Onder de bezielende 

leiding van Martin Wildeboer werden  gedurende ongeveer 2 uur alle 

hoogtepunten bezocht in het hart van Breda. Het was  een gids die 

voortreffelijk de geschiedenis van Breda kon vertellen waarbij op 

tijd een grapje werd gemaakt. De historie van de van Nassaus, het 

turfschip, de militaire geschiedenis en het Begijnhof (zie foto) 

passeerden de revue. Ondanks het feit dat een aantal aanwezigen best 

bekend waren in Breda zorgde Martin ervoor dat plaatsen werden 

bezocht die nog niet eerder waren gezien.  Een geslaagde middag 

vonden de leden en ook de gids. Via de mail werd  nog een 

naslagwerk toegezonden zodat we alles konden nalezen. Foto’s van 

deze wandeling kunnen jullie terugvinden op de website.  We hopen 

in de toekomst meer van dit soort wandelingen te organiseren 

waarbij op een grotere deelname wordt gerekend. 

 

 

 

 
 

 

Notaris Eric ten Brinke van Ligne Notarissen geeft op verzoek van de KBO donderdag 29 
september 2022 een lezing over hoe u uw zaken goed kunt regelen in bijvoorbeeld een 
testament of levenstestament. De avond begint om 19.00 uur in ’t Veerhuis te Oud Gastel. De 

zaal is open vanaf 18.30 uur. U bent van harte welkom. 

 

 

 

De ONS met de Nieuwsbrieven werden iedere maand bij Theo Mulders bezorgd. jarenlang heeft 
hij ze dan weer uitgeteld en tasjes gemaakt om ze dan bij de bodes af te geven. De bodes 

hebben ieder hun eigen wijk om ze dan bij u te bezorgen. Theo heeft aangegeven hiermee te 
willen stoppen en zal met ingang van oktober  dit werk overdragen aan Adrie Broos, van 
Mattenburgstraat 5. 

Het bestuur bedankt Theo voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger.  

 

 
 

 
Na de zomerstop zijn we in 
september weer begonnen 

met onze themamiddagen 
creatief bezig zijn. We 

hebben porseleinen schaaltjes 
geverfd. 
             

Op dinsdag 4 oktober gaan 
we sieraden maken.  

Hergebruik van koffiecups 
waarmee we o.a. een mooie 
armband maken.  

 

Crea Themamiddag 4 oktober 
 

Stadswandeling Breda KBO Oud Gastel 

 

Herinnering Thema-avond : “Ik regel tijdig mijn zaken” 

 

ONS en Nieuwsbrief distributie 
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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 diverse goede doelen. 
In deze tijd weer heel hard nodig zoals u zult begrijpen. 

 
 
 

 
 

Op donderdag 20 oktober a.s. houden we weer onze jaarlijkse 
Sport- en spel dag, net als vorig jaar weer in de loungezaal van ’t 
Veerhuis.  
We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk nieuwe spellen te 
bedenken, ook zijn de spelregels en de dagindeling hier en daar 
aangepast. 
 
Wij ontvangen jullie graag ’s morgens tussen 9.45 uur en 10.00 uur 
in de loungezaal met een bakje koffie of thee, hier worden de 
groepjes op vrijwillige basis samengesteld.   
Wij hopen de dag af te sluiten met de prijsuitreiking om ca. 16.00 
uur. 

Om ca. 10.30 uur starten we daadwerkelijk met de sport en spel dag.  
Tussen de middag kunnen we weer gezamenlijk genieten van een heerlijke lunch. Ook zijn dit jaar weer 50 
plussers die (nog) geen lid zijn van de KBO van harte welkom, dus neem gerust vrienden en/of kennissen 
mee. Wel even aanmelden natuurlijk. De eigenbijdrage voor deze sport- en spel dag bedraagt voor KBO 
leden  
€ 18,- en voor niet leden € 20,- 
 
Jullie kunnen je tot en met zondag 9 oktober a.s. middels onderstaande aanmeldingsstrook opgeven onder 
gelijktijdige betaling van uw eigen bijdrage bij een van onderstaande personen: 
Truus van Crugten Beemd 6, Jeanne van de Lindeloof, Kerkstraat 12 en Jan Broos van Mattenburgstraat 5 
 

 
Aanmelding deelname Sport- en spel dag KBO afdeling Oud Gastel 
 
Ik meld me aan voor de Sport- en spel dag op donderdag 20 oktober a.s. 
 
   Voornaam   Achternaam    Lid KBO 
 
1................................. ……………………………… JA  / NEE 
 
2………………………. ……………………………… JA  /  NEE  
 
Nb. Uiterlijk inleveren en betalen zondag 9 oktober a.s.  

 

Uitnodiging Sport- en spel dag 
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Op zondag 23 oktober organiseert de KBO Oud Gastel  vanaf 13.30 uur weer een 

dansmiddag in de loungezaal van het Veerhuis in Oud Gastel. De muziek zal deze 

middag  verzorgd worden door Patrick van Toren uit Oud Gastel. Hij begeleidt 

zichzelf met keyboard of gitaar en zorgt voor gezellige dansmuziek waarbij de 

beentjes van de vloer kunnen. Kun je niet dansen, geen probleem. Het luisteren 

naar muziek en gezellig buurten met vrienden en bekenden maakt van deze middag 

een leuk festijn.  De middag is voor  iedereen toegankelijk. Dus nodig je 

vrienden, familie, buren en kennissen uit. De KBO’s van de omliggende dorpen 

hebben deze uitnodiging ook ontvangen  

De entreeprijs bedraagt voor KBO-leden € 2,- en voor niet leden € 4,-.  

 

 

 

 

Op dinsdag 25 oktober worden voor de 23e keer de matten weer uitgerold voor het grote 
koersbaltoernooi in het Veerhuis. 
We spelen op 4 matten met 8 teams, die afkomstig zijn uit de regio.  Er wordt gespeeld van 

10.00 tot ongeveer 15.30 uur.  Ben je benieuwd hoe dit gaat kom dan  langs om dit sportieve 
spektakel te bekijken. 

Wil je zelf ook een keer een bal gooien en hou je van gezelligheid, kom dan op maandag van 
13.30 u tot 16.00 u naar het Veerhuis en doe een keertje mee. 

 
 
 
 
Zoals u wellicht bekend is, wordt  er elk jaar door de  K.B.O Brabant een  

Seniorenexpo georganiseerd in de Koningshof te Veldhoven. 
Dit jaar proberen we met 30 personen uit Oud Gastel en 30 personen uit Oudenbosch de reis 

te maken. 
Het is een combinatie van huishoudbeurs, informatie en optredens. 
DE KOSTEN ZIJN 7 EURO PER PERSOON   (bus en entree) 

Lunch en Drankjes zijn voor eigen rekening, je mag je lunch meenemen. Vergeet vooral uw 
medicijnen niet en uw ID-kaart. 

 
We vertrekken op Dinsdag 17 Januari 2023 om 9 uur vanaf het busstation in Oud 

Gastel  en gaan om 15.00 uur weer terug naar huis ,we  zijn dan rond 16.30 weer in 
Oud Gastel. 
 

Gaat u graag mee? Vul de onderstaande strook in ,stop deze samen met het verschuldigde 
bedrag van 7 euro  in een envelop  in de bus van   

TRUUS VAN CRUGTEN, BEEMD 6, OUD GASTEL. 
 
GRAAG VOOR 1 DECEMBER. 

 
NAAM----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADRES---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TELEFOON------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GAAT MET ----------PERSOON/ PERSONEN MEE NAAR DE EXPO 

 

 Dans en muziekmiddag 23 oktober in het Veerhuis Oud Gastel 

 

Busreis Senioren EXPO 2023 

 

Koersbaltoernooi 
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Na 2 jaar stil te hebben gelegen door de Corona epidemie konden we dit jaar weer een volledig 
programma bieden in juli en augustus. 
De vrijwilligers die bij de Zomerschool betrokken zijn hebben weer hun uiterste best gedaan een 
programma samen te stellen waar iedereen wel iets van zijn gading kon vinden. 
Misschien hebt u zelf ook aan één of meerdere activiteiten deelgenomen en hebt u gemerkt hoe 
gezellig het is om bij de Zomerschool betrokken te zijn, kortom,  misschien wilt u wel aansluiten bij 
ons team van vrijwilligers. 
Meedenken over het programma voor het komend jaar: wat gaan we doen, waar, wanneer.                                                                                                                       
Of misschien wilt u gastvrouw of gastheer zijn bij een activiteit.                                  
Op onze website vind u veel informatie over onze Zomerschool: www.Zomerschoolsenioren-emh.nl  
Wij horen graag van u. 
U kunt contact opnemen met 
Peter Stam, tel.nr. 06-22 69 92 49     Email: zsvoorseniorenemh@gmail.com  
 

 

 

 
Heeft U in 2022 een laag inkomen, dat niet hoger is dan 120% van 
de bijstandsnorm dan heeft U wellicht recht op de energietoeslag 
voor lagere inkomens.  
Deze eenmalige uitkering is begin dit jaar vastgesteld op € 800,-- en 
inmiddels verhoogd naar € 1300,-- . 
Het ‘Werkplein Hart van West-Brabant’ regelt dit voor de gemeente 
Halderberge.  
 
 

Mensen die in aanmerking komen en die bekend zijn bij het Werkplein, hebben de uitkering 
automatisch ontvangen. Zijn er echter te weinig gegevens van U bekend bij het Werkplein dan 
kunt uzelf een aanvraag indienen via de website www.werkpleinhartvanwestbrabant.nl en klik 
daarna op “Energietoeslag voor lagere inkomens” 
Hier vindt U alle relevante informatie en via deze website kunt U digitaal uw aanvraag indienen. U 
kunt ook de toeslag schriftelijk aanvragen. U belt hier voor met het Werkplein (076-7503500). Zij zijn 
telefonisch bereikbaar van maandag t/m. vrijdag tussen 9.00u en 12.00u. Zorg ervoor dat de 
aanvraag voor 31 december 2022 bij het Werkplein binnen is. 
De indicatie van het inkomen wat een gepensioneerde maximaal mag hebben om voor deze 
tegemoetkoming in aanmerking te komen Is: € 1.893,—netto per maand voor echtparen en € 
1.397,- netto per maand voor alleenstaanden.  
Spaargeld en/of vermogen alsook huur- en zorgtoeslag worden buiten beschouwing  
gelaten. 

De Zomerschool voor Senioren 

 

Aanvraag energietoeslag voor lage inkomens kan nog tot 31 december  
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Het is weer tijd om te gaan puzzelen. De vorige prijs is alweer een tijdje geleden uitgereikt en 

ging naar Jose Vermunt. De getrokken winnaar kreeg een kadobon van de JUMBO. Hartelijk 
gefeliciteerd. 

Voor deze maand hebben we weer een nieuwe puzzel met hopelijk veel deelnemers. 
Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 10 oktober 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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Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; riv. in Rusland; 

aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 6 als 

onder (afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); 

gouden tientje (afk.); schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; 

wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een 

zekere - 12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 3 ontvangstbewijs; grond om 

boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; schaapkameel - 6 natie; 

vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; 

serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik 

- 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; 

sprookjesfiguur. 

 

Puzzel van de maand 
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