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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
14 december 

11 en 25 januari 
8 en 22 februari 

8 en 22 maart 
12 en 26 april 
10 en 24 mei 

14 en 28 juni 
12 juli 

 
Rikken 

1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand om 
13.15 uur 

Wo 7 en vr 16 dec. 
Vr 20 jan - Wo 1 feb 

Wo 1 en vr 17 mrt 
Wo 5 en vr 21 apr 
Do 27 apr  

Wo 3 en vr 19 mei 
Wo 7 en vr 16 juni 

Wo 5 en vr 21 juli 
 
Crea handwerkmiddag 

Iedere dinsdag van  
13.30 – 16.00 uur. 

Themamiddag 
20 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Op zondag 23 oktober organiseerde de KBO Oud Gastel weer 

een dansmiddag in de loungezaal van het Veerhuis in Oud 
Gastel. Patrick van Toren verzorgde de muziek tot in de puntjes.  In totaal 55 aanwezigen 

zorgden voor een goed bezette dansvloer.  Van cha cha tot Engelse wals, huckle buck, foxtrot 
en polonaise, iedereen kwam aan zijn trekken.  Wanneer we nog meer leden uit Oud Gastel 
zelf mogen begroeten op deze dansmiddagen dan gaan we hier in 2023 mee verder. 
 

 

 

 
Op dinsdag 25 oktober was ons jaarlijks koersbaltoernooi in het Veerhuis. Het was Betsie 

Herijgens  weer gelukt om naast een team van KBO Oud Gastel nog 7 ander teams naar het 
Veerhuis te krijgen.  Vanaf 10 uur tot 15.30 uur werden de wedstrijden gespeeld op 4 matten. 
Foto’s van de dag zijn te zien op de web-site. Tijdens de ochtendpauze werden de deelnemers 

getrakteerd op  heerlijke appelflappen, die geschonken werden door Jumbo Broos. Het was tot 

Voor je agenda: 

15 december Kerstviering 
 4  januari             Nieuwjaarsreceptie 

17 januari  Expo 
17 februari  Snertochtend 

23 maart  Algemene Jaarvergadering 

27 april  Koningsdag riktoernooi 

Ledenmutaties 

Nieuw: 
Mw. Ria Damen 
 

Overleden 
19 okt. Hr. Wim Rommers ,  92 jaar 

29 okt. Mw. Jaantje Backx-van Rooij , 95 jaar 
 
Op dit moment hebben we 423 leden 

 

 Verslag Dans-en muziekmiddag 23 oktober 
 

Verslag Koersbaltoernooi 25 oktober 
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de laatste wedstrijd 
spannend wie er met de 

eindoverwinning naar huis 
zou gaan omdat 3 teams 

gelijk stonden. De 
overwinning ging 
uiteindelijk naar 

nieuwkomer Teteringen.  
De volledige uitslag: 

1 Teteringen  2 
Prinsenbeek  3 
Vriendenkring 4 Sprundel 5 

Wouw 6 Centrum Zuid en 
Oud Gastel  7 St Willebrord 

.  

 
 

 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze Kerstviering, welke gehouden zal worden op donderdag 15 

december a.s. in de loungezaal van het Veerhuis. 

VOOR HET EERST ZAL DEZE VIERING IN DE MIDDAG WORDEN GEHOUDEN. 

 

Het programma zier er als volgt uit: 

13.00 – 14.00 u Adventsviering door Dhr. M. Prasing. Tijdens de dienst wordt er gezongen door een 

   afvaardiging van het Gastels smartlappenkoor. 

14.00 – 14.30 u Pauze. U wordt koffie/thee met iets lekkers aangeboden 

14.30 – 15.00 u Optreden koor Vox Populi uit Stampersgat. 

15.00 – 15.30 u Pauze. In de pauze wordt u een consumptie aangeboden. 

15.30 – 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 € 5,- per persoon. U kunt zich 

aanmelden voor onze Kerstviering door het invullen en inleveren van onderstaande antwoordstrook 

inclusief uw eigen bijdrage van € 5,- 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. 

 

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  06-52528310 

Jeanne Kepers  Dorpsstraat 53  06-34201918 

 

 

 

 

Kerstviering donderdagmiddag 15 december in het Veerhuis 
over                                                         
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De activiteit Maatjes van Humanitas West-Brabant West is gericht op het ondersteunen van mensen die door 

omstandigheden tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. 

De deelnemers zijn, net als de vrijwilligers, mensen van alle leeftijden en woonachtig in de gemeente Halderberge. Wat 

de hulpvraag ook is, we zoeken samen naar een passend antwoord. 

Wat is een Maatje? 

Een maatje is een gemotiveerde vrijwilliger met een luisterend oor, een warm hart en tijd & ruimte om er voor de 

deelnemer te zijn. De vragen van deelnemers kunnen uiteenlopend zijn: bijvoorbeeld bij gevoelens van eenzaamheid 

door het hebben van een klein netwerk, verlies & rouw, dementie, of andere uitdagingen. 

Wat houdt een Maatjestraject in? 

Samen, vrijwilliger en deelnemer, wordt gekeken naar de hulpvraag en wordt hier een invulling aan gegeven. Hierbij 

kenmerkt de ene koppeling zich vooral door op pad te gaan terwijl bij de ander het gesprek thuis plaats vindt. De hulp 

die geboden wordt is altijd op maat. 

Duur Maatjes traject? 

Het maatjestraject duurt doorgaans één jaar. In dat jaar wordt er samen gewerkt aan de hulpvraag waardoor de 

deelnemer handvatten ontwikkelt om nieuwe stappen te zetten. Vrijwilliger en deelnemer leren elkaar goed kennen, juist 

dit contact is voor beide partijen erg waardevol en maakt dat de deelnemer nieuwe stappen kan en durft te ondernemen. 

Maatje nodig? 

Heb jij behoefte aan steun van een maatje? Je kan je alvast aanmelden. Dit kan via de website 

https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west of bel naar 0165-599936 

Maatje worden? 

Wil jij het leven van een deelnemer verrijken met oprechte aandacht en interesse? Twijfel dan niet en meld jezelf aan 

voor dit mooie én dankbare werk. Je komt in een dynamische vrijwilligersorganisatie,  waarin scholing en begeleiding 

vanzelfsprekend is en je maakt deel uit van een leuk team.  Gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

Heb je belangstelling of heb je nog vragen laat het weten via telefoon 0165-599936 of e-mail wbw@humanitas.nl  

Vriendelijke groet, Tonnie Joxhorst 

 

Ik stond in de kroeg aan de bar    De kroegbaas kwam bij haar staan 

Toen een heel mooi meisje naast me kwam staan ze bestelde een biertje en keek opzij 

Een lief gezicht en lange haren    En met een glimlach op haar gezicht zei ze 

Ik was meteen een beetje aangedaan   wil je ook een biertje van mij 

 

We hebben gezellig zitten babbelen   Ze zei kom binnen en deed haar jas uit 

En na een uurtje zei ze, ik ga naar huis   toen zag ik haar lichaam , mooi en weldoorvoed 

Het was koud en het stond te regenen   en terwijl ze voor de koffie zorgde 

En ik bracht haar helemaal bij haar thuis   dacht ik, deze avond komt wel goed 

 

Ze ging zich even omkleden en ik zag 

Dat ze een heel pikant jurkje droeg 

Mijn hart sloeg over  - en ik werd wakker 

Net toen de klok 8 uren sloeg.    ingezonden door Toine Derene 

 

Humanitas zet de activiteit Maatjes neer in Halderberge en zoekt hiervoor vrijwilligers. 

 

De Droom 
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Dinsdag 20 december gaan we een kerstkrans maken van 
wasknijpers. Als je hieraan wilt deelnemen dan graag van te voren 
uiterlijk 6 december 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 
contant te voldoen. 
 
 
 

 
De oplossing van de puzzel van oktober was BLADBLAZER. We hebben weer vele goede 

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

 

Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; zwaardwalvis - 

3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; adellijk persoon - 

5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 

7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 

9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; revanche - 

11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats - 3 brandstof; Balt; 

verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-

Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 

8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; 

watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde; brede laan met bomen; 

deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen. 

Oplossingen kunt u inleveren tot                    1    2   3   4   5    6   7   8   9   10  11  12  13 14 
Uiterlijk 6 december bij                            1 

Trudie Hoogstraten                                       

Veerkensweg 11                                      2 

Vermeld bij de oplossing uw NAAM – 
Tel.nr.1 – ADRES.                                    3 

U kunt de oplossing ook mailen naar         4     

kboogledenadm@gmail.com 
Uit de inzendingen zal zoals u reeds          5 

gewend bent een prijswinnaar worden       6  

getrokken die een leuke attentie krijgt.  

De uitslag zal in de volgende nieuwsbrief   7 

bekend worden gemaakt. 
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Puzzel van de maand 

 

KBO Creamiddag dinsdag 20 december 
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