
 

 

KBO     Nieuwsbrief Februari 2023 
 

    

Belangenorganisatie voor senioren               Oud Gastel 
___________________________________________________________________________________________                            

 
Voorzitter: Frank Frik, Cheltenhamstraat 9, 4751 CX.                             Tel: 06-52528310   e-mail: fabfrik@gmail.com 
Secretaris: Jan Broos, van Mattenburgstraat 5, 4751 GV,                         Tel: 0165-511848   e-mail: ogsecretariaat@gmail.com 
Penningm: Adri Lazaroms-Poppelaars, Molenweide 42, 4751 EG                Tel.: 0165-512523  e-mail: alazaroms@gmail.com   
Ledenadm.:Trudie Hoogstraten-vd Meere, Veerkensweg 11, 4751 CR.       Tel: 06-14925181   e-mail: kboogledenadm@gmail.com  

                                               Bankrekeningnummer :  Rabobank nr. NL 70 RABO 0141 1203 12 

                                                                     Website  : www.kbo-oudgastel.nl  

 

Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
Ma 6 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 
Ma 30 jan 
Ma 13 en 27 februari 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
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: 

17 februari  Snertochtend 

23 maart  Algemene Jaarvergadering 
27 april  Koningsdag riktoernooi 
27 april  Koningsdag biljarttoernooi 

Ledenmutaties 

Nieuw: 
Hr. Aad Overdevest 

Mw. Cor Nagtzaam-van Zimmeren 
Hr. Jack Nagtzaam 
Mw. Gerrie Tak 

Mw. Ilona van Nijnatten-Voermans 
Hr. René Broos 

 
Overleden: 
25 dec. Hr. Kees Kepers, 80 jaar 

Opgezegd/verhuisd: 
Mw Dicky de Wit-Bakker 

Mw. Nelly van de Bos-Schrauwen 
 
Op dit moment hebben we 427 leden 

 

Belangrijke contactadressen 
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Op donderdag 15 december hield onze vereniging weer een Kerstviering in het Veerhuis. Na 2 jaar 

annuleren kon deze eindelijk doorgaan. Het bestuur had een mooi programma in elkaar gezet. Het 

bestuur had na rijp beraad besloten de Kerstviering te verplaatsen naar een middag. Dit was voor veel 

leden aanleiding om zich hiervoor op te geven. Ruim 120 leden aanmeldingen mochten we tegemoet 

zien. Het Gastels Smartlappen Koor luisterde de adventsviering op, die voorgegaan werd door Pastoor 

Prasing. Na de koffie met worstenbrood werd door Andrien Schijvenaars van de Heemkundekring een 

film vertoond uit 1956 met beelden uit Oud Gastel. Deze film kwam in de plaats  van Vox Populi die op 

het laatste moment hun optreden moesten annuleren. Vele mensen en plaatsen werden herkend en 

sommige zagen zichzelf terug. Met ingesproken commentaar van Elly Scheepers en Piet Peeters werden 

zoete herinneringen opgehaald. Na een korte pauze  trad het Smartlappenkoor weer op met leuke 

liedjes uit verleden en heden. Kortom een geslaagde middag. 

 

 
 

 

 
 
 
Op 4 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO. Zo’n 45 aanwezigen wensten elkaar nieuwjaar 

en onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig gekeuveld onder elkaar. Ook was er 

een toespraak van onze voorzitter waarbij kort stil gestaan werd bij het afgelopen jaar maar zeker 

vooruit gekeken werd naar een nieuw jaar waarbij we hopen het ledenaantal weer verder te zien 

groeien. Leuk waren de voordrachten van Trudie Hoogstraten en Jeanne Kepers en Jo Takx zong een 

liedje waarbij onze KBO toegezongen werd. Kortom een geslaagde middag. 

 

 
 

 

 Kerstviering 2022 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Elk jaar opnieuw moeten we in ieder geval vanaf 1 maart aangifte doen en  bekijken of we toch nog wat 

moeten afdragen, of krijgen we heel misschien nog wat terug???  

Onderstaande vrijwilligers binnen onze afdeling zijn bereid om u te helpen de nodige gegevens vóór 1 

mei bij de belastingdienst in te dienen. Het betreft: 

Wim van Oosterhout, tel. 512141 

Adri Lazaroms-Poppelaars, tel. 512523 

Tonny van Oers-Fasen, tel. 563010 

 

 
 
 
Op zondag 29 januari organiseert de KBO Oud Gastel  vanaf 13.30 uur 

weer een dansmiddag in de glas/teerkamer 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 elke soort dans aan bod komt.  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 entreeprijs bedraagt voor KBO-leden € 2,- en voor 

niet leden € 4,-.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Carnaval 2023 staat weer voor de deur en als goede traditie nodigen wij 

hierbij, samen met ’t Veerhuis, onze leden maar ook niet KBO leden uit 

hieraan deel te nemen. 

U wordt in ’t Veerhuis verwacht om 11 minuten over 11 voor een lekker 

bakje koffie of thee, waarna om 11 minuten over 12 de erwtensoep op 

tafel komt samen met een lekkere bruine boterham.  

Tussen de koffie en de erwtensoep zal “Wor D’ut Verschil” komen 

spelen om de feestvreugde te vergroten.  

Einde van de ochtend is om 13.30 uur. Aan deze ochtend zijn geen kosten 

verbonden. Omdat we graag willen weten hoeveel bezoekers we kunnen 

verwachten is aanmelden voor deze ochtend noodzakelijk.  

Jullie kunnen je aanmelden tot en met uiterlijk 9 februari a.s. door een 

briefje in te leveren  met de tekst “Snertochtend” - je naam en 

telefoonnummer bij Frank Frik Cheltenhamstraat 9,  

een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar fabfrik@gmail.com 

 

Dans-en Muziekmiddag  KBO in het Veerhuis 

 

Belastingaangifte 2022 
over                                                         

Snertochtend/middag vrijdag 17 februari 
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De contributie voor het nieuwe jaar zal in de laatste week van januari van uw rekening worden 

afgeschreven indien u hiervoor een incassomachtiging heeft afgegeven.  Wij verzoeken u hiermee 

rekening te houden. 

Heeft u geen machtiging afgegeven dan vragen wij u het bedrag van € 22,50 per persoon in de maand 

januari maar vóór 31 januari over te maken naar KBO Oud Gastel,  

rek. NL 70 RABO 0141120312 

 

 
 
 
 
De oplossing van de puzzel van Januari was 2 8 1 3 9. Er waren maar weinig inzendingen voor deze 

puzzel en ook enkele met een foute oplossing. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. 

Deze gaat ditmaal naar mevrouw Jolanda de Jong. Hartelijk gefeliciteerd. 

We hopen dat we voor de nieuwe puzzel, die wat meer vertrouwd is,  weer vele oplossingen ingestuurd 

krijgen. 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 

10 februari bij  

Trudie Hoogstraten, Veerkensweg 11  

vermeld bij de oplossing uw NAAM – 

Tel.nr.1 – 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 .      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzel van de maand 

 

Herinnering Contributie 2023 

 

mailto:kboogledenadm@gmail.com

