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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het Veerhuis is gesloten voor alle 
aktiviteiten van de KBO tussen Kerst en 
Nieuwjaar.  

 
 
 
 
.  

 
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: 

4  januari              Nieuwjaarsreceptie 

17 januari  Expo 
17 februari  Snertochtend 
23 maart  Algemene Jaarvergadering 

27 april  Koningsdag riktoernooi 

Ledenmutaties 

Nieuw: 
Mw. Dina Kroonen-v.d. Kar 

Mw. Addie van den Berg-Broos 
 
Overleden 

Nov. Netty Kroon-van der Linden, 82 jaar 
29 nov. Jo Buckens-Mies, 76 jaar  

 
Op dit moment hebben we 423 leden 
 

Belangrijke contactadressen 
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Nog een paar weken en dan stappen we alweer het jaar 2023 binnen. Is het dan niet fijn om 
elkaar even alle goeds te wensen en gezellig bij te kletsen over de voorbije feestdagen. Dit kan 
op woensdag 4 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur in Het Veerhuis. Mocht u een leuke 

anekdote willen vertellen of een grappig verhaaltje of andere voordracht, dan is daar alle 
ruimte voor.  

Bij uitstek  een mooie gelegenheid als “nieuwe” KBO leden om uw mede leden te ontmoeten. 
Het bestuur heet u van harte welkom op deze gezellige middag. Naast de kop koffie wordt U 
verwend met een gratis hapje en een drankje.  
 

 

 

 
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 

 

 
 
 

Eén van de 2 zekerheden die we hebben in het leven:  Belasting betalen. 

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???  
Voor menigeen een lastige klus.   

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 

 

 
 

Bij de dansmiddag van zondag 20 november waren er weer meer personen aanwezig als 
voorheen. Dit geeft het bestuur weer goede inspiratie om hiermee door te gaan. Het duo Two 

of a Kind speelde goed, maar het repertoire was niet naar ieders smaak. Dit blijft natuurlijk 
moeilijk en persoonlijk. 
Onze  volgende dansmiddag staat gepland voor zondag 29 januari 2023.  We hopen Patrick 

van Toren weer te kunnen contracteren voor die middag. Dus hou onze volgende nieuwsbrief 
of De  Klok in de gaten. 
 

 

 

 

De SeniorenEXPO georganiseerd in de Koningshof te Veldhoven op 17 januari. 
We hebben hiervoor een goed gevulde bus met 30 personen uit Oud Gastel en 30 personen uit 

Oudenbosch om de reis te maken. 
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. 
 

Dansmiddagen KBO 

 

 Nieuwjaarsreceptie woensdag 4 januari 
 

Contributie 2023 

 

Belastingaangifte 2022 
over                                                         

Busreis Senioren EXPO 2023 
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De oplossing van de puzzel van november was EGELNEST. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze 
gaat ditmaal naar mevrouw Jopie Nelemans. Hartelijk gefeliciteerd. 

We hopen dat we voor de nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 

 
Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 8 januari 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 
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