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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
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 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 
 
Het Fietsen start weer op 

dinsdag 4 April 
Vertrek om 13.00 uur 

vanaf de markt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 

 

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 Graag Gedaan werkt voor heel gemeente Halderberge: Tel. 0165-313100    
Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden  

 
 

Voor je agenda: 

23 maart  Algemene Ledenvergadering 
1 – 10 – 17 mrt Riktoernooi 

26 maart  Dans- en muziekmiddag 
20 april  Themamiddag Watersnoodramp 1953 

27 april  Koningsdag riktoernooi 
27 april  Koningsdag biljarttoernooi 
 

Ledenmutaties 

Nieuw: 

Hr. Bon de Bruijn 

Hr. Frank Nobelen 

Mw. Judith Oosterbos 

Mw. Cor Hamers-Ossenblok 

Mw. Annette Nelen 

Hr. Tonny Suijkerbuijk 

Mw. Corrie Suijkerbuijk-Bolluijt 

Mw. Jo Akkermans-van Dorst 

Hr. Jan van Galen 

Mw. Rita van Galen-Edelaar 

 

Opgezegd/verhuisd: 

Mw C. Taks-van Straten 

 

Op dit moment hebben we 436 leden 

 

Belangrijke contactadressen 

 

mailto:leovanoosterhout@ziggo.nl
mailto:Tel:%200165-511848
mailto:ogsecretariaat@gmail.com
mailto:alazaroms@gmail.com
mailto:ogledenadm@hotmail.com
http://www.kbo-oudgastel.nl/


 

 Dansmiddag 29 januari 

 
Onlangs organiseerde onze KBO weer een dansmiddag in het Veerhuis. Patrick van Toren, de Gastelse 

muzikant speelde en zong er op los. In de glas-teerkamer was het een gezellig samenzijn waarbij ook 

bezoekers  uit omliggende plaatsen aanwezig waren. Reden genoeg om door te gaan met het 

organiseren van deze gezellige invulling van de zondagmiddag.  

Op 26 maart staat de volgende dansmiddag gepland. We hopen dan nog meer bezoekers te mogen 

ontvangen. Dansen is gezond voor iedereen. En kun je niet dansen dan is er altijd gelegenheid om 

mensen te ontmoeten en een praatje te maken.  

Tot ziens op 26 maart.  

Nadere aankondiging van de invulling van deze middag volgt in de Nieuwe Klok.  

 

 
 

 
KBO Gastel geeft hun leden de ruimte tijdens de Snertochtend. 

Op de vrijdag voor carnaval staat altijd de traditionele snertochtend van de KBO in samenwerking met 

het Veerhuis op het programma. Na een voorzichtig begin vorig jaar na de Coronatijd was de glas 

teerkamer deze keer goed gevuld met inwoners van Oud Gastel, waarvan de meeste lid waren van de 

KBO.   

De bezoekers werden om 11.11 uur 

ontvangen met koffie en thee. Hierna was 

het dweilband Wor d’ut Verschil die ervoor 

zorgde dat de eerste polonaise door de 

zaal slingerde. 

Om 12.11 uur serveerde het Veerhuis een 

heerlijke kop erwtensoep met bruin brood. 

Onze bezoekers genoten met volle teugen. 

Uiteraard kwam ook de Prins met zijn 

gevolg de KBO  bezoeken. Samen met de 

aanwezigen werd het carnavalslied 

gezongen en gingen de beentjes van de 

vloer. Wor d’ut knalde  nog menig liedje 

uit hun instrumenten.  

Zo rond de klok van kwart over een was 

het afgelopen en konden de bezoekers 

gaan genieten van de kinderoptocht die op 

hun beurt de carnaval de ruimte gaven. 

 

 

 
 

 
 
Hoewel het voor een winter het afgelopen jaar buiten niet echt koud is geweest hebben we zo nu en dan 

het toch koud gehad in ’t Veerhuis.  

Door de extreem gestegen energieprijzen en het maar steeds uitblijven van een compensatieregeling 

van de overheid voor de horeca, werd het eind 2022 voor de exploitant van ’t Veerhuis steeds moeilijker 

de hoge energierekeningen te betalen. 

Hoewel er veel is geklaagd over de extreem lage temperatuur tijdens onze activiteiten, hebben wij als 

bestuur toch wel begrip voor de situatie. 

Ga er maar eens aan staan als je na 2 coronajaren ook nog eens deze energiecrisis over je heen krijgt. 

Na vele gesprekken tussen het bestuur en de exploitant van ’t Veerhuis hebben we uiteindelijk uit 

verantwoordelijkheidsgevoel, ondanks de hiermede gepaard gaande extra kosten, besloten in de 

maanden januari en februari van dit jaar een aantal activiteiten te verplaatsen naar café Onder de Toren 

en de biljartruimte elektrische bij te verwarmen. 

Inmiddels is er door de gemeente Halderberge een voorlopige compensatieregeling in het leven 

geroepen, over de periode november 2022 t/m juni 2023, voor verenigingen die extra kosten moeten 

maken vanwege de sterk gestegen energieprijzen.       

Gelukkig brand de kachel in ’t Veerhuis weer en zijn we op dit moment allemaal weer terug op onze 

ouwe stek, wat toch beter voelt.  

We zijn weer terug in ’t Veerhuis 
over                                                         

Verslag Snertochtend 

 

 Verslag Dans en Muziekmiddag en vooraankondiging volgende middag 
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Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 2023, welke gehouden zal worden op 
donderdag 23 maart a.s. aanvang 13.00 uur in ’t Veerhuis. 
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen agenda. (leden kunnen verzoeken agendapunten toe te voegen) 
3. Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2022 (deze zijn als bijlage toegevoegd aan de 

nieuwsbrief van mei 2022) 
Tijdens de vergadering zullen we enige exemplaren op de tafels leggen. 

4. Uitreiking oorkondes 25 jaar lidmaatschap 
5. Terugblik maart 2022 - maart 2023  
6. Financieel jaarverslag 2022 
7. Verslag kascontrolecommissie.  

De heren Sjef Huijsmans, Peter Roozen en Wim van Oosterhout  
- Afdelingskas en kassen werkgroepen 
- Decharge penningmeesters en bestuur. 

8. Verkiezing kascontrolecommissie 2023 
- Sjef Huijsmans is aftredend.   
- Benoeming nieuw lid. 

9. Begroting 2024 
10. Bestuursverkiezing. 

-   Frank Frik onze voorzitter is na 3 jaar afredend en stelt zich herkiesbaar.  
    Tegenkandidaten als voorzitter kunnen zich tot uiterlijk 12 maart a.s. 
    aanmelden bij het secretariaat. 
-   ook secretaris  Jan Broos is na 6 jaar aftredend  en voor de ledenadministratie is 
    Trudie Hoogstraten  na 10 jaar aftredend, beide stellen zich herkiesbaar. 
-   Bestuurslid Jeanne Kepers-Havermans is aftredend en stelt zich,  

na 9 jaar bestuurslid te zijn geweest, niet meer herkiesbaar  
-   Leden kunnen zich tot 12 maart a.s., als kandidaat bestuurslid aanmelden 
    bij het secretariaat. 

11. Rondvraag - sluiting 
 

Na de vergadering, zal toneelgroep “De Vrolijke Spelers” uit Steenbergen de  
toneeluitvoering “Oma achter het internet” in twee bedrijven voor ons verzorgen.  
 
De middag zal worden afgesloten om ca. 16.45 uur 
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn op donderdag 23 maart a.s. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van KBO afdeling Oud Gastel 

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering 2023 
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Voor de zevende keer worden de kaarten weer geschut voor een groots Riktoernooi in ’t Veerhuis. 

Op woensdag 1 maart, vrijdag 10 maart en vrijdag 17maart a.s 

Aanvang: alle drie de rik dagen om 13:00 uur. 

Inleg: € 7,00 voor alle drie de dagen samen te voldoen gelijktijdig met de 

inschrijving.  

Iedere dag zijn er zoals gewoonlijk dagprijzen te verdienen en na drie dagen zijn er 

voor de eerste acht beste rikkers mooie hoofdprijzen ter beschikking gesteld door 

de Gastelse ondernemers. 

Mensen die maar twee dagen kunnen, zijn ook welkom en dingen ook mee naar de 

hoofdprijzen. 

 

Inschrijven  voor 27 februari met naam en telefoonnummer gelijktijdig met het bedrag,  

bij Betsie Herijgens Het hof 29 tel:512314. 

Graag tot dan. 

 
 
 

Nieuw – Nieuw – Nieuw                                             Nieuw – Nieuw – Nieuw      
 

 

 

 

 

Introductie fotografiewedstrijd KBO Oud Gastel 

 

Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om te fotograferen. Een dure camera met speciale lenzen 

is geen noodzaak. Zelfs met de telefoon kunnen goede foto’s gemaakt worden. Het belangrijkste voor 

het maken van een mooie foto is het oog van de fotograaf. Er is zoveel moois te zien op onze wereld.  

En het leuke is dat je door te fotograferen beter gaat kijken, het mooie gaat zien in kleine en alledaagse 

dingen. 

Iedere twee maanden dagen we onze leden uit om in een bepaald thema hun mooiste recent gemaakte 

foto in te sturen. Per e-mail naar: kboogfoto@gmail.com  Iedere deelnemer mag maximaal 2 foto’s 

inleveren. Inleveren in JPEG via genoemd e-mailadres o.v.v. naam en korte omschrijving/motivatie  bij 

de foto. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden. 

Winnaar krijgt als prijs een tegoedbon van €15,- te besteden bij een Gastelse ondernemer. 

 

Een jury kiest iedere maand de in hun ogen beste foto uit. 

Juryleden:  Kees van Nijnatten    

   Els Notenboom  

   Ilona van Nijnatten   

   Richard Rijsdijk    

 

Bij het bekend maken van de winnende foto, wordt het onderwerp voor de volgende keer bekend 

gemaakt.  

 

Voor de eerste wedstrijd vragen we fotografen een mooie foto te maken met het thema  

zonsopgang / zonsondergang.  

Alle inzendingen moeten uiterlijk 12 april 2023 binnen zijn.  

FOTOGRAFEN KLAAR……….STARTEN MAAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOWEDSTRIJD         

 

KBO Riktoernooi in Maart 
 

tel:512314
mailto:kboogfoto@gmail.com


 

 

KBO     Nieuwsbrief Maart 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  

 

 

 

 

 
Met een volle bus met leden van K.B.O. OUDENBOSCH en K.B.O.  

OUD GASTEL  vertrokken we naar de expo beurs in Veldhoven. 

We hadden er allemaal veel zin in het was dan ook  in 2019 de 

laatste keer dat we er geweest waren. 

De bus vertrok mooi op tijd ,maar helaas we stonden snel in een 

file van een half uur zelfs.  Na overleg met de chauffeur mochten 

we ook weer een half uurtje langer blijven in de EXPO, dus dat 

was mooi mee genomen  

Het was weer een geslaagde, gezellige dag. De meeste dames 

hadden ook wat leuks voor zich zelf gekocht . 

Om 5 uur waren we weer in Oud Gastel.  We hopen dat we 

volgend jaar weer kunnen gaan. 

 

 

 

 

 

 
Op 6 maart a.s. wordt door het Alzheimer Café de indrukwekkende Film ‘Dokter Kees’ 

vertoond. Na afloop van de film gaan we samen met Dokter Kees in gesprek over de film. 

 

Kees is arts op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. 

De vraag is kan hij Willy, met vergevorderde dementie uit 

zijn lijden verlossen. 

Maar ook een film over liefde, verdriet en het loslaten van 

een dierbare. 

Maar ook Kees krijgt te maken met een complexe ethische, 

juridische en persoonlijke dilemma’s ook la heeft Willy een 

verklaring van euthanasie   

 

Het Alzheimer Café wordt gehouden in de Cuyperszaal van 

de Basiliek te 

Oudenbosch. De ingang van de Cuyperszaal is aan de 

achterkant van de 

Basiliek gelegen aan het Doelpad. De ontvangst is vanaf 

19.00 uur en de 

avond start om 19.30 uur. 

In deze zaal is ruimte voor maximaal 50 personen. Dus als 

u zeker wilt 

zijn van een plek, meld u dan voor 1 maart per mail of per 

telefoon aan 

bij r.melse@alzheimervrijwilligers.nl 

per telefoon 06-44514914 of 06-53730504 

 

Alzheimer Nederland 

 

 

Dokter Kees zoekend naar de wil van Willy 

 

 Verslag bezoek EXPO 17 januari 
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De oplossing van de puzzel van Februari was WINTERJAS. Er waren duidelijk veel meer puzzelaars aan 

de slag gegaan om op te lossen. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze gaat 

ditmaal naar mevrouw Els Theunisse. Hartelijk gefeliciteerd. 

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

te krijgen. 

 

Horizontaal: 1 voorstelling in de slaap; smet; 

speling - 2 karakter; uitholling door stromend 

water; bladgroente - 3 geluidje; luizenei; 

platzak; sjaal - 4 elpee; ton; het kweken - 

5 eigenaardig; hoogste speelkaart; vogel - 

6 daar; bedehuis; deel v.e. zeilboot; broer van 

Kaïn - 7 pl. in Flevoland; harde klap; 

stierenvechter - 8 knock-out; pers. vnw; 

dierentuin in Amsterdam; met name; niet wild 

- 9 een zeker iemand; hoofddeksel; kroot; 

loofboom - 10 dakbedekking; dreigend 

gevaar; drinkbehoefte - 11 smekend verzoek; 

Europeaan; onbesmet; pratende vogel - 

12 roem; serie; huwelijkspartner; niet 

parkeren. 

Verticaal: 1 huisbedekking; kanselrede; riv. 

in Duitsland - 2 spoorstaaf; riv. in Italië; 

omlaag - 3 zwaardwalvis; grote bijl; grasland - 

4 of dergelijke; epiloog; bout - 5 honingdrank; 

gewichtsaftrek; verbond - 6 hebberig persoon; 

zinken emmer; deel v.e. trap - 7 waterplant; 

steekbeitel; woonboot - 8 loofboom; badkleding; nors - 9 ijzig; grap; ingeving - 10 troep jachthonden; blijspel 

- 11 deel v.e. toneelstuk; botervat; platvis - 12 cowboyfeest; weer gezond; British Airways - 13 Japans 

bordspel; voordat; provinciehoofdstad - 14 pl. in Gelderland; kluit; spits. 

 

 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 10 Maart 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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