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Contributie: 
 
De contributie voor 2021 
is inmiddels geïncasseerd. 
 
Heeft u geen machtiging 
afgegeven en is betaling 
ervan aan uw aandacht 
ontsnapt dan verzoeken 
wij u het bedrag van  
€ 22,50 per persoon zo 
spoedig mogelijk over te 
maken naar KBO Oud 
Gastel op rekening nr.  
NL 70 RABO 0141 1203 
12 ( vermeld hierbij uw 
lidnummer). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Met ingang van heden is het telefoonnummer van Trudie Hoogstraten – Ledenadministratie – 
gewijzigd in 06-14925181. Zie ook onderaan de nieuwsbrieven.  
 

Voor je agenda: 

Wij blijven de ontwikkelingen met betrekking tot 
het Corona-virus en vaccinatie nauwlettend 
volgen. Zodra er ruimte wordt geboden, zullen 
we waar mogelijk de activiteiten al dan niet in 
aangepaste vorm opstarten. 
 

Ledenmutaties 
Overleden: 
24-01-2021 Mw. Cor Koevoets-Luijten op 84 jarige 
leeftijd 
Afgemeld/verhuisd: 
Mw. C.M. Taks-van Straten 
Mw. M. de Braber 
Hr. Hans Hulswit 
 
Op dit moment hebben we 433 leden 

Belangrijke contactadressen 
 

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  

 
  
 Wijziging telefoonnummer ledenadministratie 
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Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we 2 ingezonden stukken 
mogen ontvangen en hierbij geplaatst. We zijn daar erg blij mee. Maar meer blijft welkom. Dus als 
u nog iets wilt vertellen, een berichtje wilt delen met al onze leden,  uitgewerkt of handgeschreven 
stuur het dan per email naar Trudie Hoogstraten of deponeer het bij haar in de brievenbus. Haar 
adresgegevens staan onderaan in deze nieuwsbrief. 
    
 
 
 
Vaccinatie tegen Covid-19 is recent gestart in Nederland. De drie Brabantse GGD’en hebben de 
handen ineen geslagen om verschillende groepen in Brabant te bevragen over hun 
vaccinatiebereidheid. Zo ook de 60 plussers in Brabant. Dit onderzoek helpt de GGD om zich nog 
beter voor te bereiden op wat komen gaat en het vaccinatieproces nog efficiënter in te kunnen 
richten. Daar profiteert u ook van! 
 
Doet u ook mee? 
De GGD – in samenwerking met KBO-Brabant – vraagt u naar uw mening over deze vaccinatie. 
Iedere mening en iedere overtuiging mag er zijn. U wordt gevraagd deel te nemen aan een digitale 
vragenlijst. Het onderzoek duurt niet meer dan 5 minuten en is anoniem. De link naar de 
vragenlijst: www.ggdonderzoekcovid.nl.  
 
 
 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen 
die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde 
van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang 
isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en 
drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. 
Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan 
voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 
Cuppers (073) 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 

 
 
 
De molen draait zijn wieken rond   De molen draait zijn wieken rond 
door een zachte wind uit het zuiden  De klokken galmen over de velden 
De kerktoren rijkt boven alles uit   En gooien hun klanken de wereld in 
En laat zijn klokken galmend luiden  Alsof ze ons iets willen melden 
Ze roepen over de velden heen   De mensen trekken er weer op uit 
De lente komt wees maar niet bang  De boer die zaait zijn akkers in 
Dan zal alles anders zijn    De vogels nestelen weer in de bomen 
Ook al duurt de winter een beetje lang  2021… weer een nieuw begin. 
 
Toine Derene 

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid Covid-19 in Brabant 
 

Oproep van de redactie 
 

2021 
 

Creatief? Laat uw werk zien op de ONS Zomerfair in Brabant! 
 

http://www.ggdonderzoekcovid.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Al dagenlang voorspelden het de meteorologen die er toe doen in ons landje: regen en ijzel 
op zaterdagavond met flinke sneeuwval en stevige kou daarna.  

Het klopte allemaal. Halverwege de zaterdagavond dwarrelden zoekend de eerste 
sneeuwvlokjes naar beneden en groeiden vervolgens uit tot kloeke vlokken die van geen 
ophouden meer wisten. Waar in eerdere  jaren de sneeuw al gesmolten was voordat hij de 
grond raakte was dat nu anders. De voor- en, kijk nou, ook mijn achtertuin waren de 
volgende morgen toegedekt met een maagdelijk witte deken van negen centimeter dik. Ik 
weet dat precies omdat ik er op mijn tuintafel de duimstok langs hield. Een straffe 
sneeuwwind maakte het daarbij nog eens striemend koud en met enige goede wil zag ik iets 
van sneeuwduinen.   

Dat zoiets inmiddels alweer verscheidene jaren geleden was en dus bijzonder, was te 
zien en te horen aan de uitbundig joelende kinderen die warm ingepakt op hun sleeën buiten 
langs mijn raam over het trottoir gleden. Ze hadden dit nog niet eerder meegemaakt, toen ze 
’s morgens naar buiten keken wisten ze dus niet wat hen overkwam. Later verschenen de 
eerste sneeuwpoppen onder de winterzon en vlogen sneeuwballen door de staalblauwe lucht. 
Voor wandelaars bleef het zaak oplettend te zijn om niet onderuit te gaan.  

De witte wereld maakte ons leven onder de grauwsluier zoals we die kennen, vol van 
avondklok en mondmaskers, anderhalve meter afstand houden, handenwassen en trieste 
cijfers van het RIVM over besmettingen en overledenen vanwege het coronavirus, voor 
eventjes wat minder saai, zeg maar gerust spannender.  

Het neemt niet weg dat na de zoveelste persconferentie van het duo Mark en Hugo al 
die beperkende maatregelen me steeds moeilijker vallen. Steeds opnieuw worden we om de 
oren geslagen met kreten als ‘Blijf thuis als het kan!’. Je mag och arme nog net even op 
bezoek bij de ander om wie je zielsveel geeft, ‘n half uur maar, éénmaal daags. Uitvaarten 
mogen alleen nog in kleine kring, geen troostende armen, geen condoleance of koffietafel, 
niks. Winkels met eten en drinken zijn wel open, maar de meeste andere ondernemers zijn 
alleen nog bezig met proberen te voorkomen dat ze het licht van hun failliete winkel voor de 
laatste keer moeten uitknippen. Veel scholieren liepen door het maandenlange thuiszitten een 
leerachterstand op: het goed kunnen volgen van online lessen is nu eenmaal niet elk kind 
gegeven en blijkt daarnaast ook voor hun thuiswerkende ouders geen sinecure. De leerlingen 
van groep acht namen van hun basisschool en hun vriendjes afscheid zonder kamp en zonder 
eindmusical, hen werd ook geen gewone start op de middelbare school gegund. Jongeren 
werden beknot in hun vrijheid, wat niet alleen persoonlijke maar ook grote maatschappelijke 
gevolgen kreeg. Eenzaamheid onder ouderen nam navenant toe. 

Buiten hoor en zie ik nog altijd de spelende kinderen voor, op of achter hun sleetjes en 
denk aan hun onzekere toekomst. Ze zullen het moeten doen met een wereld waarin we met 
z’n allen niet lijken te kunnen of willen zorgen voor een klimaat waarin ze veilig kunnen 
opgroeien, waar ze toch recht op hebben.  
 
Jac van den Aarssen 
 
 

Winter in coronatijd 
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De oplossing van de puzzel van februari was “SNEEUWKETTING”  
We ontvingen 31 goede inzendingen. Onder deze inzenders is een DA kadobon 
verloot. De winnaar hiervan is Truus van Crugten. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel van maart weer vele oplossingen 
ingestuurd krijgen. 
 
 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek 
ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing. 
 
Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 7 maart 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 een prijswinnaar worden getrokken die een 
leuke attentie krijgt. De uitslag zal in de volgende nieuwsbrief 
bekend worden gemaakt. 
 

 

 
AFSTOPPEN 
ATOOM 
BARITON 
BESJE 
DUIKLESSEN 
EERSTEKLAS 
FLANK 
GEWAAD 
GIEREN 
GODEN 
HALSTER 
HANEKAM 
HANGMAP 
HAREM 
JARIG 
JEUKEN 
KAKEN 
KNOTTEN 
KRAAMFEEST 
MEELZAK 
MOTIE 
NAGELVAST 
OORARTS 
PERRON 
RONDOM 
SCENE 
SCHUIFMAAT 
SNEEUWEN 
STAAR 
TAALFOUT 
TIKKEN 
TOVERFLUIT 
TURNER 
ULAAN 
VADEM 
VEDEL 
VOGELNEST 
VUREN 
WAAIERPALM 
WEGENATLAS 
ZEVEN 
ZWEEFTREIN 
 
 

 
 

Woordzoeker 
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