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Van de redactie: 
 
Deze maand zijn we blij 
verrast met diverse 
inzendingen voor onze 
nieuwsbrief. Ik zou zeggen 
ga zo door. Als U 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criminelen verzinnen steeds nieuwe trucs. 
Een KBO lid kreeg een e-mail met ongeveer de volgende tekst: 
 
Er staat een bericht voor u klaar in “Mijn Overheid” in verband met belastingteruggave. 
Klik op de link hieronder om naar “Mijn Overheid” te gaan. 
Lijkt betrouwbaar maar dat is het niet. De belastingdienst stuurt nooit een e-mail met een link naar 
Mijn Overheid. De afzender ziet er dan ook vreemd uit. 
Als u de link aanklikt kunnen er vervelende dingen met uw computer gebeuren. 
 
Een wel betrouwbaar bericht van de belastingdienst is als volgt: 
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst in uw berichtenbox op MijnOverheid 
Afzender:    noreply@mijn.overheid.nl. De tekst luidt dan: 
Er is een nieuw bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Ga naar MijnOverheid om dit te 
lezen. 
 
Ziet u het verschil. 
Log altijd zelf in op “Mijn Overheid” met uw DigiD en nooit via een link. 
 

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: 
17-03-2021 Mw. R.van Merrienboer-Aarts; 89 jaar 
15-03-2021 Mw. C. de Veth-de Rooij; 97 jaar 
10-03-2021 Mw. C. Linders-Buckens; 77 jaar 
Afgemeld/verhuisd: 
Mw. C. de Rooij-Timmermans 
 
Op dit moment hebben we 426 leden 

Fraude waarschuwing 
 



   
 
 
 
In verband met corona nu wil ik iets vertellen over de oorlog. Ik groeide op in een groot gezin 
met 5 broers en 6 zussen. Een fijn gezin. Toen de oorlog uitbrak was ik 4 jaar en ondanks 
mijn jonge leeftijd toen kan ik er mij nog veel van herinneren. Wij woonden aan de 
achterkant van het station in Roosendaal, waar nu het industrieterrein Borchwerf is. Het 
waren 3 straten met totaal 21 huizen, De Stekvelde werd het toen genoemd. 
Tussen ons huis en het station was een groot emplacement waar treinen stonden die 
gerepareerd moesten worden en om brandstof in te slaan en afval te lossen. Ook was er een 
grote en kleine zandberg. Tussen die bergen door lag een spoorlijn naar een grote loods 
(staat er nog steeds) waar de treinen gerepareerd werden. Op die grote berg stonden  2 
kanonnen van de Duitsers nog geen honderd meter van ons huis vandaan. Dat gebied was 
vaak doelwit van bombardementen. Wij hadden een grote schuilkelder naast ons huis. Als de 
sirenes gingen we snel de schuilkelder in.  
Wij hebben geen honger geleden, hadden een grote moestuin en varkens voor de slacht. Van 
de soldaten kregen wij ook eten een soort balkebreikuch,  “brood” en veel snoep. Die gingen 
ze halen bij de RedBand fabriek. Met de soldaten hadden wij een goede band dat waren ook 
maar jonge mannen die deden wat ze werd opgedragen. 
Bang ben ik niet echt geweest. Wel toen mijn broer naar Duitsland moest, als dwangarbeider,  
of hij wel terug zou komen. Drie en een half jaar is hij in Duitsland geweest, daarna goed 
weer thuis gekomen. Het geluid van de bommenwerpers en die V-eens vond ik wel eng. Als 
er na de oorlog een transportvliegtuig overvloog dacht ik aan de oorlog. Die hadden ook dat 
zware geluid. Als bij die V-eens  het geluid wegviel stortten ze neer. Een V-een kwam richting 
ons huis, maakte een draai en stortte neer naast het Kapelleke. Toen in Mei 1945 het 
melkfabriek ’t Anker en kandijfabriek van Gilse werd getroffen door een bombardement zijn 
er vele doden gevallen. Ook een buurjongen van ons. Hij was op weg naar de stad om een 
kadootje te kopen voor zijn vriendin die jarig was. Op het einde van de oorlog mochten wij 
niet meer thuis slapen vanwege voortdurende aanvallen. Wij zijn met alle buurtbewoners en 
ook bewoners uit de Vugt (nu Industriestraat) bij boer Jan Mulders in de koeienstal gaan 
slapen in het stro. Want bleek de stukken steen van handgranaten lagen op het bed in de 
bedstee. Na de oorlog hadden wij ook weer een goede band met de Engelse soldaten. Die 
waren ook weer goed voor ons, daar  kregen we ook van alles van. Bijvoorbeeld vrouwen en 
kinderen kregen chocola en de mannen sigaretten. Nu is er de avondklok – toen moest 
iedereen ramen en deuren verduisteren vijf jaar lang. Toen zijn er velen gestorven door 
geweld – nu door corona. Bij deze zou ik willen weggen: 
“Het is moeilijk maar hou vol. Eens komt het goed.” 
 
Ingezonden door N. Schijvenaars 
 
 
 
 
Ook dit jaar zit er geen uitje in met de Museum Plusbus.  De Museum bus is wel met haar 
tweede magazine uitgekomen. Uiteraard zijn er weer 50 exemplaren besteld. Net als vorig 
jaar kunt u een exemplaar aanvragen bij Jeanne Kepers-Schenck. Dit kan telefonisch / per 
briefje (in de bus) / of per mail  worden gereserveerd. Ze worden April - Mei geleverd en dan 
door mij bij u thuis bezorgt. 
Ruim 400 musea openen digitaal hun deuren tijdens de Nationale Museumweek. Van 19 
tot 25 april bieden ze allerlei online activiteiten aan. 
JEANNE KEPERS SCHENCK. 
WETHOUDER VERHOLENSTRAAT 7 
4751HG   OUD GASTEL.                   TEL:     0165 511936   / MOB:  0629579976 
MAIL :   kepers.schenck@kpnmail.nl 
 
 

Corona en Oorlog 
 

Museum Plusbus 
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Heel in de verte ver over de horizon 
Schiet een zonnestraal de lucht in 
Alsof hij eerst niet verder kon 
Het is een straal van een nieuw begin 
 
Een nieuwe dag breekt aan 
Het donker verdwijnt snel naar de overkant 
De vogels worden gapend wakker 
En gaan dineren op het land 
 
Ze gaan zich wassen in het natte gras 
En drinken een verse druppel dauw 
Ze eten zaadjes en kleine wormpjes 
En vetten hun veertjes tegen de kou 
 
Ze genieten van het winterzonnetje 
En schuilen in een dikke boom 
Ze sjilpen en fluiten de hele dag 
Tot het voorbij is die dagelijkse droom 
 
Want het donker laat zich niet verdringen 
En is in de tegenaanval gegaan 
Ze jaagt de lichtstraal terug naar de horizon 
Zo zal het donker als winnaar de nacht in gaan. 
 
Ingezonden door Toine Derene 
. 
 
 
 
De oplossing van de puzzel van maart was “LENTEKRIEBELS”  
We ontvingen 30 goede inzendingen. Onder deze inzenders is een DA kadobon verloot. De 
winnaar hiervan is Erna van Oosterhout.  Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel van Mei weer vele oplossingen ingestuurd 
krijgen. Veel plezier ermee. 
 
De nieuwe oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 10 Mei 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. 

Dag en Nacht 
 

Puzzel van de maand 
 



 
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 
hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 
36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 
hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 
opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 
waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene 
(afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 
16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 
eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 
bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig 
mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 
58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 
rooms-katholiek (afk.). 

 

 
. 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 
 



 
 
KBO     Nieuwsbrief Mei 2021 
 
    
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  
 

 
Gaat u hiervoor  
 
 
Kortgeleden begon de zomertijd. Bomen, planten en struiken schoten vol fris groen en 
bloesems in de mooiste kleuren en beloven ons een zomer vol zon, licht en warmte. In de 
bermen langs de wegen bloeien dotter- en paardenbloemen zonder tal.   
De lente was ook de tijd van mijn eerste communie. De voorbereiding daarop was volledig in 
handen van onze meester. Hijzelf vond daarvoor de catechismus van Petrus Canisius het best 
geschikt, ja zelfs cruciaal. Daarom moesten we alle vragen en antwoorden uit dat vraag- en 
antwoordboekje over het katholieke geloof uit ons hoofd leren om, zoals hij zei, goede 
katholieken te kunnen worden die het verschil wisten tussen goed en kwaad. Hij zei dat we 
de catechismus moesten kennen van voor naar achter, van achter naar voor, van links naar 
rechts en weer terug.  
Omdat er geen verdere uitleg kwam begrepen we niet wat we lazen, maar wel dat het voor 
ons zielenheil belangrijk, zelfs noodzakelijk was. We moesten de tien geboden kennen, de 
zeven goddelijke en kardinale deugden, de zeven sacramenten, en ook nog eens de zeven 
hoofdzonden. We moesten ook een boel gebeden uit het hoofd leren: het Onzevader en 
Weesgegroet, de schuld- en geloofsbelijdenis, de oefening van berouw, de litanie van Maria 
en niet te vergeten die van Alle Heiligen, die zo lang was dat er nooit een eind aan leek te 
komen.  
 
Na enige tijd kwam een kapelaan in de klas kijken hoe ver we waren. Van hem leerden we 
hoe we de Heilige Communie moesten ontvangen. Hoe we de tong moesten uitsteken, de 
ogen in aanbidding sluiten, en daarna God danken voor de genade die ons met een geur van 
heiligheid binnen kwam stromen. Hij zei ook nog dat we nooit moesten vergeten dat, zodra 
de Eerste Heilige Communie op onze tong werd gelegd, we lid werden van de ene heilige, 
rooms-katholieke en apostolische Kerk, en dat er al bijna tweeduizend jaar mannen, vrouwen 
en kinderen hun leven gaven voor het geloof, voor zover dat het nodig was. Dat leerden we 
allemaal. 
Daags voor de grote dag gingen we in rijen van twee naar de kerk voor onze eerste biecht. 
We knielden in de banken bij de biechtstoel en wisten toen al goed dat sommige dingen in de 
wereld erger zijn dan andere en dat er daarom ook verschillende zonden zijn: godslastering, 
doodzonde en dagelijkse zonde. Toen ik aan de beurt was en het luikje voor mijn gezicht 
werd opengeschoven hadden mijn zonden volgens de biechtvader niet veel om het lijf: als 
penitentie moest ik drie Weesgegroetjes, drie Onzevaders en de oefening van berouw bidden.  
 
Van de dag zelf weet ik nog dat ik een mooi communiepakje aan kreeg en dat de zon scheen. 
In de kerk was er heel veel licht, zodat de pastoor goed kon zien waar hij moest zijn om de 
hostie – het vlees en bloed van Christus – op ieders tong te kunnen leggen. Toen voelde ik 
me eindelijk lid van de enige ware Kerk. Ik koesterde het communieplaatje dat ik kreeg, met 
daarop het Heilig Hart van Jezus waar vlammen omheen dansten en een doornenkroon 
erbovenop. Thuis was het gezellig en iedereen was extra aardig tegen me. 
 
Ingezonden door Jac van den Aarssen 
 

Lentebeelden 
 



 
 
 
 
Als je 75 jaar of ouder bent en je rijbewijs wilt verlengen dan is (zijn) keuringen vereist. 
 
Uit eigen ervaring weet ik dat het in het verleden het  maanden kon duren voordat alle 
formaliteiten afgewerkt waren en je van het CBR fiat kreeg om je rijbewijs aan te vragen bij 
de gemeente. 
Raadzaam was het dan om tijdig (maanden voor het einde van de geldigheidsduur van je 
rijbewijs te beginnen met het opvragen van eigen verklaring en daarna kwamen dan nog o.a. 
keuring door de oogarts. 
Nu kosten de formaliteiten weinig tijd om dat alles op elektronische wijze gaat en dan krijg je 
al snel bericht van het CBR met meteen de datum tot hoe lang het nieuwe rijbewijs geldig is 
en dan kan het gebeuren dat het oude rijbewijs nog maanden geldig is en de termijn van het 
nieuwe rijbewijs al ingaat  In mijn geval was mijn oude rijbewijs nog 7 maanden geldig, dus 7 
maanden te vroeg het nieuwe rijbewijs. Dus tip. Begin niet te vroeg met het aanvragen van 
je nieuwe rijbewijs, 
 
Ingezonden door Piet Peeters  
 
 
 
 
Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat u nog steeds een beroep kunt doen op de 
vrijwilligers organisatie “Graag Gedaan”. Dit geldt ook voor vervoer naar de diverse vaccinatie 
locaties. Het algemene nummer van deze organisatie is 0165 31 31 00. Laat u niet afschrikken 
door de welkomstboodschap “….Met Surplus….”. De vrijwilligerscentrale van Surplus is namelijk 
gecontracteerd door de oprichters van Graag Gedaan t.w. de SOH (Samenwerkende 
Ouderenorganisaties in Halderberge) voor de coördinatie van de hulpaanvragen. (Tarief: 30 cent 
per km. plus € 2,50 per half uur, indien het uitloopt zal max. € 10,-- in rekening gebracht worden)  
 
NB: indien u problemen ondervindt laat het dan onmiddellijk weten aan Jan Graafland (secretaris 
Graag Gedaan) via mobiele nummer: 06 225 020 53 of per email aan jan.graafland@planet .nl. 
 
Als u mee wilt werken andere te helpen, geef u dan op als vrijwilliger voor met name het vervoer 
van senioren naar de vaccinatie-centra. Aanmelden kan bij Jan Graafland - 06 225 020 53 of 
direct aan de helpdesk via: 0165 31 31 00 . 
 
De Plusbus is wel een 100 % initiatief van Surplus Welzijn. Deze bus, die coronabestendig is, rijdt 
op afroep. Vervoer is echter gelimiteerd tot de gemeentegrens. Tarief: € 2,50 per enkele rit. 
Eveneens te bestellen via tel.: 0165 – 31 31 00. 
 
 
 
 
 

Rijbewijs verlengen 
 

Covid-19 vaccinaties – vervoer Graag Gedaan 
 


