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Voor je agenda: 

In 2021: 
9 september Algemene Ledenvergadering 
10 oktober  Dans-Muziekmiddag 
21 oktober  Sport en speldag 
21 november Dans-Muziekmiddag 
16 december Kerstviering 
In 2022: 
3 januari  Nieuwjaarsreceptie 
25 februari  Snertochtend 
24 maart  Algemene Ledenvergadering 

Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
23  juni 
14 en 28 juli 
11 en 25 augustus 
8   en 22 september 
13 en 27 oktober 
10 en 24 november 
8   december 
 
*28 juli is onder 
voorbehoud ivm 
ziekentriduum  
 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Mw. Will Jongenelen-Lazaroms 
 
Overleden: 
23-05-2021 Mw. Annie Hommel-van Merrienboer, 70 jr 
 
Op dit moment hebben we 424 leden 

Dankbetuiging 
 
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de steun, lieve woorden en blijken van 
medeleven bij het overlijden van  

Ruud Hoogstraten 
De bezoekjes, kaarten, telefoontjes en giften voor zijn gekozen goede doel waren 
overweldigend en hartverwarmend. 
         Mede namens de kinderen 
         Trudie Hoogstraten 

Veerkensweg 11,   
Oud Gastel 
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Eind mei hebben wij samen met de ONS onze nieuwsbrief van juni/juli bij u bezorgd. 
Omdat de volgende nieuwsbrief normaliter pas eind juli zou verschijnen en er door het 
versoepelen van de coronamaatregelen nogal wat ontwikkelingen zijn in onze jaarplanning 
hebben we besloten deze extra nieuwbrief uit te brengen.    
 
 
 
. 
 
Gelukkig zijn er met ingang van 26 juni weer meer versoepelingen van de coronamaatregelen van 
de overheid en kunnen we weer enkele activiteiten opstarten. 
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangekondigd zijn de gym, biljart, jeu de boules het fietsen en 
wandelen sinds eind mei weer begonnen.  
Op woensdag 23 juni is inmiddels ook de bingo weer opgestart. 
De handwerksoos begint ook weer op dinsdag 29 juni a.s. om 13.00 uur. De voorzitter heeft met 
de dames van de soos een gesprek gehad om mogelijk in de toekomst de soos uit te bereiden 
met andere creatieve activiteiten. 
Het sjoelen start ook weer op donderdag 1 juli a.s. om 14.00 uur  
 
Omdat de anderhalve meter afstandsregel nog steeds van toepassing is kunnen we helaas de 
koersbal en het kaarten nog niet opstarten, dit zal mogelijk pas in september kunnen als alle 
coronamaatregelen mogelijk zijn opgeheven. Ook is er dit jaar geen koersbaltoernooi. 
Wel hebben we onze algemene ledenvergadering, sport en spel dag, dansmiddagen en de 
kerstviering voor dit jaar weer ingepland, zie hiervoor boven aan deze nieuwsbrief “Voor je 
agenda”  
 
 
 
 
 
Omdat we door de overheidsmaatregelingen ten aanzien van de coronapandemie vorig jaar en dit 
jaar veel activiteiten hebben moeten annuleren, zullen we dit jaar geen vakantiestop houden.  
Het Veerhuis waar alle onze binnen activiteiten worden gehouden is echter wel van maandag 2 
augustus t/m zondag 22 augustus voor een deel gesloten. 
Op onderstaande data in deze periode is ’t Veerhuis wel open en kunnen genoemde activiteiten 
gewoon doorgaan. 
 
Woensdag 4 augustus en donderdag 5 augustus 
09.15 uur - 10.15 uur Gym 
09.30 uur - 16.00 uur Biljart 
 
Woensdag 11 augustus 2021 
09.15 uur - 10.15 uur Gym 
09.30 uur - 16.00 uur Biljart 
13.30 uur - 16.30 uur Bingo 
 
Woensdag 18 augustus 2021 en donderdag 19 augustus 
09.15 uur - 10.15 uur Gym 
09.30 uur - 16.00 uur Biljart 
 
De buitenactiviteiten – Jeu de Boules – Fietsen vanaf de Markt – Wandelen vanaf de Markt  gaan 
in de vakantieperiode gewoon door.  

Extra nieuwsbrief 
 

Van het bestuur – verdere opstart activiteiten 
 

Zomerstop en vakantieperiode Veerhuis 
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We schrijven de eerste week van mei, vanaf 1945 tijd van nationaal vieren en herdenken.  
Ik denk terug aan de meidagen van 1940. Als jongen van acht jaar hoorde ik mijn ouders bezorgd praten, ik 
begreep niet alles maar wel dat er iets goed mis was in het land. Duitse parachutisten zouden bij de 
Moerdijkbruggen omlaag gesprongen zijn en  een paar dagen zag ik ’s middags grote rookwolken in het 
noordoosten, de kant uit van Rotterdam, waarvan het centrum op die dag werd platgebombardeerd. Dagen 
later vergaapte ik me aan Franse soldaten die zich hier even op de Markt lieten zien maar al snel weg 
waren.  
Na drie dagen tegenstand capituleerde ons leger en de regering, Wilhelmina plus hofhouding voorop, 
ontvluchtte Nederland. Een paar dagen later hoorde ik in Gastel dreunende trommen op de maat van 
marsmuziek waarvan de ruiten gingen rinkelen, stampende zolen van gedrilde troepen Duitse soldaten en 
zag ik rode vlaggen met zwarte hakenkruisen. De bezetting was een feit en er zouden vijf donkere, 
vreugdeloze jaren volgen.  
Hitler was de Blitzkieg begonnen, zogenaamd om zijn Duitsers meer Lebensraum te geven maar binnen de 
kortste keren werd door zijn legers heel Europa onder de voet gelopen. Zijn plan om tegelijkertijd ook de 
toenmalige Sovjet-Unie in te lijven pakte, gelukkig voor ons, faliekant verkeerd uit: in de winter van 1941 
strandde het offensief in de modder rond Stalingrad. De maandenlange slag werd het keerpunt van de 
oorlog en vanaf dat moment werd duidelijk dat de nazi’s deze oorlog niet zouden kunnen winnen. 
Aan het Oostfront vochten ook een paar duizend Nederlanders mee die dienst hadden genomen bij de 
Waffen–SS. Ze hadden geen weerstand kunnen bieden aan het bekendste oorlogsaffiche van die tijd 
waarmee muren en schuttingen in straten en op pleinen waren volgeplakt: ‘De Waffen-SS roept U!’.  
Nog andere affiches herinner ik me uit die tijd: ’Vrijwilligerslegioen Nederland’, ‘Nationale Jeugdstorm’, 
‘Weest dapper, wordt Stormer!’, ‘Winterhulp’ en ‘Koenraad van de Arbeidsdienst’.  
Wilde kreten waar je niet omheen kon en waar jan en alleman zich flink aan kon ergeren.  
Wat niet eens een vraagstuk mocht zijn werd ondertussen een regelrechte nachtmerrie: de Holocaust 
begon. In heel Europa werden Joden als groot wild opgejaagd en opgepakt. Geruchten en verhalen waren 
er genoeg, maar dat tegelijkertijd een moord op zes miljoen Joden bezig was ging het bevattingsvermogen 
van een normaal denkend mens ver te boven.  
In Nederland bepaalde SS-generaal Aus der Fünten wie zich moest melden bij de instanties, zogenaamd 
voor tewerkstelling in het oosten. Hadden de bezetters zich aanvankelijk tamelijk gedeisd gehouden deden 
ze nu geen enkele moeite meer om de schijn op te houden: mensen werden van hun bed gelicht of van de 
straat geplukt. Voor elke Jood die joden jagers aanbrachten kregen ze vijf gulden; toen hun slachtoffers 
schaarser werden liep dat op tot wel dertig gulden. Vanuit alle delen van ons land gingen ze op transport 
naar Westerbork, het doorgangskamp naar de vernietigingskampen in het oosten van Europa. Elke 
dinsdag in alle vroegte vertrok langs het nietige perron er een trein naar Sobibor, Auschwitz en Bergen-
Belsen. In de volgepropte veewagons zaten of hingen zo’n duizend mensen. ‘Acht paarden of veertig man’ 
stond op de wagons geschilderd, maar na vergrendeling van de deuren bleken er dat niet zelden zestig, of 
zeventig. Na de helletocht werden ze vrijwel meteen na aankomst vergast. Mensen die geluk hadden 
werden naar Theresienstadt vervoerd, wat alleen betekende dat ze misschien nog wat langer mochten 
leven. 
Samen met Fanny was ik er, in Theresienstadt, veel jaren geleden. Bij het zien van de etalage met bergen 
vrouwenhaar en kleertjes van vergaste kinderen  bleven we lang stil. De gedachte schoot door me heen 
dat het niet eens ging om het getal van zes miljoen vermoorde Joden, maar dat we moesten denken aan 
zes miljoen keer één mens.  
 
Ingezonden door Jac van den Aarssen 

Wat voorbij ging 
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Helaas was door omstandigheden in de vorige nieuwsbrief de puzzel niet aangepast maar 
dezelfde gebleven als de maand ervoor. De oplossing was daarom weer VOGELNESTJE. 
We hebben toch nog enkele goede inzendingen ontvangen en onder deze inzenders is een DA 
kadobon verloot. De winnaar hiervan is Mien Ernest. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.Horizontaal: 1 offertafel 
5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 
muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 
voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 
41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 
53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 
67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 
Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 
troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 
telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 
strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 
verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag  
65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

Oplossingen kunt u 
inleveren tot uiterlijk  
12 JULI 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.  

Puzzel van de maand 
 


