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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
14 en 28 juli 
11 en 25 augustus 
8   en 22 september 
13 en 27 oktober 
10 en 24 november 
8   december 
 
Rikken 
1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 
om 13.15 uur 
1  en 17 september 
6  en 15 oktober 
3  en 19 november 
1  en 17 december 
 
Koersbal 
Inmiddels weer opgestart 
op 4 aug,  18 aug, 
23 aug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda: 

In 2021: 
16 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 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Hr.  Jan Masseurs 
Mw. Riet Masseurs-Broos 
Mw. Annie Palings-van Leen 
Mw. Corry Linders-Heijnen 
Mw. Anneke Vandervorst-de Nijs 
 
Op dit moment hebben we 428 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  
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Zoals u weet hebben we vorig jaar onze geplande algemene ledenvergadering die was gepland 
op 12 maart 2020 vanwege de coronapandemie niet op de normale manier kunnen houden. 
In de bestuursvergadering van 2 juni 2020 hebben wij besloten de algemene ledenvergadering 
2020 definitief te annuleren en een virtuele (denkbeeldige) vergadering te houden.  
De notulen van deze virtuele (denkbeeldige) vergadering zijn als bijlage aan nieuwsbrief 6-2020 
verstrekt aan de leden. 
Hoewel het gezien de besmetting cijfers op dit moment er op lijkt dat we afstevenen op een vierde 
coronagolf, hopen we toch dit jaar wel een normale algemene ledenvergadering te kunnen 
houden. Deze vergadering staat onder voorbehoud gepland op donderdag 16 september a.s., 
noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Let op, in de extra nieuwsbrief van juli jl. stond dat de algemene ledenvergadering gehouden zou 
worden op 9 september a.s., maar omdat dit gelijk valt met de bootreis van de Zonnebloem, 
hebben wij onze vergadering een week naar achter geschoven. 
In de volgende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. In de nieuwsbrief die samen met de 
ONS op 14 september bij u wordt bezorgd, zullen we de agenda van de vergadering opnemen.  
 
 
 
. 
 
Volgens ons reglement krijgen echtparen die lid zijn van onze afdeling, bij een huwelijksjubileum 
van 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar naast een felicitatie een presentje van de KBO 
aangeboden. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2021 en geldt niet met terugwerkende kracht 
Let op, dit geldt alleen als echtparen beiden lid zijn van de KBO. 
Wij willen graag alle leden gelijk behandelen, maar van een aantal echtparen die lid zijn van onze 
KBO afdeling ontbreekt in onze ledenadministratie hun huwelijksdatum. 
Binnenkort zullen wij deze echtparen via een persoonlijke brief vragen, als zij het op prijs stellen 
bij een huwelijksjubileum een felicitatie en presentje te ontvangen, alsnog hun huwelijksdatum aan 
ons te melden.  
 
 
 
 
Zoals bij u bekend informeren wij u maandelijks over KBO nieuws, alle relevante zaken en ons 
programma via deze nieuwsbrief. 
Ook informeren wij u wekelijks via de verenigingskalender van de Nieuwe Klok over onze 
dagelijkse activiteiten. 
Al deze informatie, ons volledige jaarprogramma, foto’s van activiteiten, bestuur gegevens, 
ledenvoordeel en nog veel meer is ook te vinden op onze website. 
Bezoek onze website, kijk maar eens op:  www.kbo-oudgastel.nl    
 
 
 
 
 
Voor wie de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt kan zich in deze tijd van sociale media, 
Facebook, WhatsApp, Instagram en talloze nieuwssites nog amper voorstellen dat we het in 
die jaren moesten doen met alleen een onbetrouwbare krant en een radiotoestel vol Duitse 
propaganda.  Begin juni 1943 werd het nog erger. De Duitse bezetter vond niet alleen dat we 
geen eigen radiotoestel nodig hadden maar ook dat we die allemaal per omgaande dienden in 
te leveren; ten overvloede moest een formulier van vijf cent gekocht worden om dat te 
mogen doen. De meesten vertikten dat en ook mijn ouders waagden het er op: het bakbeest  

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 
 

Jaren van bezetting 
 

Regeling huwelijksjubilea 
 

Website KBO - afdeling Oud Gastel 
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werd overdag listig verstopt onder het hoofdkussen in de bedstee van mijn oudste zus en 
elke avond tegen zes uur te voorschijn gehaald. Vervolgens werd afgestemd op Radio Oranje, 
‘ de Stem van Strijdend Nederland vanuit Londen’. Het doel van die zender was de mensen 
op te peppen met betrouwbaar nieuws. Met hetzelfde doel was ook koningin Wilhelmina op 
gezette tijden present voor een krachtige en, naar ze ongetwijfeld hoopte, doeltreffende 
peptalk. Verder waren er voor het ondergronds verzet geregeld korte boodschappen in code 
te horen waaraan niemand een touw kon vastknopen. Op een console tegen een muur van 
onze woonkeuken stond een luidspreker van de gemeentelijke radiodistributie waardoor 
propagandateksten van de bezetter werden uitgebraakt, afgewisseld met muziek die hun 
welgevallig was. Het ding kon alleen aan of uit want er was maar één kanaal op. 
Wat voor de strijders aan het oorlogsfront aan beide zijden elke kerstnacht het Stille Nacht 
Heilige Nacht betekende, zo was Marléne Dietrich met haar schlager Lily Marleen tijdenlang 
de absolute oorlogshit. Die tante had er voor alle zekerheid zowel een Duitse als Engelse 
versie van, opdat zoveel mogelijk harten sneller zouden gaan kloppen. Samen met regisseur 
en haar toenmalige minnaar Josef von Sternberg maakte ze in die jaren trouwens ook de film 
Der Blaue Engel, waarin ze met haar wat hese sexy stem en zorgvuldig geëtaleerde lange 
benen probeerde duidelijk te maken dat ze ‘von Kopf bis Fuzz auf Liebe eingestellt’ was. Je 
moet er maar op komen, maar die simpele mededeling alleen al baarde allerwegen de nodige 
onrust. 
Na de langverbeide invasie op 5 juni 1944 aan de stranden van Normandië verplaatste het 
oorlogsfront zich na felle gevechten eindelijk naar het noorden. Begin september kwam de 
Nederlandse grens binnen schootsafstand te liggen. Op dinsdag 5 september trok een golf 
van opwinding door ons land: het gerucht ging razendsnel rond dat de geallieerden bij Breda 
de Belgische grens waren overgestoken en nu in vliegende vaart deze kant oprukten. 
Bevreesde NSB ‘ers en collaborateurs zagen de bui hangen en sloegen in blinde paniek op de 
vlucht. Ook Duitse soldaten werden ineens normale, bange mensen, net als wij. Als op 
commando zetten ze het dan ook oostwaarts op een lopen, sommigen met in beslag 
genomen kruiwagens en daarop hun uitrusting, anderen op fietsen met harde banden. Helaas 
voor ons was de realiteit dat de geallieerden slechts even pas op de plaats maakten om hun 
bevoorrading aan te vullen en veilig te stellen. Toen dit de bezetter eenmaal duidelijk werd 
namen ze terstond bloedig wraak: na Dolle Dinsdag werden heel wat verzetsmensen zonder 
enige vorm van proces gefusilleerd. 
 
Ingezonden door Jac van den Aarssen 
 
 
 
 
 
Afgelopen maand werd door velen weer de puzzel oplossing ingezonden. De oplossing was 
GAZONMAAIER. Uiteraard krijgt de getrokken winnaar weer een DA bon. Deze gaat ditmaal 
naar Johan Segers. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 
 

Puzzel van de maand 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 
15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 
troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 

heftig 37 kloosterzuster 
39 vlaktemaat 40 
vloeistof 41 pl. in 
Gelderland 42 harteloos 
43 hooghartige houding 
44 loofboom 46 grond 
bij een boerderij 48 
delfstof 51 deel v.e. 
trap 53 steekorgaan 55 
ontkenning 57 geen 
uitgezonderd 59 
compagnon 60 deel v.e. 
hoofdstuk 63 mij 64 
dierenverblijf 66 
menselijk 67 lage 
mannenstem 68 Noorse 
aardgeest 70 vroeg of 
laat 71 Europese vrouw 
72 droombeeld. 
Verticaal: 1 
onherbergzaam 2 glorie 
3 lectori salutem 4 
wortelknol 6 vloeibare 
mest 7 buislamp 8 
familielid 9 uitstekend 
10 zending 11 
herfstbloem 13 ontwerp 
15 strijkinstrument 16 

schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 
bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 
sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 
catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 
56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 
Chinese munt 70 onder andere. 
 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk  
16 augustus 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. 
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