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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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: 
Mw. Narda  Deijkers-van Oosterhout 
 
Op dit moment hebben we 426 leden 
 
Overleden: 
13 aug: Mw. Judith van Merrienboer-Taheij;  62 jaar 
Opgezegd/Verhuisd: 
Mw. Annie Muijs-Konings 

Museum Plusbus 
 
 
Een uitje met de Museum Plusbus zit er voor dit jaar nog steeds niet in.  De Museum bus 
is wel met haar derde magazine uitgekomen. Altijd interessant om te lezen. Daarom zijn 
er weer 50 exemplaren besteld. Net als vorige keren kunt u een exemplaar aanvragen bij 
Jeanne Kepers-Schenck. Dit kan telefonisch/per briefje (in de bus) / of per mail  worden 
gereserveerd. Ze worden in September geleverd  en dan door mij bij u thuis bezorgt. 
JEANNE KEPERS SCHENCK. 
WETHOUDER VERHOLENSTRAAT 7 
4751HG   OUD GASTEL.                   TEL:     0165 511936   / MOB:  0629579976 
MAIL :   kepers.schenck@kpnmail.nl 
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” GRAAG GEDAAN” HALDERBERGE BESTOND IN OKTOBER 2020 5 JAAR!!!  
ER ZIJN IN DEZE PERIODE MAAR LIEFST MEER DAN 1.000 KLUSSEN VERRICHT  
Wij bedanken onze vrijwilligers voor deze geweldige prestatie.  
“GRAAG GEDAAN” ZOEKT COLLEGA VRIJWILLIGERS OM MEE TE HELPEN ANDEREN 
TE HELPEN  voor het verrichten van klussen in de kernen van de gemeente Halderberge.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thomas Melisse, wethouder gemeente Halderberge 
 “Graag Gedaan” verdient gemeentelijke steun 
Vanaf het moment dat “Graag Gedaan” bij de gemeente Halderberge  
aanklopte voor steun, is deze vol overtuiging gegeven. Eerst voor de duur van een 
projectjaar, maar inmiddels structureel.  
 
Wel wordt jaarlijks, zoals bij alle gemeentelijke subsidies, aan de hand van evaluatie 
en verslaglegging een financiële bijdrage verstrekt. 

 
Met de inzet van vrijwilligers worden mensen in de gemeente die kwetsbaar zijn geholpen  
bij klussen en vervoersdiensten. Laagdrempelig en met een bijzonder kleine eigen bijdrage. 
Juist dergelijke hulp, helpt mensen langer zelfstandig te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. 
Dat is de gemeente veel waard en helpt ook nog eens om te besparen op dure zorg. 
Ik wens “Graag Gedaan” een mooi tweede lustrum toe en denk graag mee om andere bronnen te benutten 
om het werk uit te breiden met grotere klussen, zoals ik pas met de stuurgroep van “Graag Gedaan” heb 
afgesproken. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"GRAAG GEDAAN" WORDT STEEDS BEKENDER  

• Er komen steeds meer aanvragen binnen.  
• Een klus duurt maximaal ongeveer twee uur.  
• U bepaalt zelf uw keuze ten aanzien van het werkgebied.  
• En het soort klussen, dat u wilt verrichten.  
• Het betreft uitsluitend werkzaamheden in de gemeente Halderberge, dus: Bosschenhoofd, Hoeven, Oud 

Gastel , Oudenbosch, Stampersgat.  
• U bepaallt zelf de tijd die u wilt en kunt besteden aan de werkzaamheden van uw keuze.  
• Een paar uur maximaal per “klus”’.  
• U bepaalt zelf de werkzaamheden die u wilt verrichten. 
• In periodes, op dagen en tijden, ochtenden of middagen (ma/vr) die u zelf bepaalt en schikken. 
• U zit dus nergens aan “vast”.  U bepaalt.  

“GRAAG GEDAAN” BIEDT EEN HELPENDE HAND 
aan mensen, die zelfstandig wonen, maar bepaalde zaken zelf niet meer kunnen doen. En/of geen beroep meer 
kunnen doen op hun directe omgeving, zoals kinderen, familie, vrienden of buren.  
BIJVOORBEELD BIJ ZAKEN ZOALS: 
 ● Vervoer met begeleiding naar/van (en desgewenst bij) huisarts of specialist in het ziekenhuis ● Klusjes in 
en om de woning en tuin ● Boodschappen doen, samen met of voor ● Kleine aanpassingen in de woning ● 
Helpen met het bijhouden van administratie, invullen formulieren ● Uitleg van het gebruik van computer / 
tablet en het oplossen van problemen  
MAAR OOK IN ANDERE GEVALLEN  
Zoals men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus niet over voldoende financiële middelen beschikt of niet 
in staat is ten gevolge van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook bepaalde zaken te verrichten. 
ALS U VRIJWILLIGER WILT WORDEN EN ONS MEE WILT HELPEN ANDEREN TE HELPEN 
of vrijblijvend nadere informatie wilt over “Graag Gedaan” bel dan naar één van onderstaande 
bestuursleden.  
Jack Donkers 06-20788531 of Jan Graafland 06-22502053 
Bezoek ook onze website: http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht 
 “Graag Gedaan” is een initiatief van de SOH en wordt gesteund door de Gemeente Halderberge en Surplus 
Welzijn 

 

http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht
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Graag nodigen wij u uit voor algemene ledenvergadering 2020, welke gehouden zal worden op  
donderdag 16 september a.s. vanaf 13.30 uur in ’t Veerhuis. 
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen agenda. (leden kunnen verzoeken agendapunten toe te voegen) 
3. Notulen virtuele algemene ledenvergadering 2 juni 2020 (deze zijn als bijlage toegevoegd aan de 

nieuwsbrief no. 6 – juni 2020) 
Tijdens de vergadering zullen we enige exemplaren op de tafels leggen. 

4. Uitreiking oorkondes 25 jaar lidmaatschap 
- Mevr. A. Verstraten - Mies   

5. Terugblik maart 2020 - maart 2021  
6. Financieel jaarverslag 2020  
7. Verslag kascontrolecommissie.  

dhr. Antoon Kuijpers, mevr. Nel Schijvenaars  
dhr. John Hoogheid (helaas overleden)  
- Afdelingskas 
- Kassen werkgroepen 
- Decharge penningmeesters 

8. Verkiezing 2 nieuwe leden kascontrolecommissie 
- mevr. Nel Schijvenaars aftredend.   
- Benoeming 2 nieuwe leden. 

9. Begroting 2022 
10. Bestuursverkiezing. 

- Lia van Oosterhout is afredend en stelt zich herkiesbaar.  
- Tegenkandidaten kunnen zich tot 12 september a.s., als kandidaat aanmelden bij het 

secretariaat. 
11.  Pauze. 
12.  Muziek kwis 

 
Wij hopen dat u allen op deze vergadering aanwezig zult zijn. Graag tot donderdag 16 september a.s. 
 
Met vriendelijke groeten, Het bestuur van KBO afdeling Oud Gastel 
 
 
 
. 
 
Op donderdag 21 oktober a.s. houden we weer onze jaarlijkse Sport- en spel dag. 
Omdat het voorgaande jaren toch wel koud was in de sporthal houden we onze sport en spel dag dit jaar in 
de loungezaal van ’t Veerhuis.  
We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk nieuwe spellen te introduceren. 
Ook zijn dit jaar weer 50 plussers die (nog) geen lid zijn van de KBO van harte welkom, dus neem gerust 
vrienden en/of kennissen mee. 
In de volgende nieuwsbrief komt de officiële uitnodiging waarmee jullie je kunnen aanmelden. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 september 
 

Vooraankondiging Sport- en spel dag 2021 
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De oplossing van de augustus puzzel was WARMTERECORD. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt weer een DA bon. Deze gaat 
ditmaal naar Riet Rijpers. 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 godsspraak 5 
vliegtuigloods 10 vermaak 12 
teug 14 pl. in Gelderland 15 
kleinkunst 19 via 20 natrium 21 
alleenrecht 23 selenium 24 
godsdienst v.d. moslims 26 
hulpzeil 27 interest 29 riv. in 
Duitsland 31 Chinees voedsel 
32 platvis 34 nageslacht 36 hok 
met gaas 37 kuil 39 
ijzerhoudende grond 40 niet 
overvloedig 41 Europeaan 42 
rekenteken 43 scheepstouw 44 
varkentje 46 knaagdier 48 part 
51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 
gesloten 57 toetsinstrument 59 
populair 60 lengtemaat 63 als 
onder 64 zandheuvel 66 
benadelen 67 sluis 68 huldigen 
70 dierlijke uitwerpselen 71 
omgeving 72 dringend. 
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 
reeds 4 enthousiasme 6 hoge 
stand 7 Gedeputeerde Staten 8 
hoge berg 9 oxidatie 10 de 
oudste 11 dameskleding 13 
schaaldier 15 groepje 

muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd 
verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 
gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 
50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke 
kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 
 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk  
18 september 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 
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Wat is het soms moeilijk in dit leven 
Wat is het soms moeilijk om door te gaan 
Wat is het soms moeilijk om niet op te geven 
Wat is het soms moeilijk als je alleen komt te staan 
 
Je weet niet wat je te wachten staat 
Je weet niet wat je zal overkomen 
Je weet niet hoe het straks verder gaat 
Je weet niets van die nare dromen 
 
Je denkt eraan wat zal er met mij gebeuren 
Je denkt eraan hoe zal dan mijn leven zijn 
Je denkt eraan nu nog niet te gaan treuren 
Je denkt eraan en je voelt je klein 
 
Nu ik alleen ben moet ik er dikwijls aan denken 
Nu ik alleen ben hoe mijn leven was met jou 
Nu ik alleen ben hoe je mij vreugde kon schenken 
Nu ik alleen ben hoeveel ik van je hou 
 
Ingezonden door Toine Derene 
 
 
 
 
Zondag 17 september 1944. Na het middageten lummelde ik wat rond achter ons huis, het eerste van vier 
langs een verhard zandpad. Die huizen hoorden vroeger bij de Achterdijk, wij hadden huisnummer A 204, 
nadat het pad  van naam veranderde werd dit Hellestraat 1. Voorbij het vierde huis veranderde het straatje 
in een karrenspoor dat zich verderop slingerend door de velden in de polder verloor.  
Niets leek de lome stilte van deze zondag te kunnen verstoren, totdat plots de lege hemel zich vulde met 
aanzwellend gedruis en ik zwermen viermotorige Lancasters met aan kabels even zoveel zweefvliegtuigen 
laag over zag vliegen. In de open zijdeuren waren wuivende poppetjes te zien. Ik wist niet wat dit allemaal 
betekende maar spannend was het wel. Maandag- en ook dinsdagmiddag herhaalde zich dit. Later 
begreep ik dat we getuigen waren van het begin van de operatie Market Garden, en ook dat de meesten 
van die vrolijk wuivende jongens diezelfde middag hun dood tegemoet waren gesprongen. De gedachte 
achter de operatie was gedurfd: na de luchtlandingen hadden bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem 
bruggenhoofden moeten komen, van waaruit zou worden doorgestoten naar de havens van Antwerpen en 
tegelijk Nederland en België worden bevrijd. Helaas liep het anders: door de heftige tegenstand van de 
Duitse vijand werd de onderneming een tragisch fiasco, bijna vijfduizend jonge mensen sneuvelden. Later 
bleek dat veldmaarschalk Bernard Law Montgomery na (onjuist gebleken) inlichtingen finaal verkeerde 
beslissingen had genomen.  
In die roerige jaren kreeg ons moeke het idee dat ik best misdienaar zou kunnen worden, en zo gebeurde. 
Ik was het zelfs graag: in de kerk op het priesterkoor zat je altijd eerste rang en op roodfluwelen kussens, 
heel wat anders dan die harde jongensbankjes. Je moest wel goed opletten en soms hard werken: bij een 
trouwmis moest je de gouden trouwringen bij de hand hebben om die op het juiste moment de pastoor aan 

Tussen hoop en vrees 
 

Nu ik alleen ben 
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te kunnen reiken, en ook de wijwaterkwast, omdat die ringen eerst gezegend moesten worden. En met een 
uitvaart droeg je na de requiemmis het kruis vanuit de kerk voor de begrafenisstoet uit naar het kerkhof 
waar het vaak zoeken was naar de vers gegraven grafkuil want dat was telkens anders. In de kerk zelf 
heerste een strenge scheiding: jongens en mannen zaten rechts van het middenpad, de meisjes en 
vrouwen links. In de nachtmis met Kerstmis waren alle veertienhonderd zitplaatsen bezet, laatkomers 
moesten staan en hadden ook de pech dat er liefst drie missen achter elkaar werden opgedragen en zoiets 
duurde lang. 
Ik denk terug aan de bevrijding van Gastel, diep in de herfst. Zoals altijd werd op die laatste zondag in 
oktober het kerkelijk jaar afgesloten met het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Het was 
bewolkt en regenachtig weer, over ons dorp leek een kille vochtige deken te hangen. Vanuit het zuidwesten 
klonk niet ver weg het geluid van mitrailleurs en kanongebulder. Er was een bedrukte en angstige sfeer, 
niemand wist hoe dit allemaal zou aflopen. Die dag was ik in de hoogmis van tien uur misdienaar. Alle 
kerkbanken zaten mudjevol want nood leert mensen bidden. Nog altijd herinner ik me de bedompte geur 
van slecht gewassen kleren en een akelige kilte van de onverwarmde en zuinig verlichte ruimte. Vanaf de 
preekstoel probeerde de pastoor in zijn preek met wat humor de moed er in te houden maar dat lukte niet 
echt, net zo min als het wijwater waarmee hij  iedereen besprenkelde. Terug in de sacristie trok ik mijn 
misdienaartoog uit en liep vlug door de regen naar huis. Die hele zondag kwam ik niet meer buiten.  De 
volgende morgen bleek het plukje Duitsers uit ons dorp verdwenen en het oorlogsgedruis opgehouden. 
Kort na het middaguur zagen we vanuit ons keukenraampje in een onwezenlijke stilte mannen in Engelse 
uniformen omzichtig over de Veerkensweg in de richting van de Markt lopen. Eindelijk gebeurde er waarop 
we zo  lang hadden gewacht en gehoopt. 
 
Jac van den Aarssen 
 
 
 
 
 
Tijdens de oorlog is mijn broer Jan 3,5 jaar in Duitsland geweest als dwangarbeider. Angstige jaren voor 
ons. Na de oorlog moest mijn broer Piet voor 3 jaar naar Indië. Die jaren waren voor ons nog angstiger. 
Mijn ouders kregen een brief van de aalmoezenier dat hun zoon heel ziek was maar dat hij de zorg kreeg 
die nodig was. Ook hij is weer thuis gekomen. Het was niet meer de broer die wij kenden, hij was in zichzelf 
gekeerd en angstig. Het was net of hij er moeite mee had dat hij vrij man was en in vrolijkheid kon leven. 
Het ging wel steeds beter met hem maar toch heeft hij zijn leven lang momenten gehad dat hij zich even 
terug trok. Voor zijn thuiskomst had mijn oudste broer Frans opgeschreven hoe wij altijd aan hem waren 
blijven denken. Dat hebben mijn zusjes Riet, Len en ik voorgedragen zo zal ik het maar noemen. 
GEDICHT 
Zeg wat sta je toch te lachen  -  Waarom kijk je nu zo blij 
Heel de dag heb jij al pretjes  -  Leentje toe vertel het mij 
Nou zeg Piet moet jij dat vragen  -  Iedereen heeft toch plezier’ 
Vader, moeder, broers en zusjes  -   Onze Piet is toch weer hier 
Mooi, heel mooi gezegd hoor Leentje  -   En ons Piet was nogal dom 
Om dat jou te komen vragen  -  Maar misschien deed ze het erom 
Drie jaar is het nu geleden  -   Dat broer Piet naar Indië ging 
Leentje zal het wel niet meer weten  -   dat was nog zo’n heel klein ding 
Maar ik weet het nog wel best hoor  -  Ik zat pas in de 1e klas 
En ik heb het goed onthouden  -   Dat het niet zo prettig was 
Vader had er veel verdriet van  -   En ons moeder was zo bang 
Want daarginder was het oorlog  -   En het duurde nog zo lang 
Maar wij hebben veel gebeden  -   Elke dag in de Heilige Mis 
Vroegen God om hem te sparen  -   Hij die ons zo dierbaar is 
En de goede God verhoorde  -   Vol vertrouwen ons gebed 
En uit velerlei gevaren  -   Heeft hij jou zo vaak gered 
Daarom willen wij God danken  -  Dat gij na zo’n lange tijd 
Vol van angsten en van zorgen  -   fijn weer in ons midden zijt. 
 
Ons geloof was voor ons de bron van kracht, hoop en vertrouwen. Dat is voor mij nog steeds zo als ik het 
moeilijk heb zoals nu. Dan vraag ik om kracht en moed om door te gaan en dat alles goed mag komen. 
 
Ingezonden door N. Schijvenaars 

Na de oorlog 
 


