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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 

10 en 24 november 
8   december 
 

Rikken 

1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 

om 13.15 uur 
3  en 19 november 

1  en 17 december 
 

Crea middag 
Iedere dinsdag van  

13.30 – 16.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

 

Op zondagmiddag 10 oktober was er een dans-
muziekmiddag in de loungezaal van het 

Veerhuis. De muziek van deze middag werd 
verzorgd door de CALANDO’S en was als 

vanouds  een succes. 
 

De volgende dans-muziekmiddag zal plaats 
vinden op zondag 21 november vanaf 13.30 

uur in de loungezaal van het Veerhuis. Deze 
middag wordt de muziek wederom verzorgt 

door de CALANDO’s. 
 

De middag is voor leden met introducees. Dus neem gezellig nog meer familie, buren 

en kennissen mee voor een gezellige middag. 
De entreeprijs bedraagt voor leden € 2,00 en voor niet leden € 4,00. 

Voor je agenda: 

In 2021: 

12 november Film-en Snertmiddag 
21 november Dans-Muziekmiddag 

16 december Kerstviering 
In 2022: 

3 januari  Nieuwjaarsreceptie 
25 februari  Snertochtend 

24 maart  Algemene Ledenvergadering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Mw.  J. Sterrenberg-Spijkstra 
Hr.   Hans Langenberg 

Opgezegd/verhuisd: 
Hr. M.A. Embregts 

 
Op dit moment hebben we 429 leden 
 

Dansmiddag KBO 
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Bij de KBO crea-middag staat voorop dat we komen voor de gezelligheid en toch ook 

lekker bezig zijn. Deze middagen vinden plaats op de dinsdagen van 13.30 tot 16.00 

uur in het handwerklokaal in het Veerhuis. 
Voor wie is het bestemd: voor iedereen tussen de 50 en 100 jaar die graag bezig 

is. Wat doen we zoal:  Breien – Haken – Borduren – Kaarten maken enz.. 
 

Of je nu een eigen werkstuk hebt of iets wil 
maken voor een goed doel of iets wilt  

afmaken waar een ander geen heil meer 
inziet. Het kan allemaal. 

Er zullen iedere middag 2 personen 
aanwezig zijn bij wie je terecht kunt met 

vragen. 
Daarnaast zullen we 1 maal per maand een 

themamiddag houden. Op deze middag 
bieden we een werkstuk aan om na te maken ook weer voor eigen gebruik of voor 

een goed doel. We zullen dit uiteraard 

begeleiden.  Wie wil kan meedoen, wil je 
liever aan je eigen handwerkstuk werken is 

ook prima,  je bent altijd welkom. 
Dinsdag 12 oktober hadden we als 

themamiddag een vogelvoederklok 
beschilderen. Er werd enthousiast en ijverig 

gewerkt met aan het eind mooie resultaten. 
Zij die hier geen interesse in hadden 

konden gewoon aan hun eigen handwerkje 
verder werken. 

Heb je ook zin om mee te doen neem je 
eigen handwerkje mee en kom.  

 
 

 

 
 
Zoals al aangegeven in onze nieuwsbrief van oktober jl. hebben wij geconstateerd dat er steeds 
meer belangstelling is voor onze gymgroepen. Hierdoor worden de groepen te groot en krijgen 
niet alle deelnemers voldoende aandacht van de gymleraressen. Daarom hebben wij inmiddels 
besloten een derde gymgroep te starten op de maandagen van 10.00 tot 11.00 uur. Met ingang 
van maandag 29 november a.s. zal onze gymlerares Riet Verhagen, die ook les geeft aan de 
woensdaggroep, deze maandaggroep opstarten. 
 
Omdat we onze leden die willen gymmen zoveel mogelijk evenredig over de drie groepen willen 
verdelen, hebben we de huidige gymgroepen gevraagd hun voorkeur aan te geven welke dag ze 
graag willen gymmen. Het is ook mogelijk, mits er voldoende plaats is, aan twee groepen deel te 
nemen. 
Mochten er leden zijn die nu geen deel uit maken van een gymgroep en ook graag willen 
deelnemen aan de gymlessen op respectievelijk maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur, woensdag 

KBO Crea-middag. 

 

Derde gymgroep een feit 
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van 9.15 uur tot 10.15 uur of op donderdag van 9.15 uur tot 10.15 uur, dan kunnen ze eenmalig 
t/m 28 oktober a.s. contact opnemen met onze voorzitter Frank Frik tel: 06-52528310  
 
Nb. Tot heden worden de gymlessen gesubsidieerd door het Wit Gele kruis en waren de lessen 
voor onze leden gratis, maar ook hier komt in de toekomst een einde aan. Tijdens de algemene 
ledenvergadering al is toegelicht dat er ook voor de gymgroepen in 2022 een eigenbijdrage komt. 
Het is de bedoeling dat m.i.v. 2023 alle activiteiten van de KBO, zelf kostendekkend kunnen 
draaien. Wij zijn op dit moment de exploitatie van de gymclubs nog aan het uitwerken, zodra er 
meer bekend is zullen we dat via de nieuwsbrief communiceren. 
 

 

 

 

 

 

De Gastelse carnavalsstichting de VastelAovedZotte en ’t Veerhuis organiseren als inhaalslag van 
het carnaval 2020, dat vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan, van 11 t/m 14 
november a.s. een speciaal carnavalsweekend. 
 
Als KBO zijn we door hen uitgenodigd om op vrijdag 12 november a.s. van  
12.00 uur tot ca. 14.30 uur deel te nemen aan een Film- en Snertmiddag.  
Er worden films van diverse carnavalsoptochten uit het verleden gedraaid en alle deelnemers 
worden getrakteerd op koffie of thee en snert met roggebrood. 
Wil je hier graag aan deelnemen, vul dan onderstaande antwoordstrook in en lever deze zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 november a.s. in bij Frank Frik Cheltenhamstraat 9. En let op er 
kunnen maximaal 100 KBO leden deelnemen, dus wie het eerst komt wie het eerst maalt en vol is 
vol. 

De middag is gratis en gesponsord door het Veerhuis. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Antwoordstrook: Aanmelding deelname Film- en Snertmiddag 

 
Ik meld me aan voor Film- en Snertmiddag op vrijdag 12 november 
 
   Voornaam   Achternaam    Telefoon     
 
1................................. ……………………………… …………….  
 
2……………. ……….. ……………………………… …………….  
 
Nb. Uiterlijk inleveren woensdag 3 november a.s. bij Frank Frik Cheltenhamstraat 9 
 
___________________________________________________________________  
   

Uitnodiging Film- en Snertmiddag 
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Aan alle leden van K.B.O. afdeling Oud Gastel. 

 
Zoals u wellicht bekend is, wordt er elk jaar door K.B.O. Brabant een 

Seniorenexpo georganiseerd in de Koningshof te Veldhoven. 
Dit jaar proberen we weer met  personen uit Oud Gastel en Oudenbosch de reis te 

maken. We zullen zien welke regels er tegen die tijd gelden, hopelijk weer op de oude 
manier.  

Het is een combinatie van huishoudbeurs,  informatie, en optredens 

De kosten zijn € 7,50  per persoon.    (Bus plus entree )   
Lunch en drankjes zijn voor eigen rekening .Je mag je lunch meenemen.!!  

We vertrekken op Dinsdag  18  januari 2022 om 9.00 uur  vanaf het busstation in 
Oud Gastel en gaan om 15.00 uur weer terug,  we zijn dan rond 16.30 weer thuis 

Gaat u graag mee? Vul de onderstaande bon in, stop deze samen met het  
verschuldigde bedrag van € 7.50 in de bus bij één van de onderstaande adressen. 

Inleveren voor 1December 2021 bij: 
Jeanne Kepers-Schenck, Weth: Verholenstraat 7 . 

Betsie Herijgens, Het Hof 29. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Adres:  …………………………………………………………Telefoon: ………………………………… 
 

Gaat met ………….perso(o)n(en)/mee naar de expo.  
 
 
 

 
De dagen rond de jaarwisseling 1944-1945 zullen voor altijd in mijn geheugen gegrift blijven staan. De 

donkere decemberavond, toen twee confraters van de congregatie van mijn broer Jan aan onze voordeur 

klopten om te komen zeggen dat Jan een dubbele longontsteking had, heel erg ziek was en nu voor zijn 

leven werd gevreesd. Besloten was hem de volgende dag het Sacrament der Zieken toe te dienen en als we 

dan bij hem wilden zijn kon dat wel. Omdat iedere vorm van openbaar vervoer ontbrak ondernamen we per 

fiets de lange tocht naar het klooster in Kapellen, ik bij vader achterop. Niet zonder gevaar konden we bij 

bevriende kennissen in Belgisch Putte via hun achtertuin de grens over gaan, en kwamen tenslotte aan bij de 

lange oprijlaan van noviciaat Starrenhof. In mijn kinderogen oogde het sierlijke en royaal uitgevallen 

gebouw als een enorm kasteel.  

Twee dagen later stierf broeder Frederik, zijn kloosternaam. Opnieuw maakten we de tocht, nu door een wit 

besneeuwd landschap dat geglinsterd werd door een zachte winterzon. In de kloosterkapel was de 

uitvaartdienst, waarvan me, behalve al ons verdriet, de prachtige koorzang is bijgebleven. Zijn begrafenis 

was op het gemeentelijke kerkhof, iets verderop, naast eerder overleden confraters. In latere jaren fietste ik 

er nog wel eens heen om bij het graf te zijn. Op zijn gedachtenisprentje lees ik tussen een heleboel andere 

mooie woorden: “Hij was een rijkbegaafd jongeling. Edel van ziel en rijk van hart trok hij aller harten tot 

zich”.  

Op onze weg terug naar huis hoorden we vanuit het oosten, ver over het Belgische land heen, in de ijle 

winterlucht weer het hevig kanongebulder. Later hoorden we over het Ardennenoffensief van Hitler dat juist 

toen op zijn hevigst was. Zijn laatste stuiptrekking bleek slim voorbereid, hij gebruikte daarbij liefst 

eenentwintig tankdivisies, alles wat nog over was. Als de opzet geslaagd was, de herovering van de 

Antwerpse havens, zou dit grote gevolgen gehad hebben voor ons maar zo ver kwam het niet. De slag in de 

Ardennen werd gevolgd door de zo mogelijk nog zwaardere slag om de Schelde. Omdat  Midden- en Noord-

EXPO Veldhoven dinsdag 18 januari 2022 

 

Oorlogswinter 
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Nederland voor de geallieerde legers geen enkele strategische waarde had en voor hen alleen een lastige 

omweg betekende, kwam het er helaas niet van om heel Nederland te bevrijden. De bevolking daar heeft dat 

geweten. De winter duurde lang, was streng en het vroor dat het kraakte. Er was amper voedsel, geen gas, 

geen kolen en geen elektriciteit. Meer dan achttienduizend mensen bezweken, de naziterreur beleefde een 

hoogtepunt.  

Ondertussen probeerden vader en moeder met frisse moed en nieuwe hoop er het beste van te maken en 

bouwden zo goed en zo kwaad mogelijk ons normale leven weer op. 

Toen was er ineens de V-1, een vliegende bom, het Duitse vergeldingswapen waarmee Hitler al langer 

schermde. Naast de duizenden exemplaren die vanaf toen richting Londen vlogen en er veel schade 

aanrichtten kregen meer dan achtduizend stuks Antwerpen als doelwit. De lanceerplaatsen waren bij 

Haarlem en Delft, die route lag pal boven ons hoofd. Veel er van werden onderweg door luchtdoelgeschut 

uit de lucht geschoten, bij anderen stopten de motoren zomaar en stortten neer. Meestal kwamen ze in de 

avond als het donker was. In de knusse bedstee luisterde ik dan onder de warme dekens naar het sinistere 

geluid terwijl ik bad en hoopte dat het niet zou stoppen. Tot twee keer toe gebeurde dat wel. Dan hield ik 

mijn adem in omdat ik wist dat hij zou gaan vallen en ontploffen, maar waar? Beide keren liep het goed af 

en was de klap wel vlakbij, maar in open land.  

Ingezonden door Jac van den Aarssen 
 

 
 
 

 
Waar wacht je op als je wakker wordt 

en er niemand naast je ligt in bed. 

Als je een boterham gaat smeren 

en een kopje koffie hebt gezet. 

 

Waar wacht je op als je gaat zitten eten 

aan de tafel heel alleen. 

Als er niemand tegenover je zit 

en het stil is om je heen. 

 

Waar wacht je op als er niemand tegen je praat 

en er niemand is die tegen je lacht. 

Als je opruimt na het eten 

en er geen vrolijkheid is waar je op wacht. 

 

Waar wacht je op in deze tijd 

als er geen liefde is zoals bedoeld. 

Als je denkt aan de eenzaamheid 

als je je weer alleen voelt. 

 

Waar wacht je op als je wakker wordt 

en weer begint van voor af aan. 

Als het wéér stil is om je heen 

en alleen weer verder moet voortaan. 
 

Ingezonden door Toine Derene 

Waar wacht je op 
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De oplossing van de puzzel van oktober was THUISWERKEN. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt weer een DA bon. Deze gaat 

ditmaal naar Tonnie Peeters-Baaijens. 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 slang 6 klein 

kind 12 riv. in Italië 13 vette 

vloeistof 14 loofboom 16 pl. 

in Flevoland 18 scheepstouw 

19 mislukking 21 luitenant 

22 harde wind 24 per adres 

25 in hoge mate 26 

onderdanigheid 27 

Europeaan 28 tot afscheid 30 

namelijk 31 water in 

Friesland 33 kiem 34 

catastrofaal 37 inwonend 40 

mager 41 ik 42 doorn 45 

dartel 48 sint 49 circa 50 

Chinese munt 51 als onder 

53 geweldig 54 gewoon 56 

bergweide 57 muzieknoot 58 

slingerplant 59 lidwoord 60 

tijdperk 62 Chinees gerecht 

63 metalen staafje 65 

zangnoot 66 Scandinaviër 68 

vleesstokje 70 hemellichaam 

71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 

3 public relations 4 een zeker 

iemand 5 onzin 7 Europeaan 

8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 toename 

20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats 

bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 

lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 

67 plus 69 overmatig. 

 

Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk  

8 november 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 zoals u reeds gewend bent 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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