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Bingo  
Op woensdag om 13.30 
uur: 
12 en 26 januari 
9   en 23 februari 
9   en 23 maart 
13 april 
11 en 25 mei 
8 en 22 juni 
13 juli 
 
Rikken 
1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 
om 13.15 uur 
5 en donderdag 20 jan 
2 en 18 februari 
2 en 18 maart 
6 en 15 april 
27 april koningsdag 
4 en 20 mei 
Donderdag 2 en 17 juni 
Donderdag 7 en 15 juli 
 
Crea middag 
Iedere dinsdag van  
13.30 – 16.00 uur 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het nog zo’n 14 dagen voor de Kerst. Donkere dagen 
voor Kerst. Zowel in letterlijke zin als figuurlijk. De beleidsmakers in Den Haag beraden zich op 
een verlenging van de avond lockdown tot voorbij de jaarwisseling. De Kerstdagen weer thuis 
doorbrengen waarbij je maar een beperkt aantal familieleden mag ontvangen om de Kerst te 
vieren. Dit hakt er weer in bij onze ouderen.  Eenzaamheid ligt weer op de loer.  
Laten we daarom aandacht hebben voor elkaar. Een praatje, een telefoontje, het doet eenzame 
ouderen goed. 
Het afgelopen jaar konden we na een stroeve start onze activiteiten in de zomer weer opstarten. 
Vol overgave rolden de koers-, biljart-, en jeu de boules ballen over de  matten/lakens en gravel. 
Er werd weer bingo geroepen in de zaal. De rikkers namen weer plaats achter hun kaarttafel en 

Voor je agenda: 

In 2022: 
30 januari  Dans-Muziekmiddag 
25 februari  Snertochtend 
24 maart  Algemene Ledenvergadering 
20 oktober  Sport en Speldag 
15 december Kerstviering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 
Hr. Geert Frijters 
Mw. Wilma Frijters-van Trip 
Mw. Willy Aanraad-Brouwers 
Mw. Erica Groenendijk 
 
Opgezegd/verhuisd: 
Hr. Frans Vogelaars 
Mw. M. Vogelaars-Nieuwkamer 
Hr. Ad Antonissen 
Hr. Jan van Loon 
Hr. A. Schriks 
 
Op dit moment hebben we 425 leden 
 

Jaarafsluiting van uw voorzitter 
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de fietsers reden hun rondje.  De sjoelstenen zochten hun gaatje weer op en we konden onze gym 
uitbreiden naar 3 groepen. De beentjes gingen van de vloer tijdens de dansmiddag op zondag. 
Nieuw was de opstart van de Crea-club, een voortzetting van de handwerksoos. Met hulp van een 
aantal creatieve dames hopen we op een gezonde doorstart van deze groep.  Verder nog een 
succesvolle sport- en speldag en een goed bezocht koersbaltoernooi.  
KBO Oud Gastel was weer levendig en bij de ouderen verscheen weer een glimlach op hun 
gezicht. Helaas was dit maar van korte duur omdat we genoodzaakt werden de meeste van onze 
activiteiten te staken. We hopen dat we weer snel van start mogen gaan.  
Laten we het nieuwe jaar welkom heten, dat fris is en nieuw. Laat ons genieten van elk moment 
dat het met zich meebrengt. Laten we vieren dat het nieuwe jaar eraan komt! 
 
Vrolijk kerstfeest en een gezond 2022. 
Namens het bestuur van KBO Oud Gastel 
Frank Frik 
 
 
 
 
Omdat zoals gezegd de beleidsmakers in Den Haag zich beraden op een verlenging van de 
coronamaatregelen tot voorbij de jaarwisseling zien wij ons als bestuur genoodzaakt ook de 
nieuwjaarsreceptie te annuleren. Tevens melden wij dat het Veerhuis tussen Kerst en Nieuwjaar 
gesloten zal zijn voor ALLE activiteiten. Dus ook geen biljart of gym in die week. 
 
 
 
 
De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te 
verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn 
bezoekers van harte welkom! 
Afdelingen van KBO-Brabant die een bus hadden besteld zijn inmiddels op de hoogte gesteld en 
kunnen zich opnieuw aanmelden voor een bus in mei. 
Vrijkaarten die waren uitgedeeld onder de Ons bezorgers blijven geldig voor mei. 
 
 
 
 
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld worden tot op heden 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 en in de infobrief aan de gymgroepen is al toegelicht dat er 
ook voor de gym, net als voor alle andere activiteiten, in 2022 een eigen bijdrage komt. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat m.i.v. 2023 alle activiteiten van de KBO, zelf kostendekkend kunnen 
draaien. 
Na het opstellen van een begroting voor de middellange termijn heeft het bestuur besloten dat 
voor alle leden van de gym met ingang van 1 januari 2022 een eigen bijdrage geldt van € 15,- per 
kwartaal. Deze bijdrage dient, per bank, voorafgaande aan het kwartaal te worden voldaan dus 
respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, aan de penningmeester (Rabobank nr. NL 
70 RABO 0141 1203 12) 
De eigenbijdrage wordt dus niet automatisch afgeschreven, u dient in deze zelf opdracht te geven 
aan uw bank. 
De opzegtermijn van het lidmaatschap van de gym bedraagt 1 maand. Indien een lid halverwege 
een kwartaal stopt zal geen restitutie van eigenbijdrage plaatsvinden. Nieuwe leden die in de loop 
van een kwartaal lid worden van de gym betalen voor dat kwartaal de helft van de eigenbijdrage, 
dus € 7,50. 
Als leden graag twee keer per week willen gymmen en er is nog plaats in de tweede groep, dan is 
dat mogelijk, echter dient dan uiteraard wel twee keer de eigenbijdrage te worden betaald.    

Eigen bijdrage gymgroepen 
 

Senioren EXPO verplaatst naar mei 
 

Nieuwjaarsreceptie 
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Er doen valse e-mails de ronde uit naam van GGD GHOR Nederland. In deze  
e-mails staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. Wie op de link klikt om 
een afspraak te maken, komt uit bij een bankomgeving. Fraudeurs proberen senioren op deze 
manier geld afhandig te maken. Let op: een boosterprik is vrijwillig en gratis! En GGD GHOR 
Nederland stuurt nooit e-mails met een uitnodiging. 
 
Zo herkent u de valse e-mails: 
GGD GHOR Nederland en de regionale GGD ’en sturen geen e-mails met een uitnodiging. U krijgt 
uw uitnodiging voor een boostervaccinatie via een brief van het RIVM. Soms nodigt GGD GHOR 
Nederland bepaalde leeftijdsgroepen al eerder uit. Dan doen we dit via een media-oproep en 
lokaal sturen we soms sms-berichten. 
Als u dus een e-mail krijgt waarin staat dat een boosterprik moet of verplicht is, heeft u te maken 
met spam. Fraudeurs proberen op die manier bij uw geld te komen. 
 
Als u in de valse e-mails op de link klikt om een afspraak te maken en u komt bij een 
bankomgeving uit, dan is dit foute boel. Een vaccinatie is gratis. Geen enkele GGD vraagt u om 
een bankrekening of om geld over te maken. 
De enige e-mails die u met betrekking tot uw vaccinatieafspraak van GGD GHOR Nederland krijgt, 
zijn afspraakbevestigingen. Die krijgt u automatisch nadat u (online of telefonisch) een afspraak 
heeft gemaakt. In de afspraakbevestigingen staat bijvoorbeeld wat u moet meenemen naar de 
vaccinatielocatie. 
 
 
 
 
De oplossing van de puzzel van oktober was VOGELTREK. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt weer een DA bon. Deze gaat 
ditmaal naar Jack Verstraten. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor onderstaande nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 
 
Oplossingen van de nieuwe puzzel kunt u inleveren tot uiterlijk 8 januari 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 
 

Valse mails Corona boosterprik 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
 
Horizontaal: 
1 verdoving 
6 keerzang 12 eens 
13 dienstbode 
14 borstbeen 
16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 
19 bouwland 
21 plus 
22 vorstenzetel 
24 Europees 
Kampioenschap 
25 duinpan 
26 weggebruiker 
27 lof 28 daar 
30 voorbij 
31 populair 
33 buislamp 
34 hoofdstad van 
Albanië 37 stiekem 
40 etcetera 41 een 
zeker iemand 
42 tuinhuis 
45 treiteren 
48 Japans bordspel 
49 overdreven 

50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 
57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 
65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 
17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in 
Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 
43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 
48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 
65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte. 
 
 
 
 
Op zondagmiddag 30 januari a.s. van 13.30 uur tot ca. 16.30 uur, organiseren we weer een dans- 
muziekmiddag in de loungezaal van het Veerhuis. 
De muziek wordt deze middag weer verzorgd door de CALANDO’S. 
Op onze dans- en muziekmiddag zijn zowel leden als niet leden van harte welkom, dus neem 
gezellig familie, vrienden of kennissen mee. 

Dans-Muziekmiddag KBO 
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De entreeprijs voor leden bedraagt € 2,00 en voor niet leden € 4,00 
We gaan ervan uit dat eind januari de coronamaatregelen weer versoepeld zullen zijn en dat onze 
dans- muziekmiddag eindelijk weer een keer door kan gaan. 
Houd voor de zekerheid de berichtgeving hierover in de gaten in de Nieuwe Klok of informeer bij 
twijfel bij een van de bestuursleden.  
 
 
 
 
In de barre winter van ’44-‘45 werd in de lucht de heerschappij van de geallieerden groter en groter. Steeds 
talrijker en zwaarder werden de nachtelijke bombardementen op Duitse steden in het Ruhrgebied en 
alsmaar verder drongen ze hun luchtruim binnen. Elke nacht hoorden we honderden viermotorige 
Lancasters, Boeings en Douglas-toestellen overtrekken, terwijl de hemel spookachtig verlicht werd door 
rond zwenkende zoeklichten en lichtspoorgranaten van afweergeschut.  
Omdat we zo genoten van de vrijheid belette de herrie ons niet bijna dagelijks feesten op touw te zetten. Bij 
het zien van uitbundige kleuren denk ik soms terug aan die eerste dagen na de bevrijding van het zuiden, 
najaar ’44. We dompelden ons onder in het heerlijke gevoel van vrijheid en dachten dat alles anders zou 
worden, beter. Het maakte ook dat de wereld van de ene op de andere dag er anders uitzag. Uitgedost met 
oranje sjerpen hosten we door de straten van ons dorp, onder het zingen van vaderlandse liedjes die we op 
school hadden geleerd maar al lang verdwenen zijn. Het was of de vrolijkheid jarenlang was opgespaard 
en nu onstuitbaar naar buiten kwam. Er waren optochten met versierde karretjes en kinderwagens en 
steppen, en de mooist versierde kreeg van het oranjecomité een prijs. In veel wijken kwamen feesttenten 
met houten dansvloeren waarop bijna dagelijks gedanst werd bij klanken van accordeonmuziek. Gastels 
harmonie St. Cecilia draaide overuren en trok onvermoeibaar door de straten met een zwierende menigte 
er achter. 
Niet iedereen had reden om blij te zijn; zoals overal waren ook in Gastel vrouwen en meisjes die voor 
schamel gewin of wat dan ook met de bezetter hadden geheuld. Moffenhoeren werden ze genoemd, en 
hun lieve leventje was nu over en uit. Op een namiddag zag ik bij de dorpspomp op de markt een vertoning 
waarvan ik verdrietig werd; omdat ik nog kind was en niet begreep. Op een verhoging van kisten en 
planken was een rechte stoel gezet waarop een vrouw zat. Onder hevig gejoel ging een schaar in diens 
haardos en werd vervolgens ruw kaalgeknipt. Ik zag de lokken op de grond en hoor nog de agressie in de 
stemmen van de omstanders, meest vrouwen. Ze hield zich groot maar ik zag  doodsangst in de ogen, ook 
nog toen ze later werd voortgeduwd door de straten en uitgejouwd.  
De mensen in het land boven de rivieren maakten ondertussen een bittere winter mee van honger en 
gebrek, er stierven mensen op straat door uitputting. Al hadden wijzelf een tekort aan van alles hoefden we 
geen honger te lijden. Groene legerauto’s van de Canadezen namen de plaats in van grauwe Duitse 
wagens met houtgasgeneratoren, en gehate borden met opschriften als ‘Zum Rathaus’ werden vervangen 
door andere waar ’Town Hall’ op stond. De bevrijders waren gul met chocola en sigaretten en kauwgum 
waarvan hun voorraad onuitputtelijk leek, net als van de blikjes cornedbeef waarvan de geur me lang is 
bijgebleven. Hun bruine blikjes met ‘meat and vegetable’ waren een traktatie, en dames ruilden gladde 
zijden kousen razendsnel in voor kwetsbare nylon- en pantykousen.  
Feest was er ook voor de Hollandse meisjes die verslingerd raakten aan hun Canadese bevrijders, ook al 
vanwege die overvloed aan lekkernijen, zodat onze Nederlandse jongens het nakijken hadden. Statistieken 
wijzen uit dat in die tijd door ‘Trees en haar Canadees’ minstens 350.000 maal de liefde werd bedreven - of 
wat daarvoor door moest gaan – waaruit zo’n vijfduizend kinderen werden geboren. Omgaan met de 
bezetter bleek van een volslagen andere orde dan vrijen met de bevrijder: het eerste werd door de 
goegemeente niet getolereerd, het tweede welwillend aanschouwd. 
 
Ingezonden door Jac van de Aarssen 

Wenkend voorjaar 
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Ik heb een stoel in de winkel gekocht 
Een ouderwetse met bloemmotief 
Die wilde ze perse nog verven 
Het laatste voor mij, wat was ze lief 
 
Met donkere beits en een kleine kwast 
Zittend op de rand van haar bed 
Dit was het laatste wat ze voor mij kon doen 
De stoel vóór haar op de grond gezet 
 
Tweemaal heeft ze die stoel geverfd 
Het koste haar heel veel kracht 
Tussendoor heel even liggen rusten 
Zo heeft ze haar laatste wens volbracht 
 
Die stoel staat nu bij mij in de kamer 
Daarnaast een bouquet van zijde geweven 
Ik moet er heel dikwijls aan denken 
Zoveel liefde aan mij gegeven 
 
Zij is er niet meer, maar die stoel staat te pronken 
Het laatste cadeau wat zij mij heeft geschonken. 
 
Ingezonden door Toine Derene 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stoel 
 

 
Contributie 2022 

-------------------------------------------- 
 
De contributie zal, als u een 
machtiging heeft afgegeven, eind 
januari van uw rekening worden 
afgeschreven.  
Heeft u geen machtiging afgegeven 
dan vragen wij u het bedrag van 
€ 22,50 per persoon in de maand 
januari over te maken naar KBO 
Oud Gastel, 
rekening. NL 70 RABO 0141 1203 12 
(vermeld hierbij uw lidnummer) 
 
Wist U dat…..Het lidmaatschap van 
de KBO persoonlijk is, dus bij 
echtparen of samenwonenden 
dienen beide partners lid te zijn/ 
worden. 
 


