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Nieuwsbrief. 
 

   

 

Mei 2021                                    afdeling Oosterhout NB   
                                       

Vrijheid. 
 

In onze tuin hangt een vogelhuisje. Jaren geleden gemaakt door 
mijn vader die daar plezier in had. Hij hield niet van verspilling 
en het huisje is dan ook gemaakt van resthout. Nu zou je zeggen: 
duurzaam. 

Ooit hadden we er een heleboel, gezien de productiviteit van mijn vader. 
Dan dacht ik wel eens: “Nee, niet weer een vogelhuisje”. Zeker als het 
resthout een wat eigenaardige kleur had. Maar nu koester ik de enige 
die is overgebleven. De rest heeft de tand des tijds niet doorstaan. Het  
formaat van zo’n kastje luistert trouwens heel nauw en dan met name 
de grootte van de opening. Mijn vader had daar allemaal mallen voor. 
Die van ons  is gemaakt voor koolmezen en tot nu toe nestelt er meer-
dere keren per jaar een koppeltje. Vanaf onze eettafel zien we ze ook 
dit jaar weer af en aan vliegen. Het is leuk om te zien en je hoeft er niet 
de deur voor uit. 

Vogels kijken is namelijk populair, ze-
ker nu. En dat is ook wel begrijpelijk. 
Het is fijn om in de natuur te zijn en tot 
rust te komen. En nu in coronatijd trek-
ken mensen meer de natuur in en dan 
is het een leuke hobby. Ik vind het altijd 
heel knap dat sommige mensen aan 
het geluid herkennen welke vogels zich 
in de omgeving bevinden. Ik zou dat 
echt niet weten. Het kijken naar vogels 
geeft een gevoel  van vrijheid. Immers 
vogels kunnen overal naartoe. Ze hoe-
ven zich niet aan onze grenzen en re-

gels te houden en trekken vaak in grote groepen verder. Iets om, zeker 
nu, jaloers op te zijn. Want vrijheid is een groot goed waar we in de 
maand mei altijd in het bijzonder aan worden herinnerd op 4 en 5 mei. 

http://www.pcob.nl/
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En dat is goed. Ik denk dat veel mensen van na de tweede wereldoorlog  
voor het eerst ervaren wat het betekent als je niet volledig vrij kunt zijn. 
Ikzelf tenminste wel. Nu was de situatie in de oorlog wel even iets an-
ders dan de huidige en nauwelijks vergelijkbaar. Immers, wij hebben 
nog veel vrijheden over met als belangrijkste de vrijheid van meningsui-
ting en kunnen zijn wie je bent. Maar toch. Het duurt allemaal wel lang 
en het is fijn dat velen van onze generatie al een vaccinatie hebben ge-
kregen, maar de  cijfers blijven hoog. 

Mijn ouders hebben bewust de oorlog meegemaakt, mijn moeder als 
jong meisje in Amsterdam. Ze vertelde er vaak over want het heeft veel 
impact gehad. Ze zei wel eens dat ze toen wilde dat ze een vogel was, 
vrij om te gaan waar je wilt, want dat was voor hen niet mogelijk. En nog 
steeds leven veel mensen in onvrijheid of moeten vluchten. We kennen 
ze allemaal. Laten we wat we hebben koesteren en genieten van elk 
beetje vrijheid dat we straks weer hopen te krijgen. 
Wij genieten momenteel weer van “ons” koolmezenkoppeltje. Het kool-
mezenbestaan is trouwens niet alleen maar jaloersmakend, want ze 
werken zich een ongeluk. Bovendien zijn ook zij een periode aan “huis” 
gekluisterd als de eitjes en de jongen er zijn. Dus alles is betrekkelijk. 
Maar laten we vooral naar de vogels blijven kijken en ons geen zorgen 
maken voor de dag van morgen. 

Hartelijke groeten, Marianne Los, voorzitter                                                   

                                                                                                                                 

Het is toch doodgewoon, dat je je steentje bijdraagt 
 

Dat is het eerste wat Annie Knoop zegt bij de vraag of zij bereid is om 
geïnterviewd te worden in het kader van onze “corona-interviews”. “Ik 
vind het normaal dat je iets doet voor de samenleving als je daar tijd en 
energie voor hebt en je gezondheid het toelaat. Bovendien krijg je er 
leuke contacten door.” 
Annie organiseert de leeskringen. Daarnaast heeft zij de leiding van één 
van de twee kringen. Ze vertelt dat er ongeveer 8-9 mensen deelnemen 
aan een kring. De boeken komen uit de bibliotheek. Ze hebben daar een 
uitgebreide collectie, speciaal voor leeskringen. Er wordt iedere maand 
een boek gelezen en de deelnemers aan de kring komen één keer in de 
maand bij elkaar. Voorheen was dat bij iemand thuis. Sinds Corona in 
de Beuk, mits de regels dat toelaten, want op dit moment ligt alles stil. 
Er wordt nog wel iedere maand een boek bezorgd bij de deelnemers. 
“Dus we hebben straks een hoop boeken te bespreken”, aldus Annie. 
“Dat doen we aan de hand van een vragenlijst. Wisselend bereidt één 
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van de deelnemers dit voor. 
Het leuke van zo’n leeskring is 
dat je eens andere boeken 
leest dan je zelf zou kiezen en 
daar blijken dan soms pareltjes 
bij te zitten. Je leert er veel van. 
Zo was ik vorig jaar bijvoor-
beeld onder de indruk van het 
boek ‘t Hooge Nest, over de 
oorlogsjaren van twee Joodse 
zussen. Daar hebben we toen 
een heel intens gesprek over 
gehad. Ik lees trouwens altijd alle boeken, ook als ik ze minder mooi 
vind.” Annie is van kind af aan al een echte boekenwurm geweest. 
“Thuis werd er veel gelezen en we hadden een bibliotheek bij de kerk. 
Daar heb ik heel veel boeken geleend. Jan Wolkers vond je er uiteraard 
niet maar ik heb veel mooie boeken kunnen lezen.” 
Naast de organisatie van de leeskringen, is Annie ook nog lang koffie-
dame geweest, neemt ze nog deel aan de creaclub en had ze 7 jaar de 
leiding van de lief en leedgroep. “Een paar van deze activiteiten heb ik 
helaas moeten stoppen vanwege mijn gezondheid. Met de leeskring en 
de creaclub ga ik zeker door.” Annie is meer dan 25 jaar lid van de 
PCOB. Ze is lid geworden voor de gezelligheid en om deel te kunnen 
nemen aan de activiteiten. “Aanvankelijk ging ik alleen af en toe mee 
fietsen omdat ik een druk werkzaam leven had. Geleidelijk kreeg ik meer 
vrije tijd en ben ik aan meer activiteiten mee gaan doen. Aan nordic wal-
king heb ik ook nog meegedaan.“ Annie is alleenstaand maar voelt zich 
zeker niet eenzaam. “Als ik het gezellig vind om iemand te spreken, pak 
ik de telefoon. Contacten genoeg.” Daarnaast heeft ze haar 3 kinderen 
met aanhang en 7 kleinkinderen.  
Bij de vraag of ze nog meer vrijwilligersactiviteiten heeft gedaan, vertelt 
ze dat ze ook nog 10 jaar actief is geweest in de wereldwinkel. 
Tenslotte, de laatste vraag. Of Annie nog iets kwijt wil… “Schrijf maar 
dat ik het altijd met heel veel plezier heb gedaan en nog doe. Je krijgt 
er veel voor terug en ik blijf het doodnormaal vinden dat je iets doet.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bent u enthousiast geworden en wilt u deelnemen aan één van de lees-
kringen. Op dit moment is er een kleine wachtlijst omdat de twee groe-
pen die draaien vol zitten. Maar bij voldoende belangstelling kan er een 
derde groep worden gestart. Groep 2 wordt momenteel geleid door Jelly 
Verschuren en Coert Binnekamp.  
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Van de bestuurstafel 

Op 12 april heeft het bestuur weer vergaderd. Ook deze maal geheel 
coronaproef via de digitale mogelijkheden. We worden er al aardig be-
dreven in! Er waren enkele interessante brieven binnen gekomen. On-
der andere van de OPF die een brief naar de Gemeente Oosterhout 
wilde sturen waarin meer aandacht wordt gevraagd voor een zorg- en 
zorgvisie. De OPF zou daar graag een gecombineerde nota van zien.  
Van ons bestuur wilde de OF graag een instemming met deze brief.  

De binnenkomst van de contributie 2021 verloopt redelijk. Er zijn jammer 
genoeg nog een aantal leden die nog niet hebben overgemaakt. We 
gaan ervan uit dat dit nog goed komt.  

Marianne en Mich volgden een digitale regio bijeenkomst. Deze was op-
gezet om het onderling contact te herstellen en tevens om de deelne-
mers op de hoogte te stellen van de opzet van de nieuwe samenwerking 
tussen KBO en PCOB. Zoals u vermoedelijk weet is de bedoelde fusie 
tussen hen afgeblazen. De diverse provinciale KBO bonden konden 
zich niet vinden in de gewenste samenwerking. Er zijn nu 6 werkgroe-
pen geformeerd om een andere soort samenwerking op te zetten. Wilt 
u verdere informatie; laat u dat dan even weten aan Marianne of Mich. 

Verder was het nieuwe huishoudelijk reglement een punt van overleg. 
We zijn een heel eind en als we dit gereed hebben zullen we een proeve 
daarvan op onze website zetten. 

Uiteraard discussieerden we ook over de mogelijkheden die corona ons 
bied of verbied. Daarvoor volgen we de nieuwsberichten zorgvuldig. 

                                                                 Mich van Wasbeek, secretaris  
 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van juni inleveren 

vóór 15 mei bij mattydekker@hotmail.com 

 

Bedankje 

Vanaf vrijdag 2 april ben ik weer terug op de Vondelinghof 21. Bij deze 
wil ik u hartelijk danken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoek 
tijdens mijn verblijf in Amphia Molengracht en Slotjesveste. 
Het was hartverwarmend.                                                   Rien Slinger 
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4 mei 
 
Ik leg mijn handje in de handpalm van mijn vader 
Hij knijpt heel hard, zo hard, hij knijpt ‘m bijna fijn. 
Het is doodstil, ik durf niet naar ‘m op te kijken, 
hij is verdrietig, zo verdrietig, heeft zo’n pijn! 
 
Ik was pas zes of acht, misschien wel tien of negen 
dat ik met hem daar op 4 mei stond stil te staan. 
We voelden hoe hij in de stilte van de regen, 
elk jaar opnieuw een beetje dood moest gaan. 
 
Hij was mijn vader, ik zijn kind 
dat daar moest zorgen dat hij niet zou vallen 
en nooit, nee nooit meer op kon staan. 
Hij was mijn vader, ik zijn kind 
dat daar een pleister op zijn wond moest plakken 
en ‘m weer terugbracht naar ons huis. 
 
Ik was zijn kind dat vrij kon dansen, vrij kon dromen, 
brutaal kon zijn, te laat op school kon komen. 
Vrij kon rennen door de straten,  
om te lachen en te schreeuwen 
om te duiken in de golven  
en te roepen naar de meeuwen,  
om te kijken naar de sterren. 
Ach ik was een kind dat m’n wilde haren  
vrij kon laten wapp’ren in de wind. 
 
Mijn vader is allang naar andere oorden. 
Maar als ik op 4 mei sta stil te staan op straat 
dan weet ik zeker dat hij zonder woorden 
als altijd even naast me staat. 
 
Ik leg mijn hand dan in de handpalm van mijn vader. 
Hij kijkt heel zacht, zo zacht, ik ben weer aangedaan. 
Het is heel stil, ik hoef niet naar hem op te kijken, 
maar het is goed, zo even samen stil te staan. 
 
Tekst : Ineke ter Steege 
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Oorlogs- vrijheidsmonument 

Oosterhout 
 

Persoonlijk heb ik het genoegen aan het 
Slotpark te wonen en dagelijks op dit vrij-
heidsbeeld uit te kijken. Loop er ook regel-
matig langs, zoals zoveel wandelaars.  
Sta zelden of nooit stil bij de betekenis er-
van. Maar met 4 en 5 mei in zicht is het goed 
het monument eens wat beter te bekijken en 
iedereen uit te nodigen om, áls u door het 
park wandelt, dit ook te doen.  
 

We zien een sculptuur van een staande 
moeder met kind, geplaatst op een zuil, op-
gebouwd uit blokken. Op die zuil het wapen 
van Oosterhout, met daaronder “1940-
1945”. Het gedenkteken werd in 1955 in het 
Slotpark onthuld en is van de hand van de 
beeldhouwer Jacques van Poppel.  
 

In 1994 is het monument uitgebreid. Op  
een halfronde marmeren muur tegenover  
het beeld zijn sindsdien de namen te lezen                                                   
van 159 Oosterhoutse oorlogsslachtoffers   

                                            en militairen die vielen op Oosterhouts  
grondgebied.      
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking wor-   
den bloemen en kransen bij het monument   
gelegd.  
 

Als er al een herdenking komt dit jaar en   
de ‘vrijheid gevierd’ wordt, zal dit vanwege 
corona wellicht heel sober zijn.  
Deels hebben we wat de pandemie betreft 
onze vrijheid zelf in de hand. En het wordt 
zo langzamerhand heel vervelend om te 

zeggen, maar…. laten we ons nog even aan de regels houden. Afstand 
houden, handenwassen, niet meer bezoekers ontvangen dan toege-
staan enz. Nog even de tanden op elkaar tot……. 
 

Het was Goethe die zei: in de beperking toont zich de ware meester. 
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Begin met één zeester 

 

“Een parabel”.  
Na een storm liggen op het strand duizenden zeesterren uit te drogen. 
Een  jongetje pakt er telkens een op en brengt hem naar de zee, waarop 
een man zegt dat ‘dit allemaal geen zin heeft’ en de jongen reageert met 
‘voor die ene wel”.  
 

Dat is dus het punt hè. Dat het niet altijd groots hoeft. Je kan in corona-
tijd bijvoorbeeld gewoon al eens boodschappen voor je oude buurvrouw 
doen. En als jij niet tegen het onrecht op staat, wie dan? Dat was pre-
cies wat ik dacht toen ik voor het eerst in Sierra Leone stond en wees-
kinderen zich daar letterlijk dood zag werken. Als deze Jan met de korte 
achternaam uit Rotterdam niks doet, wie dan?’ 
Woorden en opvattingen van Sander de Kramer, onverbeterlijke wereld-
verbeteraar. Van beroep journalist, schrijver, televisiepresentator, 
hoofdredacteur.  
Onlangs (31 maart 2021) kreeg hij in Middelburg de Four Freedoms 
Award uitgereikt en staat daarmee in het rijtje van Nelson Mandela, Des-
mond Tutu, Kofi Annan en Angela Merkel.  
Had eerder al diverse onderscheidingen gekregen, waaronder de Ma-
joor-Bosschardt prijs. 
Want naast zijn moeder was de Majoor zijn grote voorbeeld. Voor hem  
een ras-idealist, die haar hele leven gaf voor verslaafden, daklozen en 
prostituees. Als ik twijfel, aldus De Kramer, denk ik aan haar.  
Een dik salaris zit er voor hem niet in. Hij leeft van de journalistiek en 
doet zijn projecten in Afrika als vrijwilliger. Het scheelt, zo zegt hij zelf, 
dat ik niet om luxe geef. Ben nog altijd heel blij met mijn oude barrel, 
een Panda uit 1988.  
Onze goede bedoelingen ten spijt plaatst hij bij het sturen van kleren 
naar Afrika een kritische noot. “Met goede bedoelingen kan je veel ver-
keerd doen. Neem nou de mensen die tweedehandskleding inzamelen 
voor Afrika. Ja, die kleding is gratis, maar dán…Dan moet het zee-
transport betaald worden, moet de douane vaak worden omgekocht, 
moet vervoer worden geregeld en dan is die kleding dus eigenlijk al su-
perduur. En dan wordt die kleding ook nog eens uitgedeeld op een plek 
waar een van de weinige beroepen ‘kleermaker’ is. Geef mensen naai-
machines en stof. Dan kunnen ze het zelf maken. 
 

Makkelijk is het niet om je idealen in praktijk te brengen, aldus De Kra-
mer en als mensen vragen waarom ik het allemaal doe, heb ik daar geen 
antwoord op. Voor mij is alleen belangrijk dát ik het doe en dat er in 
Sierra Leone nu 350.00 mensen in onze projecten zitten. 
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De mens en z’n tuin.  
 

Het blijft een fascinerende combinatie. Dat iemand besluit om vier vier-
kante meter grind te nemen met daarin drie identieke buxussen in de 
vorm van een klompvoet. Ach, vergeef me m’n beeldtaal. Ik kan de be-
heerszucht niet aan. Alsof de mens wildgroei niet kan verdragen. Ik van 
negen tot vijf in het gareel, dan m’n tuin ook, nét zoveel. Geen gekkig-
heid. Hele dagen zitten ze in de geur van azijn, want groen tussen de 
tegels is niet fijn. En menig Nederlands gazon is zo smetteloos als een 
aanrechtblad. Toegegeven; mijn eigen grasmat is ook niet wat het moet 
zijn, maar dat is het gevolg van een loslopend konijn. 
 
Onlangs stond m’n bloedeigen buurman met z’n normerende vinger m’n 
gehele voortuin af te wijzen. ‘Dat is onkruid. Dat is onkruid. Dat is on-
kruid.’ Hij bedoelde het educatief. Maar ik werd er een schaapachtig 
wichtje van. Zo eentje die er onnozel bij staat te grijnzen en niet zegt: 
‘Liever drie eigenwijze distels hier in de grond dan die bak met slaap-
verwekkende violen bij u aan het balkon.’ 
Van viooltjes word ik altijd licht onpasselijk. Ik heb ze te vaak gezien in 
het kader van het gemeentelijk groenbeleid, keurig paars geel geplaatst 
in hoekige plantenbakken. Met de hartelijke groeten van de gemeente 
die blad blazende jongens op pad stuurt. Snoeiers, maaiers. Alles kort-
wieken. Weg ermee. De natuur als een makkelijk en praktisch kapsel, 
waar je nauwelijks naar hoeft om te kijken. 
 
Ik denk niet in termen van onkruid. Van boterbloemen word ik blijer dan 
van begonia’s. Mijn tuin is geen pronkstuk, geen aangeharkt perkje 
waarmee ik de buitenwereld toon dat ik mijn leven, op het symmetrische 
af, op orde heb. Mijn tuin is een plek om me te kunnen verwonderen. 
Daarom ga ik niet naar een megalomaan tuincentrum voor zes eenja-
rige, voorgekauwde plantjes voor de prijs van slechts tien euro. Ik zaai 
liever. En dan heb je niet als bij toverslag, bloemen van de één op de 
andere dag. Nee, dan moet je wachten. Wachten tot uit de zwarte aarde 
een groen koppie steekt. En dan jubel ik een beetje. Alsof mijn tuin be-
zwangerd is en ik me kan verheugen op het aanstormende, nieuwe le-
ven. We noemen haar Goudsbloem. Het begin van een sprookje. Als 
een zonnebloem die ik heb zien herrijzen uit de pit, plots volledig en 
fataal is aangevreten door een slak, voelt het dan ook als een vleugje 
miskraam. 
Maar als het lukt, als ik straks in geur en kleur de volle bloei zie, waan 
ik me zo groot en diep tevreden als een schepper. 

Column: Nathalie Baartman 



9 

 

Hoe staat het ervoor? 

 

We ontvingen een aantal leuke reac-

ties op onze paasgroet met het bij-

envriendelijke zaadmengsel daar-

achter geniet.  

Sommigen lieten weten meteen met 

mandjes, potgrond en gebruiksaan-

wijzing aan de slag te zijn gegaan, in 

de hoop dat op een goeie dag het 

eerste bolletje of sprietje groen zich 

boven de grond zou vertonen. 

Ik net zo! 

Maar tot op heden niks te zien. 

Was het misschien te koud? Waren 

de zaadjes zo slim om op betere tij-

den te wachten? Een zonnetje, aangenamere temperaturen? Of….. 

waar ik liever niet aan wil denken….. hebben ze de koude nachtvorst 

niet overleefd? 

 

Inmiddels weet ik dat bij één van onze leden de zaadjesmix wél opge-

komen is en de kleine tere plantjes al zijn verspeend. Heeft dit lid groe-

nere vingers dan ik, praat hij ze als het ware uit de grond? Is het een 

kwestie van geduld? Als dat laatste het geval is zal ik blijven hopen op 

de dag dat het de zaadjes belieft mij met hun tere knopjes te verrassen. 

U hoort ervan!!  

 

Zoals eerder gezegd: we hebben een paar prijsjes achter de hand om 

onder de (vele?) inzenders te verloten. Mogelijk een extra stimulans om 

mee te doen!!! 

  
       Dus beste PCOB-ers :  blijf zaaien  -  begieten  -  en genieten. 

Matty Dekker-Kloosterman 
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‘Oma, opa toch!’ 

Het fiasco met de briefstemmen maakt pijnlijk duidelijk dat de 70-plus-
sers van tegenwoordig niet meer weten hoe ze met post moeten om-
gaan. Het komt omdat ze de hele dag op hun iPad zitten, denkt de 16-
jarige Aimee van den Broek. “Als ik bij oma op bezoek ga moet ik tijdens 
het eten wel drie keer vragen of ze dat ding kan wegleggen.” 

De senioren zijn zo gewend om bij ieder probleempje hun iPad te pak-
ken en hun kinderen of kleinkinderen een berichtje te sturen dat ze he-
lemaal niet meer weten hoe ze een envelop in een envelop moeten ste-
ken – laat staan hoe een brievenbus eruit ziet. 

Jongeren maken zich zorgen dat de ouderen van nu hierdoor essentiële 
vaardigheden missen. “Ik zag mijn opa laatst op het scherm van de tv 
drukken toen hij naar een volgende zender wilde gaan. En mijn oma 
heeft geen idee hoe een wegwerpcamera werkt”, zegt Aimee. “Heel 
zorgwekkend.”                                                             Dagblad De Stentor 
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                         Codekraker 
 

 

 
 
 

 
 

In het diagram staat een ingevulde kruiswoordpuzzel waarbij de letters 
zijn vervangen door cijfers. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Alle letters 
van het alfabet zijn gebruikt. 
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Voorzitter 
Marianne Los 
Burgemeester van Beugenstraat 3 
4904 LS Oosterhout        tel. 437388 
Email: mariannelos@planet.nl 
 
Secretaris 
Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24 
4902 DJ Oosterhout      tel. 69 27 58 
Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
 
Vice-voorzitter 
Matty Dekker-Kloosterman 
Keiweg 60A 
4901 JC Oosterhout      tel. 42 26 97 
Email: mattydekker@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Rob van der Werf 
Burgemeester van Beugenstraat 4 
4904 LT Oosterhout      tel. 85 65 00 
Email: rob.vanderwerf@ziggo.nl 

 
Bankrekening:  
NL22RABO 013 95 80 719 

t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 
 
Bestuursleden: 
 
Elsbeth Harmsen 
Marie Curiehof 34 
4901 MJ Oosterhout      tel. 74 23 30 
Email: elsbethenjohn@hotmail.com 
 
Ad Schiedon 
Bouwlingplein 77 
4901 KZ Oosterhout      tel. 43 25 22 
Email: a.schiedon@ziggo.nl 
 
Irma van der Ent 
Hertogenlaan 116 
4902 AT  Oosterhout     tel. 74 00 09 
Email: ivanderent@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Contributie:  
       PCOB afd. Oosterhout 
       € 47,-- voor leefverbanders 
       € 30,-- voor alleengaanden 
  

       Opzeggingen van het lidmaat- 
       schap dienen uiterlijk 
       30 november bij onze 
       secretaris binnen te zijn 
 
 
       Lay-out nieuwsbrief: 
        Matty Dekker 
        Mich van Wasbeek 

mailto:mariannelos@planet.nl
mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl
mailto:mattydekker@hotmail.com
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