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VERANDERING BINNEN HET KBO-BESTUUR 
In mei is onze secretaris Cees de Vries verhuisd en 
woont dus niet meer in Schaijk. Daarom heeft hij zijn 
functie neergelegd en heeft het Dagelijks Bestuur een 
nieuwe secretaris gezocht in Schaijk. Hij stelt zich 
hieronder aan u voor. 
Tevens zou in de jaarvergadering in maart Gerrie 
Smits als nieuw bestuurslid zijn voorgesteld. Ook zij 
stelt zich bij deze aan u voor. 
 

NIEUWE SECRETARIS VAN KBO-SCHAIJK.  
Graag wil ik mij voorstellen als 
nieuwe secretaris van KBO- 
Schaijk.  
Mijn naam is Martin Spijkers 
en ik woon in de Van de Ven-
laan op nr. 18. Ik ben geboren 
en opgegroeid in Schaijk en 
heb alleen in mijn jonge jaren 
en in mijn schooltijd buiten 
Schaijk gewoond. In mijn 
werkzame leven ben ik bouw-
kundige geweest.  
Sinds augustus 1972 woon ik alweer onafgebroken in 
Schaijk samen met mijn vrouw Henriëtte v. d. Burgt.  
We hebben samen drie kinderen en acht kleinkin-
deren en die wonen allemaal in Schaijk.  
Eind april heeft Henk van Ras mij benaderd met de 
vraag of ik Cees de Vries wilde opvolgen als secretaris 
van de KBO Schaijk. Henk verzekerde mij “dat het 
echt niet veel werk was” en dat ik het zeker leuk zou 
vinden. Na enige bedenktijd heb ik gezegd dat ik het 
wel wilde doen.  
Cees heeft toen, begin mei, de zaken aan mij overge-
dragen en ik heb van hem o.a. een spoedcursus wer-
ken met LeaWeb gekregen. Hoewel ik in de afgelopen 
weken al erg veel heb gelezen en geleerd over de 
KBO Schaijk, moet ik ook nog wennen en vooral nog 
veel mensen leren kennen.  
De andere bestuursleden hebben echter allemaal be-
loofd mij te zullen helpen om zo spoedig mogelijk alle  
taken onder de knie te krijgen. Ik zal mijn best doen 
om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken.  
Vriendelijke groet,  
Martin Spijkers 

 
NIEUW (aspirant) BESTUURSLID 
Beste leden, omdat dit jaar vanwege Corona de jaar-
vergadering niet door is kunnen gaan, vind ik het fijn 
mij toch, nu op deze manier, aan jullie voor te stellen. 
Ik ben Gerrie Smits en gevraagd door het bestuur van 
KBO-Schaijk om toe te treden tot het bestuur.  
Omdat ik deze prachtige vereniging een warm hart 
toe draag en na wat vergaderingen te hebben bijge-
woond, heb ik hierin toegestemd. 
Natuurlijk ben ik nog aspirant bestuurslid en zal niet 
eerder officieel bestuurslid zijn dan met toestemming 
van jullie als leden tijdens de eerst komende jaarver-

gadering. 
Velen van jullie zullen mij al 
kennen door mijn vrijwilli-
gerswerk als ouderenadvi-
seur bij Ons Welzijn, voor-
heen Rigom. Dit mooie vrij-
willigerswerk doe ik sinds 
2008 en in die tijd heb ik al 
velen van jullie bezocht of te-
lefonisch contact gehad. 
Ik ben 69 jaar oud, getrouwd 

met Tiny Smits en heb drie dochters. Ook ben ik geze-
gend met zes kleinkinderen en drie schoonzonen. 
Ik ben geboren in Herpen, maar woon sinds mijn hu-
welijk met veel plezier in Schaijk. 
In mijn werkzame leven was ik leerkracht basisschool.  
Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te betekenen 
voor KBO-Schaijk en zodoende wat bij te dragen aan 
het plezier van samen zijn, van jullie als leden. Ook 
wil ik graag het huidige bestuur wat ontlasten bij het 
organiseren van de vele activiteiten, die zoals we al-
len hopen, snel weer doorgang kunnen vinden! 
Het allerbeste voor de komende tijd!  
Groeten, Gerrie Smits. 
 

Welkom aan ons nieuwe leden: (Nieuwsbrief april) 
Mw. M.H. van Oosteren 
Dhr. J.G.H. van Oosteren 
 

FRUITSCHALEN VOOR DE 80 JARIGEN EN OUDER 
In verband met het coronavirus had het Dagelijks Be-
stuur van KBO-Schaijk besloten om vanaf 23 maart 
geen fruitschalen meer aan huis te bezorgen om be-
smetting met corona te voorkomen. Vanaf 1 juni 
gaan we dit weer voorzichtig oppakken.  



We nemen telefonisch contact  
met u op over of het bij u kan en  
hoe we dat op de beste manier  
kunnen doen. 
Degenen die de fruitschaal gemist hebben, worden 
alsnog door ons bezocht! 
 

WEBSITE KBO SCHAIJK (Uit de Nieuwsbrief van april) 

Onze website die door KBO Brabant wordt aange-
stuurd, is van uiterlijk veranderd. Als je op internet in-
tikt: www.kbo-schaijk.nl, kom je direct terecht bij 
onze eigen website. Je kunt dan meteen b.v. de laat-
ste Nieuwsbrief van april nog bekijken of b.v. een 
Nieuwsbrief van vorig jaar nog eens nalezen. Als de 
site geopend is, zie je op je scherm de openingspa-
gina en boven in de balk zie je een aantal hoofditems:  
HOME – CONTACT – KALENDER – FOTO’S – NIEUWS. 
 Zet je de cursor op één van deze items dan komen 
enkele onderdelen tevoorschijn, waarop je kunt klik-
ken, zoals hier FOTO’S  Bridgeclub 25 jaar.  
Zo kun je o.a. foto’s van evenementen bekijken of 
downloaden en opslaan op je eigen computer of om 
uit te printen. Het is de moeite waard om dat eens uit 
te proberen. Zijn er vragen, dan kun je terecht bij: 
Han Scherer: 464642 of Hans Veenstra: 462759. 
 

BEELD BELLEN 
In tijden van Corona wordt 
een mens creatief. Zo ont-
dekten we afgelopen maanden het “voordeel” van 
beeldbellen, ook wel Zoom genoemd. De jongeren  
onder ons raakten snel bekend met dit - uit noodzaak 
geboren – vergaderen via de laptop. Zo werden er  
allerlei quizzen en ander vermaak georganiseerd. 
Ook 2 bestuursleden hebben zich gewaagd aan het 
“zoom-vergaderen” en waren redelijk enthousiast, 
want natuurlijk gaat er niets boven het ouwerwets 
vergaderen in een zaaltje. 
Toch zijn er ook voordelen: je hoeft er niet voor de 
deur uit, en iedereen kan zijn of haar zegje doen. Bij 
KBO-Brabant kwamen zo mensen “bij elkaar” van af-
delingen uit alle hoeken van Brabant. En zonder twij-
fel is het erg nuttig om te horen hoe anderen iets 

organiseren, of juist niet, in deze vreemde tijden. Wat 
kan er wél doorgaan en wat zeker niet. Zo zijn de 
meerdaagse reizen en dagreizen overal geschrapt of 
uitgesteld naar volgend jaar. 
Maar biljarten, fietstochten en buiten sporten mo-
gen, met in achtneming van de regels natuurlijk. 
De ideeën die werden aangedragen hadden vooral 
betrekking op waar je aan moet denken als je al iets 
wil organiseren. Zoals bij wandelen en fietsen:  
 Is er toiletbezoek mogelijk en  
 Kunnen we stoppen voor de koffiebreak.  

Trouwens, de ONS werd de afgelopen maanden in 
vrijwel heel Brabant “gewoon” bezorgd!  
Voor praktische zaken bij het opstarten van een van 
de onderafdelingen: bel met het bestuur of iemand 
van de Phoenix of de Gemeente.  
Intussen zijn onze eigen papierophalers alweer en-
thousiast begonnen met het ophalen van de bergen 
oud papier die overal hoog stonden opgestapeld.  
Koffie pauze bij de Wijers kon niet, maar wat wel kon 
was een koffiestop organiseren op het plein voor de 
Phoenix. Met appelflap natuurlijk en die was dik ver-
diend! 
Intussen denkt het bestuur na over de toekomst en 
houdt u op de hoogte. Hou vol en zorg voor elkaar!  
Nettie en Gerrie 
 

EVEN PUZZELEN 
Even Woordzoeken met de voor- en achternamen 
van de bestuursleden. De overgebleven letters 
vormen een wens voor ons allemaal: Succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIKBORD 
Ma. 27 juli: ONS en Nieuwsbrief 
 

De Scootmobielclub is weer gaan rijden elke 14 
dagen (Vragen: Mari / Pieta v.d. Schans 471198 
 

De Fietsclub is in afgeslankte vorm ook weer aan 
het fietsen. 


