AAN DE LEDEN

SEPTEMBER 2020

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Theo van Summeren
Anton van Lieverloo

Voor u ligt de nieuwe Nieuwsbrief van KBOSchaijk. Die is duidelijk anders dan u gewend
bent. Op verzoek van meerdere personen is
het lettertype vergroot zodat de leesbaarheid beter wordt. Het gevolg daarvan is ook
dat er meer ruimte nodig is waardoor het
aantal kantjes is uitgebreid van twee naar
vier. Dit biedt mogelijkheden om uitgebreide
stukjes te plaatsen, maar ook ingezonden
stukjes van de leden. In deze Nieuwsbrief
hebben we ruimte gemaakt voor een puzzel
van KBO-Brabant.
NIEUWS VAN DE ALLEENGAANDENCLUB
Intussen is het traditie geworden: op kermisdinsdag gaan de alleengaanden Uit Eten. Dit
keer werd gekozen voor Pannenkoeken of
een andere lekkernij: maar uiteindelijk is wat
we eten niet zo belangrijk maar gaat het om
het samenzijn (op afstand natuurlijk).

Er werd volop bijgepraat over van alles en
nog wat: de kermis, de hitte, Netflix, het
Schaijkse nieuws en wat er zoal speelt in de
wereld. Maar uit-eten-gaan is niet het enige

wat de club doet: zaterdag 15 augustus
hebben we - weer met een grote groep –
jeu de boules gespeeld; ook altijd leuk.
Verder staat op maandag 7 september om
14. 00 uur in de Concordiazaal in de Phoenix
de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. Een hapje en drankje horen daar
natuurlijk bij.
Na afloop van de vergadering krijgen de leden nog een demonstratie over een persoonlijk beveiligingssysteem.
Intussen groeit deze KBO-club als kool, er zijn
43 leden en dat zegt natuurlijk veel over de
behoefte aan het “samen iets ondernemen”.
Vreemd genoeg zijn er maar 2 mannelijke leden. Ondanks alle pogingen van het bestuur
is het een vrouwenclub en da’s eigenlijk jammer. Dus heren???!!
Bel Nettie: telefoon 0486-462626
NORDIC WALKING
Dringende oproep: de Nordic Walkinggroep
zoekt nieuwe wandelaars! Verzamelen op
maandagochtend om 10.15 uur bij de Bento,

waarna naar de Kriekeput gereden wordt om
een uurtje in de bossen te wandelen: gezond
in deze coronatijd. Daarna wordt samen een
kop koffie of thee gedronken.
Wel je eigen stokken meebrengen.
Voor info: Hans Veenstra 0486-462759

Secretariaat: Van de Venlaan 18, 5374 GJ Schaijk (06-51203616)
Redactie: Toon Derks / Gerrie Smits
Website: www.kbo-schaijk.nl

THEMABIJEENKOMST
“MISBRUIK VAN OUDEREN”
Op zaterdag 26 september a.s. wordt door
Zorgcoöperatie Schaijk een themabijeenkomst georganiseerd, wederom met als
thema: “Misbruik van ouderen”.
Daar het door de aanwezigen van de vorige
bijeenkomst als een zeer interessant en belangrijk thema werd ervaren, is besloten om
dit onderwerp te herhalen. Nu echter in een
wat andere vorm, zodat het ook voor degenen die al aanwezig waren een interessante
middag zal zijn.
Verborgen achter de voordeur blijken jaarlijks meer dan 200.000 personen te maken
krijgen met o.a. misbruik van vertrouwen, financiële uitbuiting, lichamelijke mishandeling, verlies van eigen regie. Van dit aantal is
een groot deel ouderen. Het komt veel meer
voor dan je denkt!!
José Hoeijmakers,
werkzaam bij DAK
trainingen, zal
deze middag
inleiden en
begeleiden.
Notaris Theo de Bie zal aanwezig zijn voor
vraagstelling, beantwoording en discussie.
Deze middag wordt gehouden in:
Dorpshuis de Phoenix:
aanvang: 13.30 uur, inloop v.a. 13.00 uur.
Deelname is gratis, inclusief koffie en thee:
I.V.M. CORONA IS VAN TEVOREN
AANMELDEN NOODZAKELIJK!
Via mail: mjj.roosenvanpelt@gmail.com of
smits191146@gmail.com
Telefoon: 0486-461207 (Riet Roosen v. Pelt)
0486-462007 (Gerrie Smits)
Graag zien we jullie zaterdag 26 september.
VERZOEK VAN ONZE SECRETARIS
Om de ledenadministratie up to date te houden een verzoek aan alle leden om elke belangrijke verandering van ledengegevens
(adreswijziging / verhuizing, telefoon en
overlijden) door te geven aan de secretaris
Martin Spijkers:
secretaris@bvoschaijk.nl
06-51203616

KBO SCHAIJK: BINGO IN DE CORONA TIJD

We moeten rekening houden met:
 Afstand van 1,5 meter
 Handen wassen: gebruik de aanwezige gel!
 Looprichting: volg pijlen
Wij werken met: Handschoenen
Hygiëne gel
Desinfectiespray
De bingokaarten zijn al gereinigd en kunnen
niet uitgekozen of geruild worden!
Bij Bingo krijgt u een briefje met de gewonnen prijs: prijzen pas na afloop op te halen.
In de pauze houden we een gepaste afstand.
Kom gezellig weer naar de Bingo van de KBO
Schaijk. De eerste bingo is op maandag 14
september en begint om 14.00 uur in de
Phoenix te Schaijk. We hopen op een mooie
opkomst, er zijn weer leuke prijzen te winnen
OPGEVEN IS I.V.M. DE CORONAREGELS
VAN TEVOREN NOODZAKELIJK
en … VOL = VOL
Bel van tevoren naar:
Olga Albers-Bloemers
0486-476305 of
06-41479790
DAGTOCHT 2021

Helaas is de vakantiereis en de dagtocht dit
jaar niet door kunnen gaan tot verdriet van
velen. Voor 2021, als alles weer hopelijk normaal is, hebben we de dagtocht vastgelegd
op woensdag 18 augustus: zet die datum alvast in de agenda!

GYMCLUB

De nieuwe leidster van de ouderen-Gymnastiekclub, Kiki Sakkers, wil graag starten met
haar eerste gymles op vrijdag 4 september
om 9.00 uur. De les duurt tot 10.00 uur.
Allen weer van harte welkom.
CORONAPERIKELEN
In deze nieuwsbrief is te lezen dat verschillende activiteiten van KBO-Schaijk in september weer van start gaan.
Helaas kunnen nog niet alle onderafdelingen
dit doen. Alle activiteiten waarbij menselijk
contact of contact via spelmiddelen, zoals
b.v. bij sjoelen en koersbal, kunnen nog niet
starten evenals de activiteiten die in ruimtes
plaatsvinden waar niet voldoende geventileerd kan worden. De kaartclub wil nog enkele maanden wachten.
Wij vragen hier begrip voor, we willen natuurlijk allemaal weer zo normaal mogelijk leven en actief bezig zijn, maar blijf de richtlijnen van het RIVM en regering volgen,
het gaat om uw en onze gezondheid!
Buitenactiviteiten hebben geen beperking,
alleen de aanbevolen afstand onderling van
1,5 meter. Daarom mag er wel gefietst worden, samen erop uit met de scootmobile en
lekker wandelen met de Nordic Walking stokken de bossen in.
Verder moet vermeld worden dat deelnemers aan activiteiten van de KBO-Schaijk LID
MOETEN ZIJN van onze KBO.
JAARVERGADERING 14 OKTOBER
De jaarvergadering die gepland was op 21
maart is verplaats naar 14 oktober. Zoals het
er nu naar uitziet zal dit een bijzondere

jaarvergadering worden omdat in de grote
zaal van de Phoenix maar een beperkt aantal
mensen binnen mag zijn.
Om iedereen de kans te geven om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn, zal de vergadering, als coronamaatregelen niet gewijzigd of
verzwaard worden, in tweeën gesplitst worden, een
vroege en late
middagvergadering. Bij deze
vergadering is
ook het van tevoren aanmelden verplicht
d.m.v. een inschrijfformulier. Daarover
meer in de
Nieuwsbrief
van 28 september.
DEELNAME AAN ACTIVITEITEN KBO-SCHAIJK
Graag willen we u er op attenderen dat deelname aan activiteiten georganiseerd door de
KBO allemaal op eigen risico zijn.
Hebt u b.v. bij het fietsen op dinsdagmiddag
een val gemaakt en is daarbij uw fiets of die
van een ander beschadigd, dan moet u daarvoor uw eigen fietsverzekering of WA-verzekering op aanspreken.
Spreuk uit:
‘Ouder worden is niet zo erg’.
Sommige mensen, hoe oud ze ook worden,
raken nooit hun schoonheid kwijt. Die verhuist gewoon van hun gezicht naar hun hart.
Martin Buxbaum
PRIKBORD
Vr 4 sept.
Ma 7 sept.
Ma 14 sept.
Za 26 sept.
Ma 28 sept.
Wo 14 okt.

Eerste les Gymclub
9.00 uur
AGC-ledenvergadering 14.00 uur
Kienen / Bingo
14.00 uur
Misbruik van Ouderen 13.30 uur
ONS en Nieuwsbrief
Jaarvergadering

KRUISWOORDPUZZEL KBO AUGUSTUS 2020
Horizontaal:
1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16
wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al
29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36
kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40
soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43
schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf
51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57
peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63
zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67
schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan
71 motto 72 smakelijk 73 watersport.

Verticaal:
1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 rivier in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9
groot hert 10 ontroering 12 uitholling door
stromend water 14 niets uitgezonderd 15
wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21
vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28
bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42
weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52
mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70
rooms-katholiek 71 laatstleden.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Stuur de oplossing naar derks798@gmail.com.
Onder de goede oplossingen wordt een flesje wijn verloot.

