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PRIKBORD 
23 nov.: Nieuwsbrief en Ons 

Corona bepaalt nu onze en uw agenda. 
www.steunpuntcoronazorgen.nl 

Hier staat veel toegankelijke en betrouw-
bare informatie op. Blijf gezond! 

AAN DE LEDEN  NOVEMBER 2020 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE GASTLEDEN: 
Mw. M.A. van Kuik   uit Reek 
Mw. W.J. Ruijs- van Thiel  uit Reek 
Mw. F.M. van Ganzewinkel   uit Zeeland 
 
 
 
 
 
 
 
KOERSBAL 
Een van de onderafdelingen van onze KBO. 
Marietje van der Meer vertelt enthousiast over 
het spel koersbal waarvan zij de leiding heeft 
namens de KBO. Zij is vanaf haar 57ste lid van 
de KBO en heeft na het overlijden van haar 
man, na een korte tussenperiode, de leiding 
van het koersbal van hem overgenomen.  

Sinds 2007 doet zij dit met veel plezier en en-
thousiasme, evenals het spelen van het spel. 
Helaas zijn zij en de leden nog niet kunnen 
starten door het Coronavirus. De ballen gaan 
van hand tot hand en de leden vinden het be-
smettingsgevaar op het moment nog te groot. 
Toch hopen zij snel weer te kunnen starten. 
Deze onderafdeling bestaat uit 15 actieve le-
den. Toch zouden zij heel graag nieuwe leden 
bij hen verwelkomen. 
Gezelligheid staat bij hen hoog in het vaandel 
en wordt zo ook door ieder ervaren! 

Zo wordt er, naast het koersballen, altijd een 
koffiepauze ingelast en wordt er regelmatig sa-
men een ijsje gegeten bij Van Son.  
De contributie is slechts € 5,- per jaar. Daarvan 
wordt gespaard voor een etentje. 
Men speelt dit spel elke donderdag in dorps- 
huis De Phoenix, van twee uur tot half vijf, zo 
snel weer als corona het toelaat. 
De matten hiervoor liggen in de grote zaal, dus 
ruimte voldoende om te bewegen. 
Hopelijk zijn er na dit artikel leden onder jullie 
die ook houden van een leuk spel met veel ge-
zelligheid en zich gaan aanmelden hiervoor!!  
Marietje en alle andere leden heten jullie van 
harte welkom! 
Marietje van der Meer: 06-20740300. 
 
MISBRUIK VAN OUDEREN  
VERSLAG BIJEENKOMST 26 SEPT. PHOENIX  
José Hoeijmakers, trainer vanuit DAK (Deskun-
digheidsbevordering Aanpak (Kinder)mishandeling & 
huiselijk geweld) en notaris de Bie verzorgden de 
middag over misbruik en financiële uitbuiting. 
 

Ouderen in de knel. Hoe vaak komt het voor?  
Per jaar zijn 160.000 – 200.000 ouderen slacht-
offer van mishandeling. Dat is 1 op de 20 oude-
ren, 70% van de slachtoffers is vrouw.  
Vormen van oudermishandeling: 
 Geestelijke mishandeling: zoals kleineren, 

vernederen, voor schut zetten op een feestje, 
‘wat weet jij ervan!’, ‘geef hier dat kun je 
niet!’, een ander de wil opleggen, enz. 

 Lichamelijke zorg die nodig is niet geven (bv 
eten/drinken, slaaptijd, maar ook geen 
nieuwe bril of batterijen voor hoorapparaat), 
slaan, omverduwen, in stoel duwen, knijpen. 

 Psychische mishandeling zoals negeren, geen 
antwoord geven op vragen, onvoorspelbaar 
reageren. 

 Verwaarlozing zoals geen aandacht geven, 
kinderen die amper thuiskomen. 
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 Seksueel misbruik (komt zeker voor, dit komt 
echter amper naar buiten) 

 Financieel misbruik: dat is ongepast gebruik 
maken van gelden of bezittingen van ouderen 

• 30.000 slachtoffers per jaar (bekend) 
• bij 85% is een familielid de dader 
• Kijk naar www.veiligthuis.nl (Hierin staan 

voorbeelden van financieel misbruik) 
• Schending van rechten zoals post open ma-

ken, opsluiten, 
vastzetten in 
de rolstoel 
met de rem 
erop, bezoek 
ontzeggen.  

• Privaatrechte-
lijk zoals rech-
ten afnemen, proberen persoon wilsonbe-
kwaam te laten benoemen, regelen over de 
rug van ouderen heen 

Notaris de Bie is wel alert en let op signalen 
bij testament en levenstestament opmaken 
en geeft voorbeelden: 
 Als een ander dan de client een afspraak wil 

maken. (Waarom belt iemand anders om een 
testament te maken?) 

 Een ander persoon die erbij aanwezig wil zijn 
 Client wil niks zeggen zonder de aanwezigheid 

van de ander (bv: man/vrouw van 80 jaar en 
een jonge vrouw. Welke man/vrouw van 80 

heeft vriendin van 30? “Alles moet naar mijn 
vriendin.” Of er wordt gezegd: “Doe maar 
niet zo moeilijk, want ze snapt er toch niks 
van, doe maar gewoon!” Etc. etc. etc. 

 
 
 
 
Het was een zéér interessante middag, jammer 
dat er zo weinig KBO-leden waren, mede ver-
oorzaakt door corona.  
 
JUBILARISSEN 25 JAAR LID VAN KBO-SCHAIJK 
Er zijn dit jaar 11 jubilarissen die 25 jaar gele-
den de stap genomen hebben om lid te wor-
den van de KBO. Nettie en Toon hebben ze al-
lemaal thuis bezocht en gehuldigd met een bos 
bloemen en de Oorkonde van de KBO. 
Dat kon dit jaar niet tijdens de jaarvergadering 
gebeuren vanwege de maatregelen rondom de 
hernieuwde opleving van corona. 
De jubilarissen zijn: 
Miet Appelhof - Bens, Drina Boeijen - van Ha-
ren, Walter en Doortje Schuurmans - van der 
Venne, Adriaan en Willemien Spijkers - Lam-
merts, Ben van Summeren, Jo van der Heijden, 
Harrie Manders, Tineke Spanjers - van den 
Heuvel en Jan Willems. 
 

Waarom werden ze 25 jaar geleden lid van 
onze KBO? 

Tjeetje, wat kan er veel achter de gesloten 
deuren gebeuren. We mogen/moeten toch 
iets meer gaan praten met en voor elkaar! 



 

 

Jan Willems: werd lid omdat hij bij het zang-
koor wilde. Helaas hield dit zangkoor een paar 
jaar geleden op te bestaan wegens gebrek aan 
een dirigent en aan leden. Nu gaat Jan samen 
met zijn Marietje naar de culturele- en kerst-
middag en alles wat er verder nog wordt geor-
ganiseerd.  
Tineke Spanjers: een bridger/kaartster in hart 
en nieren. Is nu letterlijk even van de been 
maar gaat straks zeker weer beginnen.  
Doortje en Walter Schuurmans: Doortje doet 
het woord: wij zijn samen lid geworden toen 
Walter 65 jaar werd en ik ben toen meteen bij 
het zangkoor gegaan.  
Miet Appelhof - Bens: och da’s al zo lang gele-
den, dat weet ik echt niet meer. Ik had het in 
die tijd ook nog erg druk met mijn gezin. 
Drina Boeijen - van Haren: da’s al lang geleden 
dat kan ik me niet meer zo herinneren 
Ben van Summeren: ik kwam al op mijn 50ste  
in de AOW en werd door Harrie Wijnen en Leo 
van Hout gevraagd om te biljarten. We werden 
meteen kampioen. 
Jo van der Heijden: gewoon, ik werd 65 en dan 
wordt je lid. Is niet tegelijk met zijn Pieta lid ge-
worden. 
Adriaan en Wilhelmien Spijkers: midden in 
een verbouwing maken zij tijd voor ons. Adri-
aan doet het woord en de anekdotes vliegen 
ons om de oren.  
Harrie Manders: ik ben gaan “Schoefelen” bij 
de kerkhofclub en gelukkig laat mijn gezond-
heid dat nog steeds toe.  
 
VERSLAG JAAR-
VERGADERING 
14 OKT. 2020 
De jaarverga-
dering is ge-
houden met 
een minimaal 
aantal leden 
wegens corona. 
Om u toch 
goed te infor-
meren is bij 
deze Nieuwsbrief het volledige verslag van de 
vergadering toegevoegd. Tijdens de 

vergadering zijn Gerrie Smits en Martin Spij-
kers benoemd als nieuwe bestuursleden, Hans 
Veenstra is herkozen. Afscheid hebben we ge-
nomen van secretaris Cees de Vries, wegens 
zijn verhuizing, met een dankwoord, een 
drankje en een bloemetje voor Jeanette. 
 
SJOELEN 
Gesprek met Diny van Casteren en Lies Albers: 
Na ruim 10 jaar een enthousiast en betrokken 
contactpersoon te zijn geweest van de onder-
afdeling sjoelen, heeft Diny van Casteren het 
stokje overgedragen aan Lies Albers.  
Annie v. Kesteren – v. d. Helm heeft in 2001 
het initiatief genomen tot oprichting van het 
spel sjoelen. Er meldden zich toentertijd al di-
rect 15 leden. 
Al 19 jaar dus wordt er twee keer per maand 
gespeeld in een zaaltje van de Phoenix. 
Helaas hebben de leden nu, door Corona, al 
geruime tijd hiervan geen gebruik kunnen ma-
ken. Het aantal leden op het moment bestaat 
uit 13 actieve trouwe personen. 
Helaas zijn de mannen, met het aantal twee, 
niet ruim vertegenwoordigd! 
Zij spelen met 5 á 6 sjoelbakken, meestal in 
tweetallen. De behaalde punten worden geno-
teerd zodat er een spannende, onderlinge 
competitie ontstaat. Vaak worden dezelfde 
winnaars genoteerd door hun speciale behen-
digheid, maar uiteindelijk telt toch het meest: 
het plezier en de gezelligheid. 
Ook wordt er een pauze ingelast voor een 
kopje koffie en natuurlijk om bij te praten over 
de afgelopen twee weken. Vaak is dit deel van 
de middag zó gezellig dat de pauze nogal eens 
uitloopt! 
Bij het lezen hiervan denk je misschien dat 
deze activiteit ook voor jou een plezierige mid-
dag kan betekenen! Nieuwe leden zijn dan ook 
van harte welkom!! 
Er wordt gespeeld: elke eerste en derde maan-
dag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in 
dorpshuis De Phoenix. Deelname is gratis, de 
koffie is voor eigen rekening. Je kunt tijdens 
deze middagen vrijblijvend binnenlopen om 
een kijkje te nemen of een keer vrijblijvend 
mee te sjoelen. In de Nieuwsbrief zal bekend 



worden gemaakt wanneer het verantwoord is 
om weer te starten, i.v.m. Corona. 
Diny bedankt voor je inzet voor onderafdeling 
sjoelen van KBO Schaijk! 
Lies Albers: telefoon 06-24127240 
 
KRUISWOORDPUZZEL KBO 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 
Stuur de oplossing naar derks798@gmail.com 
of doe die in de ideeënbus van de KBO in de 
Phoenix met naam, adres en telefoonnummer 
voor 15 november. Uit de goede inzenders 
wordt een flesje wijn verloot. 
Horizontaal:  
1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. 
boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks 
bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 
19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de 
onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtel-
woord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerp-
selen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 
getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in 
hoge mate 42 voertuig 43 woonboot  
44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel  

 
 
 
 
 
 
51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 
57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsen-
houder 63 spil 64 een zeker iemand 66 prook-
jesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 
69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman. 
Verticaal:  
1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 
schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 
deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvol-
gend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 
boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 
25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 
31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 
36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavals-
groet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 
52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 
56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reuk-
orgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 
68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 

PUZZELOPLOSSING SEPTEMBER 
1.  The readshop 
2.  Broekman /±Travel en Arena 
3.  Eethuis Van Son 
4.  De Potter 
5.  Cyclestation 
6.  Van Kraaij slagerij 
7.  Bakker Bongers 
8.  Fietsenzaak Appelhof 
9.  De Raaf 
10. Eethuis Smaak. 
Uit de goede inzendingen is bij 
loting (blij verrast) Jan van Sum-
meren de winnaar geworden! 

 
 


