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secretaris ooit eens om 1000,- gulden kwam
vragen zodat de KBO een orgel kon kopen.
Legendarisch in de jaren 80 - 90 was ook de toneelclub van Doortje Bekkers: ook daar is Marietje tot het einde toe lid van gebleven en was
ze een heel actief lid. Marietje is er zelf verbaasd over dat ze dit soort dingen allemaal kon
regelen ondanks haar gebrek aan opleiding.
Vanzelfsprekend hoopt de KBO dat Marietje
nog heel lang lid van de KBO kan blijven: zelf
gaat ze alvast voor het 45-jarig jubileum.
Van harte gefeliciteerd Marietje!

VEERTIG JAAR LID VAN DE KBO
EEN BIJZONDER JUBILEUM
Onlangs was Marietje Danen (91) 40 jaar lid
van de KBO in Schaijk. Vanwege dit historische
en heuglijke feit, gingen we bij haar op bezoek
met een mooie bos bloemen en een oorkonde.
En natuurlijk heeft iemand van die leeftijd heel
veel te vertellen.
Marietje is de oudste van 12 kinderen en om
die reden kreeg ze nogal wat verantwoordelijk-

GEDICHT DOOR GERRIE SMITS TIJDENS DE
JAARVERGADERING 14 OKTOBER
Corona: Want voor iedereen is dit gelijk
Vandaag voelt het leven onzeker
Voert veiligheid de boventoon
Wat altijd vanzelfsprekend was
Is nu niet meer zo gewoon.
Gewoon even samenzijn
En gezellige dingen doen
Kaarten, zingen, een hapje eten
Een dikke knuffel of een zoen.
Corona heeft de wereld veranderd
Of je nu arm bent of rijk
Laten we zorgen voor elkaar
Want voor iedereen is dit gelijk.
De toekomst is nog onzeker
Daarvoor wens ik ieder
gezondheid, liefde en kracht
Toch ben ik overtuigd van een nieuwe morgen
En dat de toekomst ons weer toelacht.

heden; ze mocht maar 5 klassen van de lagere
school volgen. Marietje weet nog dat ze eigenlijk te jong was om KBO lid te worden: ze was
nog geen 50 jaar. Maar omdat haar moeder in
die tijd niet alleen naar “’t durp” durfde moest
zij mee.
Bij de KBO waren ze erg blij met haar want dan
kon ze alvast koffiezetten. Ze denkt dat er in
die tijd ongeveer 50 of 60 leden waren. Ze
weet ook nog dat ze altijd “plaats bewaarde”
voor een ziekelijk KBO lid.
Het kan natuurlijk niet anders dan dat Marietje
in al die jaren veel heeft betekend voor de
KBO. Zo was ze - na de dood van haar man- 25
jaar voorzitter van de bingo en samen met een
mede-KBO-lid kochten ze de prijzen voor de
Bingo. Eigenlijk had Marietje een dubbelfunctie
want ze beheerde ook nog de kas. En dat ze
dat uitstekend deed bewijst het feit dat de

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
De Rabo Clubkas Campagne
heeft dit jaar € 548,28 opgebracht; aanmerkelijk minder
dan vorig jaar, waarschijnlijk
door de nieuwe manier van stemmen die voor
ouderen toch moeilijk te vinden was.
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Januari 2011 rolde de 1ste Ons van de persen,
het eigen ledenmagazine van KBO-Brabant. We
zijn er best trots op en willen de 10de verjaardag graag met ú vieren: want zonder u, geen
Ons. Samen met Ons Ledenvoordeel pakken
we groots uit met ‘Ons Prijzenfestival’. We
geven meer dan 100 prijzen weg met een
totale waarde van ruim € 22.000,-! van een ebike, hotelcadeaubon, smartphones en radio’s
tot een hometrainer, airfryers en vele andere
mooie prijzen. (zie ONS nov. blz. 52 / 53)
De trekking vindt plaats in januari 2021.
Kans maken doet u door de website
www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival te
bezoeken en u in te schrijven voor het prijzenfestival. U abonneert zich daarmee ook op de
digitale nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel.
Zo kunnen we u regelmatig informeren over
interessante producten en diensten die we u
als lid van KBO-Brabant met ledenvoordeel
kunnen aanbieden.
Hoe werkt het?
 Als lid van KBO-Brabant is deelname aan
Ons Prijzenfestival geheel gratis.
 Schrijf u uiterlijk 31 december 2020 eenmalig en eenvoudig online in op
www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
 Na inschrijving ontvangt u per e-mail een
bevestiging.
 U dingt automatisch mee naar een van de
prijzen in de trekking op 19 januari 2021.
 Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en
worden eind januari ook op de actiewebsite
vermeld.
Wilma Schrover, directeur
VALPREVENTIE BIJ OUDEREN
Hoge drempels, een losliggend
kleed of bijwerkingen van medicijnen: een valongeluk zit in een
klein hoekje. In de praktijk blijkt dat er elke 5
minuten een 65-plusser op de Spoedeisende
Hulp (SEH) behandeld wordt voor de gevolgen
van een val. Vaak gaat het dan om (ernstig) lichamelijk letsel, kneuzingen en botbreuken.
Valpreventie voor ouderen is erg belangrijk.

Zes tips tegen vallen:
1. Draag goede schoenen met stroeve zolen en
een niet al te hoge hak. Schoenen met een vetersluiting zijn beter dan open schoenen.
2. Let op bij medicijngebruik, wees alert op
het ontstaan van bijwerking van medicijnen.
3. Overweeg een loophulpmiddel, zoals een
rollator, looprek of loopstok.
4. Maak de badkamer veiliger, zorg voor antislipmatten en goede handgrepen in bad of
douche.
5. Verwijder obstakels uit uw kamer zodat er
voldoende ruimte ontstaat om u te bewegen.
Leg liever geen tapijten op uw vloer of doe dat
met een goede antisliplaag of -strips.
6. Zorg voor een veilige trap: veel mensen missen de onderste trede van de trap. Zorg voor
een goede verlichting op de trap en goed onderscheid tussen trap en vloer. Ook is een leuning onmisbaar.
Bron: www.vmszorg.nl
NOVEMBER SLACHTMAAND
Tot halverwege de vorige eeuw was het de gewoonte dat de pastoor het beste stuk vlees
kreeg als een boer geslacht had. Het slachten
gebeurde toen nog gewoon thuis bij de boer
op het erf. Op zekere dag had Driek van Ras
een varken geslacht en het
hing aan de leer tegen de
gevel als un schôn schilderij.
Toevallig kwam de pastoor
langs gewandeld: “En Driek,
ik zie dat je geslacht hebt”.
“Ja meneer pastoor dat klopt”
zei Driek, “en ik weet dat
onze Lieve Heer is gestorven
voor alle mensen, maar dit
varken is vandaag alleen
voor mijn gezin gestorven.
Prettige wandeling nog meneer pastoor”.
PRIKBORD
wo 2 dec.
za 5 dec.
di 8 dec.
ma 21 dec.
di 29 dec.

Voorlichting Hersenstichting
Sinterklaas: veel plezier
Oud papier ophalen Oost
Nieuwsbrief en Ons
Oud papier ophalen West

OUD PAPIER: In het 3de kwartaal werd 77.500 kg oud papier opgehaald. Vorig jaar was dit in dezelfde periode 86.860 kg. Dus in het 3de kwartaal 2020 werd er 9.360 kg minder opgehaald.
Hieronder de resultaten dit jaar tot nu toe:
Jaar
t/m 2de kwart.
3de kwart.
Totaal
2019
190.400 kg
86.860 kg
277.260 kg
2020
156.600 kg
77.500 kg
234.100 kg
+/-33.800 kg
-9.360 kg
-43.160 kg
De K.B.O. dankt de papierophalers voor hun grote inzet.
Z.O.Z.!!!!
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PAPIEROPHALERS
Door omstandigheden zijn enkele papierophalers moeten stoppen. Daarom worden met
spoed twee of meer papierophalers gevraagd
voor de dinsdagmorgen 1x per maand!
Meld je aan bij Marian v. Boekel 06-53137470
of pietenmarianvanboekel@gmail.com
OPLOSSING VAN DE NOVEMBERPUZZEL WAS:
NAJAARSSTORM
Van de goede inzendingen zijn Riky en Wim
den Brok de gelukkige winnaars van het flesje
wijn geworden.

VOORLICHTINGSAVOND HERSENSTICHTING
Woensdag 2 december verzorgt de Hersenstichting in samenwerking met de Bibliotheek
Schaijk en de Zorgcoöperatie een voorlichtingsavond over hersenschade.
De avond wordt geopend door oud-huisarts
Jan de Leur en er komt een ervaringsdeskundige aan het woord. Vervolgens zal de hersenstichting een (interactieve) avond presenteren.
De aanwezigen krijgen inzicht in de werking
van de hersenen en krijgen tips met betrekking
tot onbegrepen gedrag en andere gevolgen bij
hersenschade (letsel).
De bijeenkomst vindt plaats in de Phoenix te
Schaijk, aanvang 20.00 uur. De entree is gratis
(en koffie en thee staat voor u klaar.).
Graag aanmelding op contactschaijk@nobb.nl
of telefonisch (0486-461788). Iedereen is welkom maar er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar i.v.m. corona.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Esther de Louw, Bibliotheek Schaijk:
tel 0486-461788

QUIZ DECEMBER
Wie weet de antwoorden op deze “Schaijkse vragen?“
1. Welke tien straten in Schaijk zijn genoemd naar
personen die veel betekend hebben voor ons
dorp.
2. Welke link is er tussen Bernardusweg en onze
voorzitter Henk van Ras?
3. Hoeveel jaren was Dr.Langendijk huisarts in
Schaijk?
4. In welk jaar kreeg de Schaijkse voetbalclub de
nieuwe naam DAW?
5. Wanneer was de eerste carnavalsoptocht in
Schaijk?
6. Hoe heet de architect die de inrichting van de
Schaijkse kerk bepaalde, onder pastoor Meulemans?
7. Hoe oud waren de negen bestuursleden van KBO
Schaijk op 1 november 2020 samen?
8. Hoe heet de vrouw, die met recht
“de legendarische wijkverpleegster van Schaijk”
werd genoemd?
SUCCES

Weet je enkele of alle 8 antwoorden
op deze vragen, mail deze dan naar
smits191146@gmail.com.
Of stop deze in de ideeënbus van de
KBO in de Phoenix (Vóór 15 dec.)
Onder de beste inzendingen
wordt een mooie feestdagenattentie verloot.

Hopelijk gooit corona en Piet geen roet in ons Sinterklaasfeest

