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AAN DE LEDEN  FEBRUARI 2021 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
De heer Hent de Loijer  
Mevrouw Nelly de Loijer 
 
OUD PAPIER 
In het 4de kwartaal werd  
90.760 kg oud papier  
opgehaald. Vorig jaar  
was dit in dezelfde  
periode 93.060 kg. Dus 
in het 4de kwartaal 2020 werd er 2.300 kg min-
der opgehaald. Hieronder de resultaten over 
het gehele jaar 2020: 

Jaar t/m 3de kwart 4de kwart  Totaal 

2020 234.100 kg 90.760 kg 324.860 kg 

2019 277.260 kg 93.060 kg 370.320 kg 

+/- - 43.160 kg - 2.300 kg - 45.460 kg 

De K.B.O. dankt de papierophalers voor hun 
geweldige inzet; zeker gezien de coronacrisis is 
er toch een goed resultaat geboekt.  
 
BINGO KBO SCHAIJK IN 2021  
We zitten helaas nog in de co-
rona tijd, hoe lang dit gaat du-
ren weet niemand. Maar we 
mogen met 30 personen een 
gezellige middag bingo hou-
den in de Phoenix als die weer open gaat. 
We houden de bingo volgens de corona maat-
regels zodat het “veilig” is voor iedereen. Er is  
dan iedere maandagmiddag een bingo en het 
begint om 14.00 uur. Na iedere bingomiddag 
kan er vanaf de woensdagmorgen weer aange-
meld worden voor de volgende bingo, zodat ie-
dereen een keer aan de beurt kan komen. 
Zoals het er nu uitziet is de Phoenix gesloten 
tot en met 9 februari. 15 Februari is het carna-
val, dus de 1ste bingo zal maandag 22 februari 
zijn. De bingokaarten kosten €4,00 per stuk. 

Bingo, hoe werkt het: 
Dragen van een MONDKAPJE is verplicht bij 
binnenkomst, tijdens de bingo kan het af. 
Aanmelden vanaf woensdag 17 februari kan bij 
Olga Albers: 0486-476305 of 06-41479790 
Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Aanmelden is iedere week opnieuw verplicht 
en vol is vol!  
Alles gaat volgens de regels van RIVM en de ge-
meente: wij en u houden rekening met de laat-
ste gegevens over corona!!!! 
Het Kien Team  
 
BILJARTEN 
Vanaf deze plaats wensen wij jullie namens het 
biljart bestuur allemaal een gelukkig en vooral 
een gezond biljartjaar toe.  
Het jaar 2020 was voor ons  
wat minder, om- 
dat we van vier 
mensen afscheid  
hebben genomen.  
Dit waren Tini Vogels,  
Mari Vissers, Theo van Tilburg en Toon van der 
Wijst. Nog steeds missen wij deze mensen. Het 
ledenaantal is nu gedaald naar 69 biljartleden.  
De Regiocompetitie is voor het jaar 2020-2021 
in zijn geheel afgelast vanwege het gebeuren 
rondom het Coronavirus. 
Laat ons hopen dat er toch nog een periode in 
2O21 is om met de Regio te kunnen biljarten. 
Blijf gezond en de groeten van het KBO-biljart- 
bestuur.        Leo van Hout.  
 
INNING CONTRIBUTIE 2021 

Wilt u er rekening mee hou-
den dat de KBO-contributie 
voor het jaar 2021 ad €22,00 
per persoon rond 24 februari 
zal worden afgeschreven. 
M. Spijkers / P. v.d. Wijst  
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’T IS UIT HET LEVEN GEGREPEN:  
van postbode :ADRIAAN SPIJKERS 
Als je “postbode van Schaijk” zegt tegen onze 
KBO generatie, dan zal bij velen snel de naam 
Adriaan Spijkers te binnen schieten.  
Adriaan was namelijk postbode van 1955 tot 
1995 waarvan in Schaijk van 1966 tot 1995. 
En niet zo maar een postbode! Door zijn ma-
nier van bestellen en de daarbij behorende 
omgang met de “Schaijkse minsen” mogen we 
hem ongetwijfeld een van de markante perso-
nen van ons dorp noemen! 
Beroepskeuze   
Adriaan had in zijn jeugd niet de voorkeur voor 
het beroep postbode. Zijn ide-
aal was het vak timmerman, 
maar omdat  zijn vader vond 
dat er daar teveel van waren 
ging hij naar de ambachts-
school om zich te specialiseren 
in smid / bankwerker. In deze 
tak heeft hij twee jaar met ple-
zier gewerkt, waarna zijn ou-
ders hem adviseerden in de 
voetsporen van zijn vader te 
treden, die al sinds 1943 in 
dienst was bij de PTT. 
Zijn ouders voerden wat druk 
op hem uit omdat zij er van 
overtuigd waren dat deze 
baan, in de toen moeilijke tijd, 
de garantie betekende voor 
een vast inkomen. Adriaan: “Er werd voor je 
gedacht. Zo ging dat in deze tijd!” 
Adriaan begon zijn loopbaan als postbezorger 
in Oss en daarna in Berghem, waar hij zijn 
vrouw Willemien leerde kennen. Toen zijn va-
der met pensioen ging kon Adriaan zijn taak in 
Schaijk overnemen. 
Adriaan: “Ik kreeg bij mijn vertrek uit Berghem 
een souvenir mee naar huis waar ik nog altijd 
plezier van heb!” 
Felicitaties 
Wel had Adriaan in deze tijd en ook later, vol-
doende gelegenheid voor een praatje aan de 
deur of bij de mensen achterom. Als hij op de 
postkaarten bemerkte dat er een jarige op dat 
adres was, ging dat regelmatig gepaard met 

een persoonlijke felicitatie of minimaal een ge-
schreven felicitatie van hem, toegevoegd op de 
kaart: “Ook proficiat van Willemien en mij”. 
Over toen zijn eerste kleinkind werd geboren, 
vertelt Adriaan “Ik heb op veel enveloppen en 
kaarten geschreven dat ik opa was geworden, 
met als gevolg veel felicitaties voor mij en mijn 
dochter Anja”. 
Ook vertelt hij: “Toen ik eens achterom ging 
om een jarige moeder te feliciteren, trof ik daar 
haar voltallige gezin aan de keukentafel. Één 
van haar dochters vond dit zo’n leuk gebaar, 
dat we elkaar bij gelegenheden nog steeds be-
zoeken”. 

Vroeger 
Men werkte in de beginperi-
ode van Adriaans loopbaan 48 
uur per week. Opmerkelijk 
voor deze tijd was dat er straf-
diensten verplicht werden ge-
steld wanneer de werkgever 
onregelmatigheden dacht te 
constateren. Dat hield in dat 
men dan in een ander dorp 
werkzaamheden moest ver-
richten. Ook werd er toenter-
tijd twee keer per dag post  
bezorgd. 
Er werd niet alleen post be-
zorgd maar men kon postze-
gels bij de besteller kopen en 
ook haalden zij abonnements-

gelden op. 
Waren de mensen niet thuis en paste het pakje 
niet in de brievenbus dan loste Adriaan dit vol-
gens hem als volgt op: “Ik gooide het door een 
raam naar binnen of hing ik het in een laken 
aan de waslijn. Er is hierdoor wel eens een 
ruitje gesneuveld, wat ik dan natuurlijk ver-
goedde“. “Ook gooide ik eens een pakje met 
succes door een wc raampje, maar laat het 
pakje nu zwaarder zijn dan ik dacht, met als ge-
volg een kapotte wc deksel. Weer een vergoe-
ding als gevolg.”  
 
Wordt vervolgd in de Nieuwsbrief van maart. 
Hierin nog leuke anekdotes van postbode 
Adriaan Spijkers.  



[Typ hier]   [Typ hier] [Typ hier] 

INTERVIEW MET PAPIEROPHALER  
HENK PASHOUWERS. 
Op 19 Jan. hadden Marian van Boekel en Ger-
rie Smits, i.v.m. Corona, een telefonisch ge-
sprek met Henk aan de hand van een twintigtal 
vragen. Henk is een zeer betrokken vrijwilliger 
die zijn taak als papierophaler heel serieus 
neemt en als contactpersoon van “zijn” groep 
Schaijk Oost fungeert.  
Het bestuur van KBO Schaijk waardeert het 
werk van alle papierophalers zeer! Door de op-
brengst van het papier heeft de KBO heel wat 
meer mogelijkheden voor het organiseren van 
activiteiten voor de leden en zorgen zij er dus 
mede voor dat heel veel ouderen in Schaijk 
kunnen genieten van gezellige middagen! 
Contactpersoon 
Henk, 69 jaar, is reeds tien jaar actief als pa-
pierophaler, dit sinds zijn pensionering. Hij 
wilde graag wat omhanden hebben en 
gaat sindsdien elke maand met ple-
zier op pad. Henk is contactper-
soon van groep Schaijk Oost. 
Harrie Reijs van groep Schaijk 
West. “Zijn” groep bestaat uit 7 
personen voor twee wagens 
met ieder drie personen, exclu-
sief de chauffeurs.  
Tot nu toe is het mogelijk dat 
er, wanneer nodig, een (7de) re-
servepersoon is. Door Corona rijdt één persoon 
per wagen nu op de fiets mee om afstand te 
kunnen houden. Op de vraag waarom Henk als 
contactpersoon fungeert, zegt hij: Ze zeiden: 
“Henk doede gij da mar”. Ieder lid van de 
groep kan hem bellen indien nodig. Één keer 
per jaar vergaderen de twee contactpersonen 
en ook één keer per jaar met het bestuur. 
Daarnaast is Marian van Boekel, als bestuurslid 
voor vragen bereikbaar. 
Met de chauffeurs is er fijn contact en goed 
overleg mogelijk. 
Als interviewers spreken wij bewondering uit 
voor de goede communicatie onderling! 
Papierophaler: Fijn en gezellig!  
Henk benadrukt dat: “De mens accepteren zo-
als hij is en ieder met zijn eigen mogelijkheden 
respecteren, is heel belangrijk voor een fijne 

werksfeer”. Het werken in een “team” is wat 
hem bovenal aanspreekt in deze taak. Daar-
naast spreekt het werken in de buitenlucht 
hem aan en ook dat er tevens aan de conditie 
wordt gewerkt. 
Een vorm van teambuilding ontstaat door de 
gezamenlijke koffie bij de Wijers en het biertje 
achteraf. Een belangrijke waardering krijgen de 
papierophalers, één keer per jaar, in de vorm 
van een gezamenlijk etentje met borrel. Ook 
de partners worden hierbij uitgenodigd. Dit 
wordt door allen als gezellig en waardevol er-
varen. 
Henk: “De vermelding van ons werk tijdens de 

jaarvergadering, wordt door ons ook als 
waardering van het bestuur ervaren”. 
Een leuke bijkomstigheid is dat er soms 
als dank, door bewoners onderweg, een 

smakelijke attentie wordt aangeboden  
Minder prettig. 

Henk vindt het jammer dat men-
sen soms naast papier andere 
materialen bij hun papierafval 
achterlaten. In televisiedozen 
wordt bijv. regelmatig nog tem-
pex aangetroffen, wat natuur-

lijk extra  tijd kost. Ook vraagt 
het extra inspanning van de pa-

pierophalers als het papier, door 
te vroeg buiten zetten, doorweekt 

is. Dezelfde ochtend om 8.30 uur is op tijd! 
Tips. 
Het zou het werk van de papierophalers verge-
makkelijken als er in de straten wat meer ge-
centraliseerd werd. Misschien op een parkeer-
plaats of veldje het papier verzamelen. Goed 
bundelen is fijn, waardoor ook de wind dan 
minder kans krijgt. 
Nieuwe papierophalers welkom! 
Henk en ook het bestuur hopen dat door het 
enthousiasme van Henk meer mensen dit als  
een fijne vrijwilligerstaak gaan zien en zich 
hiervoor aanmelden. 
Dat kan  bij Marian van Boekel: 0486-462132 
of 06-53137470 
Henk Pashouwers benadrukt:  
“Kom het een keer proberen,  
zonder verplichting tot vervolg!”  



SOEPEL EN GEZOND MET STOELYOGA 
Stoelyoga is een vorm van yoga waar iedereen 
aan mee kan doen: jong en oud, lenig of stijf, 
ervaren of beginnend. U hoeft geen ingewik-
kelde houdingen aan te nemen en toch traint u 
alle spiergroepen én de hersenen. Het enige 
wat er voor nodig is, is een stoel. 
Alleen en samen:  
Stoelyoga kunt u heel goed alleen doen. Op de 

website van Stoelyoga Nederland 
en op Youtube (als u zoekt op 
het onderwerp stoelyoga) staan 
veel verschillende oefeningen die 
u zelf kunt doen. 
Makkelijke beginoefening: 
Ga op een stoel zitten met uw rug 
stevig tegen de leuning en beide 
voeten op de grond. Adem diep in 

en hef uw armen naar 
het plafond. Adem 
uit en laat uw armen 
weer zakken. Her-
haal deze oefening 
vijf keer. 

 

OPLOSSING VAN DE JANUARIPUZZEL 
was Nachtvorstje 
Uit de 40 goede inzenders is Ad Vermeer de 
gelukkige winnaar geworden.  Proficiat 
 
WOORDZOEKER FEBRUARI 
Oplossingen graag opsturen voor 15 februari 
naar   derks798@gmail.com.  
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot. 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing. 
AASETER GRIET PARDON 
AGEREN HIAAT PASEN 
ALBINO HOGESCHOOL PERSEN 
BEULEN HORIG PICOBELLO 
BEWEGING INBOETEN PIOEN 
BORDES IRRITANT REGAAL 
CREATINE KOETSJE SANITAIR 
DAGVLINDER KORAN STORTBUIEN 
DOKKEN DELER KRUISBOOG 
TOTAAL LEESWOEDE ZUINIGHEID 
DONATIE MELKDISTEL DOORKOMEN 
NABLOEI DRIEBANDEN EICEL 
NOTIE ONTZAG GAREN 
ONZIN GOKJE PANTYKOUS  

PRIKBORD 
Di 9 febr. Papier ophalen Oost 
Wo 17 febr. Aanmelden Bingo ????  
Ma  22 febr. ONS en Nieuwsbrief 
Ma  22 febr. Bingo 14.00 uur ???? 
Di    23 febr. Papier ophalen West 
 

t/m 9 februari is de Phoenix gesloten    
voor alle activiteiten 

https://www.stoelyoga-nederland.nl/
https://www.youtube.com/?gl=NL&hl=nl
mailto:derks798@gmail.com

