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AAN DE LEDEN  JANUARI 2021 
 
HET IS ALLEMAAL ZO ANDERS 
Het is allemaal zo anders 
Zo anders dan voorheen 
Nu lijkt vroeger zoveel beter 
Vandaag voelt eindeloos alleen 
Ik wilde groots en liefst meeslepend 
Nou, meeslepend is een feit 
Want ik sleep me door die dagen 
En verlang zo naar de tijd 
Dat alles weer ‘normaal’ wordt 
Of gewoon is gek genoeg. 
 

Gewoon weer opstaan 
Gewoon weer werken 
Gewoon met vrienden naar de kroeg 
gewoon weer kinderen in de klas 
Gewoon weer groene snottebellen 
Gewoon weer ziek zonder paniek 
Gewoon de dokter even bellen. 
 

Ik wil weer aanraken en voelen 
Natte zoenen op mijn wang  
ik wil weer knuffelen en kroelen 
Dat is waar ik zo naar verlang 
De onwennige omhelzing 
Ja, zelfs die wil ik weer terug 
De boks, de highfive, neusje neusje  
Met mijn handen op de rug 
Ik wil praten met consumptie 
Ik wil weer gillen, ik wil zingen 
Ik wil lachen, gieren, brullen. 
 

Gewone doodnormale dingen 
Zonder complotten en demagogen 
Zonder angst of groot gevaar 
Zonder ‘Facebook virologen’ 
Gewoon met aandacht voor elkaar. 
 

Maar tot die tijd doe ik wel mee 
Wacht geduldig op de dag  
Waarop het leven weer ‘normaal’ wordt 
En alles gewoon weer mag. 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
De heer H.H.M. van den Berg 
Mevrouw A.T.M. van der Meulen 
 
KERSTATTENTIE 
Afgelopen jaar is een heel bijzonder 
jaar geworden, 2020 zal in onze 
herinnering blijven als een stil 
jaar. KBO-Schaijk had zo’n 
mooie uitstapjes en activitei-
ten op het programma staan. 
Even mochten we van de zo-
mer weer proeven aan iets 
meer vrijheid maar nu is echt 
alles op slot. Want wederom 
heeft onze premier een toespraak 
moeten houden. Op 14 december hebben we 
gehoord dat de maatregelen rondom corona 
zwaar verscherpt worden. Zeker in deze kerst-
tijd is dat voor veel mensen moeilijk, juist nu 
een en ander toch weer een beetje mogelijk 
was. We beseffen wel terdege dat we corona 
er alleen SAMEN onder krijgen. We zullen nu 
de kersttijd in een zeer klein gezelschap moe-
ten vieren. 

Om toch wat voor alle leden te doen heeft het 
bestuur de kerstattentie voor u bedacht en la-
ten bezorgen.   
Met dank aan onze inpakkers en bezorgers. 
 

Maak er toch een mooie tijd van.  
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PRIKBORD 
25-26 dec. Kerstmis 
di   29 dec. Papier ophalen West 
vrij   1  jan. Nieuwjaar 
di    12 jan. Papier ophalen Oost 
ma  25 jan. ONS en Nieuwsbrief 
di    26 jan. Papier ophalen West 
 

  tot 19 januari is de Phoenix gesloten    
voor alle activiteiten 

KERSTSTERREN 
Op woensdagmiddag 9 december durfden ze 
weer heel voorzichtig bij elkaar te komen: 
de bijna complete AlleenGaandenClub van de 
KBO (44 leden). Een echt Onderonsje met spel-
letjes en kaarten was het nog niet maar een 
gezellig praatje maken kan wel. Op afstand na-
tuurlijk, niet meer dan 3 aan een tafel, en een 
mondkapje voor als je gaat staan. 
En bij de Phoenix hielden ze dat nauwlettend 
in het oog, iedereen probeerde zich netjes de 
regels te houden maar dat viel lang niet altijd 
mee. Na de koffie of thee (met een verpakt 

choco-
laatje) 
en het 
praatje 
kreeg 
ieder-
een 
een 
prach-

tig rode kerstster met een toepasselijk  
gedicht mee naar huis. 
Het AGC bestuur wenst iedereen  
Gezonde en Fijne Feestdagen en een 
Hoopvol Nieuwjaar! 
 
 
 
 
VEILIG BANKIEREN: ! PAS-OPSTUURFRAUDE ! 
Wanneer uw betaalpas vervangen moet wor-
den, stuurt uw bank automatisch een nieuwe 
toe. Nadat u de nieuwe betaalpas heeft 
ontvangen, kunt u uw oude pas of 
creditkaart doorknippen dwars 
door de kopergouden contact-
punten en weggooien.  
In een phishingmail lijkt het 
alsof uw bank de mail stuurt. 
In deze mail staat bijvoorbeeld dat uw bank 
een nieuw type betaalpas invoert, die veiliger 
of makkelijker zou zijn. Als u niet direct rea-
geert en uw huidige betaalpas niet snel op-
stuurt of afgeeft, moet u bijbetalen voor de 
nieuwe pas of wordt uw huidige pas geblok-
keerd.  

De fraudeurs laten u denken dat uw bank uw 
huidige betaalpas of creditcard terug moet 
hebben, voordat ze u een nieuwe pas geven. 
Zo krijgen de fraudeurs uw geldige betaalpas in 
handen. Uw pincode hebben ze dan al eerder 
ergens afgekeken of ze hebben u misleid om 
uw pincode op een vervalste website van uw 
bank in te tikken, zogenaamd om in te loggen 
of om een nieuwe pincode aan te vragen. 
Zie ook: 
 
LANDERD IN BEWEGING  
Wil je graag een beweeg- 
les van 15 minuten volgen? Kijk dan iedere 
werkdag om 11.00 uur op Landerd-TV naar een 
aflevering van ‘Landerd in Beweging’. 
De oefeningen kunnen zowel staand als zittend 
worden uitgevoerd op bekende muziek.  
De laatste uitzending is eind januari, maar de 
afleveringen kunnen altijd worden teruggeke-
ken via de website van Landerd-TV! 

 
 
  

                BELANGRIJK BERICHT 
Graag willen wij aan onze leden vragen om 
eventuele veranderingen door te geven ten 
behoeve van onze ledenadministratie.  
Dus als u gaat verhuizen, of een nieuw tele-
foonnummer hebt of een ander e-mailadres, 
laat het ons a.u.b. weten. 
Voortaan willen wij graag zoveel mogelijk 
van onze leden digitaal kunnen bereiken. 
Dus als u dat nog niet eerder hebt gedaan, 
geeft u ons dan a.u.b. uw e-mailadres door. 
Dat kan aan: secretaris@bvoschaijk.nl.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Bestuur KBO Schaijk 
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KERSTMIS 2020 
 

Hoe zal het straks met Kerstmis wezen 
Daar bij de stal in Bethlehem? 

Een Kerstmis tussen hoop en vrezen? 
Dat virus zet de wereld klem. 

 

De herders lagen daar bij nachte 
Hun schaapjes hebben ze geteld 

Maar mag dat zomaar met z’n achten 
Als de anderhalve meter geldt? 

 

Wie roept die mannen tot de orde? 
Wie leest die lui eens flink de les? 

Dat zal een hele heisa worden 
De boa’s zijn met kerstreces. 

 

Vergeet ook maar die engelenkoren 
Voor samenzang geldt keihard nee 

           Wil iemand toch schalmeien horen 
Draai dan desnoods maar een cd. 

 

Denk aan die wijzen uit het oosten 
Met wierook, mirre en goud 

Wie zal die arme kerels troosten 
Als de M.E. hen tegenhoudt? 

 

        Nee boys, dit jaar geen kraamvisite 
Het risico is veel te groot 

 Laat deze keer dat feest maar schieten 
Voor dit gebied geldt code rood. 

 

En wij? 
 

Wij vieren kerstmis, zeker weten 
Al zal het anders zijn dit jaar 

   Afstand mag je met kerst ook niet vergeten 
En niet teveel familieleden bij elkaar. 

 

Naar Carel Thijssen 
 
 
 
OPLOSSING VAN DE DECEMBERPUZZEL:  
Tien straten genoemd naar personen die veel 
betekend hebben voor Schaijk:  
Pastoor van Winkelstraat, Pastoor van Haaf-
straat, Van de Venlaan, Bernardusweg, Eve-
rardusweg, Burg.de Grootstraat, Burg.Hoefna-
gelstraat, Van der Heijdenstraat, Dr. Langen-
dijklaan, Burg. Van Rijckevorselstraat. 
De link tussen Bernardusweg en Henk van Ras: 
Bernardus den Brok (naamgever van de straat) 
was        de opa van Henk. 

Dr. Langendijk huisarts te Schaijk:       37 jaar 
Het jaar dat de Schaijkse voetbalclub de naam 
DAW kreeg:     1945 
De eerste carnavalsoptocht in Schaijk:  1959 
De architect van de inrichting van de kerk on-
der pastoor Meulemans:     Architect De Jong 
Leeftijd bestuursleden van KBO Schaijk op 1 
november.2020:          661 jaar samen 
Naam van de “legendarische wijkverpleegster “ 
van Schaijk:      Zuster Keijenberg 
Uit de in-
zenders 
zijn Wille-
mien en 
Adriaan 
Spijkers de 
gelukkige 
winnaars 
geworden 
van de 
kerst- 
attentie. 
  
Proficiat 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                BELANGRIJK  BERICHT 
 

Steeds opnieuw wordt door leden de vraag 
gesteld of overlijdensberichten in de Nieuws-
brief opgenomen kunnen worden. DAT KAN 
WEL.  Maar: Het is voor ons onmogelijk om 
alle overlijdensberichten die wij te horen krij-
gen (tijdig) te verifiëren. De gemeentelijke ad-
ministratie geeft ons n.l. geen berichten door 
in verband met de wet op de privacy. 
Uitsluitend als overlijdensberichten ons 
schriftelijk, door een daartoe gerechtigd per-
soon, tijdig (voor het einde van de maand) 
bereiken, dan kan een overlijdensbericht in 
de editie van de daaropvolgende maand ge-
plaats worden. 
Het bericht kan per post of per e-mail ge-
stuurd worden en moet gericht zijn aan het 
bestuur.  
Uitsluitend op deze manier verkregen berich-
ten van overlijden kunnen wij plaatsen. 
 

Bestuur KBO Schaijk  



PUZZEL OM DE DONKERE DAGEN RONDOM 
KERST DOOR TE KOMEN 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 
 

Oplossingen graag opsturen voor 18 januari 
naar derks798@gmail.com. Onder de inzen-
ders wordt een prijsje verloot. 
 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 
sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boe-
renbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muziek-
noot 20 troubadour 23 overdreven 24 dieren-
tuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voor-
spoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 
eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 
39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Hol-
land 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterij-
briefje 46 woonboot 48 huidverdikking  

51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 
plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 
fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muur-
holte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker 
iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keu-
kengerei 73 kampeerwagen.  
 
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Ja-
pans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 
a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 
slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loof-
boom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees 
gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 
schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 
ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvul-
middel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 
uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham 
en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 on-

verschrokkenheid 52 
brandbaar mengsel 54 
geestdrift 55 in hoge 
mate 56 aanwijzend 
vnw. 58 mannenstem 
61 woestijnbron 62 
profeet 65 vruchtennat 
68 glorie 70 Frans lid-
woord 71 knokploeg. 
  

MOOIE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2021 


