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Tot die dag 
 

Zou je zo graag willen omhelzen 
heel dicht bij je willen zijn 
niet op anderhalve meter 
deze afstand doet me pijn. 
  

Stuur je daarom maar een kaartje 
of een belletje zo nu en dan. 
Ik hou je goed in mijn gedachten 
tot de dag dat het allemaal weer kan. 

Ook mij kan het zo nu en dan benauwen 
maar dan besef ik: ik sta niet alleen. 
Dit raakt ons allemaal,  
dus heb vertrouwen. 
Al vergt het veel, we komen hierdoorheen. 
 

Robin Bleeker, dichter  

AAN DE LEDEN  APRIL 2021 
 

WELKOM AAN ONS NIEUWE GASTLID:  
J.M. (Jan) van Boekel 
 

CORONA PERIKELEN 
Al een heel jaar worden we geconfronteerd 
met corona en daarvan alle gevolgen. 
Hoewel wij als senioren niet de groep zijn die  
’s avonds per se eropuit willen, is het toch een 
beperking, maar vooral overdag voelen we de 
gevolgen veel harder. Verjaardagen van ons-
zelf, van de kinderen en kleinkinderen worden 
nu op een andere manier gevierd.  
Om zo maar eventjes te gaan buurten bij vrien-
den en kennissen is door de 1,5 meter en de 
beperking van één persoon erg moeilijk. 
Maar we moeten nog even volhouden. 
Wij allemaal hopen op betere tijden, maar ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En …. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLICHTING BIJ SENIOREN 

Oplichters ogen vaak zo betrouwbaar. Ze ko-
men aan de deur, bellen op of spreken u aan 
op straat. Ze zeggen b.v. dat ze van de bank 
zijn, van de thuiszorg of dat ze de meterstand 
komen opnemen.  
Een nieuwe truc is   → 
WAT IS SPOOFING? 
Oplichters kunnen u bellen vanaf een bestaand 
telefoonnummer van uw eigen bank. Dit heet 
telefoonspoofing of bankhelpdeskoplichting. 
Actueel in Schaijk!!! Een zogenaamde bank-
medewerker belt op om bij u thuis problemen 
met uw bankrekening op te lossen omdat i.v.m. 
corona de bank niet bezocht kan worden!!.  
Ook in SMS-berichten kunnen ze de naam of 
het mobiele nummer van de afzender verval-
sen, zodat het lijkt alsof de SMS door uw bank 
is verzonden.  
Vertrouw dus niet zomaar iemand die u belt 
vanaf het telefoonnummer van uw bank of 
die u een SMS namens uw bank stuurt. Trap 
niet in berichten zoals hieronder beschreven!! 
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“SALDO VEILIGSTELLEN OP KLUISREKENING” 
 

Een oplichter kan zich aan de telefoon of via 
SMS voordoen als iemand van uw bank en u 
misleiden dat uw bankrekening gehackt zou 
zijn; dat er als het ware digitaal zou zijn 
ingebroken op uw bankrekening. Om te voor-
komen dat de digitale inbrekers er met uw 
geld vandoor zouden gaan, zou u uw volledige 
rekeningsaldo moeten overboeken naar een 
zogenaamd veilige rekening van uw bank. Dat 
noemt de nep-bankmedewerker dan b.v. 
“veiligstellen op een kluisrekening van de 
bank”. In werkelijkheid boekt u het geld dan 
over naar een handlanger van de oplichter: 
naar een geldezel of katvanger. 
Trap er niet in! Uw bank zal u nooit vragen 
om uw rekeningsaldo zelf “veilig te stellen”. 



WEBINARS   -   SENIOREN EN VEILIGHEID 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne 
Senioren en Veiligheid.  
Catherine zal u samen met de tafelgasten, 
waaronder de politie, voorlichting geven om 
nare vormen van criminaliteit te voorkomen. 
15 april is de webinar over Spoofing. (z.o.z.) 
Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een 
filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en 
wat u er tegen kunt doen.  
22 april is de webinar over online veiligheid.  
U krijgt uitleg over het belang van het gebruik 
van wachtwoorden, het maken van updates, 
het gebruik van virusscanners en het maken 
van back-ups.  
U kunt de webinars volgen via de website: 
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/   
Donderdag 15 april, 10.30 uur spoofing; 
Donderdag 22 april, 10.30 uur veilig internet, 
Ook op een later tijdstip te bekijken. 
Zie ook de ONS van april 
m.v.g.:     Edith Mostert, 

    Beleidsmedewerker KBO-Brabant 
 
‘T IS UIT HET LEVEN GEGREPEN:  
JEANNE BRANDS, ONDERWIJZERES. 
Jeanne Brands. Heel veel van onze leden zal 
deze naam bekend in de oren klinken. Jeanne 
heeft namelijk, sinds zij in Schaijk woont, heel 
veel voor ons dorp betekend. 
Zo zat zij in het bestuur van wat destijds de 
Kruisvereniging heette, in het bestuur van de 
KBO en stichting Pater Vos India, was dirigente 
van het kinderkoor en van het KVO-orkest. Ook 
was zij actief bij de liturgiegroep, toneelvereni-
ging van de KBO, het Prinses Beatrix Spier-
fonds, schreef de “In memoriam” voor Nieuw 
Geluid, enz. enz. 
Heel bijzonder voor haar waren de jaren met 
het 80 kinderen tellend kinderkoor, opgericht 
door Pastor Jaspers. Dankbaar kijkt Jeanne hier 
op terug. 
Vóór haar huwelijk was zij echter onderwijze-
res in hart en nieren. 
Beroepskeuze: 
Jeanne wist al op jonge leeftijd dat ze voor dit 
beroep zou kiezen.  

Jeanne: “Mijn nichtje was onderwijzeres. Zij 
bracht regelmatig wat schoolwerk voor mij 
mee. Dit vond ik erg leuk en wist daardoor al 
als kind dat dit mijn beroep zou worden”. 
Het hoofd van haar school drong er bij de ou-
ders van Jeanne op aan haar verder te laten 
studeren. Hoewel het in die tijd gebruikelijk 
was dat de kinderen na de lagere school mee 
gingen helpen op de boerderij, mocht Jeanne 
toch naar de MULO en ging daarvoor op kost-
school in Schijndel. Zij volgde daarna ook de 
kweekschool daar. Daardoor verbleef ze acht 
jaar op deze kostschool. 
Kostschool: 
Intern op school betekende in die tijd alleen 
met vakanties naar huis en sporadisch tijdens 
een feestweekend, zoals Allerheiligen en Pink-
steren. Jeanne had hierdoor wel wat last van 
heimwee.  
Als ze terugkwam van huis werd ze met haar 
koffers bij het treinstation van het “Duits Lijn-
tje” opgehaald met paard en wagen. 
Het eerste jaar droeg ze een zwart schoolte-
nue, wat daarna werd afgeschaft. 
Er werd gezamenlijk gegeten aan lange tafels  
in een grote zaal, die de refter werd genoemd. 
Men mocht niet praten tijdens de maaltijden 
en ook moest men eten wat er op het bord 
kwam. “Een van mijn vriendinnen lustte geen 
vis. Wij zijn toen met een aantal langs haar ge-
lopen, hebben steeds snel een stukje vis ge-
pakt en opgegeten. Ook zij kon toen van tafel”. 
Als je snoepgoed van thuis had meegekregen, 
werd dit onder alle kinderen verdeeld. 
Jeanne: ”Ik kreeg al snel in de gaten dat niet ie-
dereen zich daaraan hield. De meesten hadden 
onder hun rok of jurk een “smokkelzak”, waar 
het snoepgoed in bewaard kon blijven en stie-
kem een snoepje kon worden gepakt “. 
Jeanne: “Eens waren we met enkele vriendin-
nen, na een zeldzaam bezoekje aan het dorp, 
te laat terug voor het brood eten. Dit werd be-
straft met een dag minder vakantie thuis”. 
Studeren werd in stilte gedaan, het was verbo-
den om daarbij te praten. Gelukkig waren er 
tijdens pauzes genoeg gelegenheden om dat in 
te halen met klasgenoten.  
Het lijkt een streng regime, maar toch heeft 

https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/


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

Jeanne veel positieve herinneringen aan deze 
tijd. Dat blijkt ook uit de, nog steeds jaarlijks 
terugkerende, reünie met haar vroegere klas-
genoten van kostschool. 
Met veel plezier werd er een toneelstuk inge-
studeerd voor de ouders. Als beloning voor ij-
ver tijdens de repetities las de regisseur voor 
uit o.a. “Beekman en Beekman”. 
Onderwijzeres: 
Wat nu leerkracht basisschool wordt genoemd 
was toentertijd “onderwijzeres”. De scholen 
waren niet gemengd, maar jongens- en meis-
jesscholen. 
Jeanne was vanaf 1957 gediplomeerd en kon 
meteen aan het werk in Oss. Zij kreeg daar een 
klas met 46 leerlingen, heel gewoon voor die 
tijd. Door ruimtegebrek moest zij lesgeven in 
een langgerekte garderobe van de school, wat 
niet de ideale situatie was.  

Zij ervaarde haar werk als een mooie maar ook 
intensieve taak. 
Haar voorkeur ging uit naar lesgeven aan de 
eerste klas, nu groep drie, met welke leer-
lingen zij geruime tijd werkte in Langenboom.  
Jeanne:” Het was erg dankbaar werk. Elke dag 
was het goed zichtbaar wat de kinderen leer-
den” 
“Het hoofd van de school, een zuster van de 
congregatie Dominicanessen, verwachtte van 
haar leerkrachten dat er wekelijks opgeschre-
ven werd wat je met de kinderen had gedaan 
en wat ze hadden geleerd.”  
Vergaderingen waren er niet. 
De inspecteur kwam jaarlijks voor controle op 
bezoek. Iemand die veel autoriteit uitstraalde 
en welk bezoek ieder als spannend ervaarde. 
“Ik kreeg eens als opmerking dat ik de “aa” niet 

goed uitsprak en mijn dialect nog hoorbaar 
was. Als voordeel had ons dialect dat ik me 
nooit vergiste in de lange ij of korte ei. Wij 
spraken immers de lange ij uit als ie “, vertelt 
Jeanne. 
De kinderen gingen in deze tijd ook op zater-
dagvoormiddag naar school. Op woensdagmid-
dag waren ze vrij.  
Een leuk voorval wat Jeanne zich herinnert:  
“Ik had een cavia in de klas. Ieder op zijn beurt 
kregen leerlingen de taak om het diertje te ver-
zorgen. Een kind dat veel extra aandacht nodig 
had, kreeg die dag de verantwoording. Toen ik 
de kinderen naar buiten had begeleid was zij al 
druk bezig met de cavia. Toen ik vroeg hoe het 
ging, zei ze: “Ik heb de cavia al even onder de 
kraan in bad gedaan want dat doet niemand 
anders “! 
“Ook een mooie herinnering was de dankbaar-
heid van een woonwagenkindje én van haar 
vader. Omdat het meisje op de Sinterklaasvie-
ring niet op school kon zijn door ziekte, bracht 
ik het lekkers van Sint naar haar. De vader  
vond het heel bijzonder dat ik als juf het woon- 
wagenkamp bezocht om zijn kind te verwen-
nen“ vertelt Jeanne. 
Op een ouderavond vertelde Jeanne tegen 
ouders dat hun dochtertje een gezellige en 
leuke kwebbelaarster was die graag vertelde 
wat ze meemaakte. “De dag erna kwam het 
meisje naar me toe en vertelde dat zij voortaan 
niet meer alles aan mij mocht vertellen“.  
Omdat het bij trouwen destijds niet toegestaan 
was om werkzaam te blijven op school kreeg 
Jeanne ontslag bij haar huwelijk.  
Wel heeft zij daarna nog regelmatig vervangen 
voor ziekte en dergelijke, zoals onder andere 
ook op de Mariaschool in Schaijk. 
Elke dag een wonder: 
Zo beleefde Jeanne, zoals zij vermeldde, haar 
werk op school. Maar zeker ook heeft zij 
daarna met haar positieve instelling en heel 
veel tijd en energie veel wonderen verricht 
voor onze Schaijkse gemeenschap. 
Wij wensen haar nog heel veel gezonde en 
goede jaren toe, samen met haar man Nico. 
 
Gerrie  



OPLOSSING VAN DE 
MAARTPUZZEL:  
STROOIWAGEN  
Van de 40 goede  
inzenders is  
Gerrie Roefs  
de gelukkige win-
naar geworden van 
een doos chocolade. 
 
Proficiat 
 

KRUISWOORDPUZZEL APRIL 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer.  
 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 
Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. ko-
renhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 
20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 
26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 
honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 
boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rang-
telwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk 
grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn 
weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 
59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 
woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 
tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffi-
neerd 72 na die tijd. 
 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige hou-
ding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 
7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep  
10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 ge-
wichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wol-
vlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel 
v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloer-
mat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere 
persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelder-
land 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samen-
gaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zit-
bad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenver-
blijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht  
62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 
70 dit is. 
Oplossingen opsturen voor 15 april naar 
derks798@gmail.com of tel. 461989 of  
in de brievenbus op Past. v. Winkelstraat 84. 
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot. 

LANDERD IN BEWEGING OP LTV 
Nu we zoveel 
als mogelijk 

thuis blijven i.v.m. co-
rona is bewegen erg 
belangrijk.  

De buurt-sport-coa-
ches laten zien hoe 
dat gaat en nodigen u 
uit mee te doen, 
staand of zittend. Bewegen houdt de mens fit. 
Kijk op Landerd-TV elke werkdag om 11.00 uur 
of doe mee op You Tube: Landerd in beweging.  
 

PRIKBORD 
Zo    4 apr: Pasen 
Do  15 apr: Webinar Spoofing 
Do  22 apr: Webinar Online Veiligheid   
Ma 26  apr: ONS en Nieuwsbrief 

Lock down verlengd tot 30 maart 

ALLEMAAL EEN PRETTIGE PAASTIJD GEWENST 

Het leven is als het berijden van een fiets. 
Om je evenwicht te houden, 
moet je in beweging blijven. 

mailto:derks798@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCdF1qhJ_dQBuUg_UmtlhaZQ

