24e JAARGANG: Nr. 8
AAN DE LEDEN

AUGUSTUS 2021

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Dhr. Joop Ariëns.
Mw. Gonnie Wingens
Dhr. Frans van Schaijk
Mw. Maria van Schaijk.
Dhr. Ad Schepens
Mw. Trudy Schepens - Hendriks
Mw. Gerrie Droomers - van Zutphen
SCHAIJKSE EETKAMER
Op woensdag 30 juni is de Schaijkse Eetkamer
gestart in ons dorpshuis De Phoenix.
“Carrousel Groen”
verzorgt elke
week een heerlijk 3 gangen diner voor € 9.-. U
heeft de keuze uit 2 verschillende voorgerechten
en 2 verschillende hoofdgerechten en een toetje.
Elke week zorgen gastvrouwen dat het eten bij u
aan tafel word geserveerd zodat u met u tafelgenoten heerlijk kunt genieten van het diner. Vanaf
12 uur wordt de maaltijd geserveerd. Deze maaltijdservice wordt geïnitieerd door: Ons Welzijn,
Brabant Zorg, de Zorgcoöperatie en wordt ondersteunt door KBO. Ieder die zich daarvoor wil
aanmelden of meer informatie wil hebben, kan
contact opnemen met:
Mw. Riet Roosen Tel. 0486- 461207
DAGTOCHT ROTTERDAM HAVEN - EXTRA BUS
De 2 bussen voor 25 augustus waren heel snel
volgeboekt. Maar wegens dit groot succes en belangstelling hebben we nog een extra bus kunnen regelen voor 1 SEPTEMBER naar Rotterdam.
De mensen die op de wachtlijst stonden, kunnen
nu dus mee. Voor nieuwe aanmeldingen voor
deze 3de bus is nog maar heel beperkt ruimte.
Degenen die op de wachtlijst staan en nieuwe
aanmeldingen graag contant betalen op 29 juli
in De Phoenix van 13.30 tot 15.00 uur.
In de bus is een mondkapje verplicht.
Ook voor Eten bij de Potter kunt u zich op 29 juli
opgeven en betalen.
Groetjes Mariet

OUD PAPIER
In het 2de kwartaal werd 84.820 kg oud papier
opgehaald. Vorig jaar was dit in dezelfde periode
81.380 kg. Dus in het 2de kwartaal 2021 werd er
3.340 kg meer opgehaald. Hieronder de resultaten t/m het 2de kwartaal:
Jaar 1e kwart.
2e kwart.
Totaal
2021 92.120 kg
84.820 kg
176.940 kg
2020 75.220 kg
81.380 kg
156.600 kg
+/- +16.900 kg
+3.440 kg
+20.340 kg
De K.B.O. is
heel veel
dank verschuldigd
aan de papierophalers voor het door hen verzette zware werk.
FEESTELIJKHEDEN IN EN BIJ
DORPSHUIS DE PHOENIX .
Omdat De Phoenix vanwege de Corona pandemie een tijd gesloten was, is het zeker de moeite
waard om de hernieuwde opening feestelijk te
vieren! Daarom wordt er van 5 tot 10 september
een feestprogramma gepresenteerd wat voor ieder uit Schaijk toegankelijk is. Hierbij alvast een
klein deel uit het voorlopige programma:
• Op 5 sept. wordt er een dorpspicknick gehouden op het plein voor De Phoenix.
• In de week van 6 tot 10 sept. geven verschillende onderafdelingen van onze KBO iedereen
de gelegenheid vrijblijvend een kijkje te nemen
bij of actief deel te nemen aan hun activiteit zoals bijv. joelen, koersballen, de gymclub, enz
• Carrrousel Groen verzorgt hapjes om kennis te
maken met hun kookkunsten
• Op woensdag 8 september: eten in de Eetkamer met 1+1 gratis.
• Muzikale opluistering door Concordia,
Poddomme, individuele muzikanten enz.
• Demonstraties van verschillende Schaijkse verenigingen.
U wordt op de hoogte gehouden via de verschillende media en natuurlijk via onze Nieuwsbrief!

KUNST EN CULTUUR 13 JUNI - TERUGBLIK
13 Juni zijn we vanuit KBO-Schaijk met 3 auto’s
naar Galerie Sous-Terre in Lithoijen geweest.

goed in de smaak viel. Er werd volop meegezongen, gezwaaid en met de voeten gestampt en dat
alles onder het genot van een glaasje en een

Een mooie zonnige dag waarop we volop kunst
besproken hebben en genoten hebben van de
gepresenteerde keramiek, schilderijen, beeldhouw- en glaskunst. Zo mooi dat er werk aangekocht is en mee naar huis is genomen.
En natuurlijk het niet te versmaden gezellig samen koffie drinken op een zonovergoten terras.
Zeker voor herhaling vatbaar!

warm hapje. Dat het wat later werd, vond niemand erg.

JAARVERGADERING 7 JULI - TERUGBLIK
Na de H. Eucharistieviering is in het dorpshuis De
Phoenix met het maximaal mogelijke aantal leden de jaarvergadering van de KBO gehouden.
Na de koffie met appelgebak werden alle vergaderpunten vlot afgewerkt. Herkiesbare bestuursleden zijn herkozen en Joop Ariëns (zie verder) is
door de vergadering aanvaard als nieuw bestuurslid.
Een nieuwe naam voor onze KBO is door de
meerderheid van de leden afgewezen, de huidige
naam kreeg de meeste stemmen.
Een ander belangrijk punt was de huldiging van
de 22 leden die 25 jaar lid
zijn. 19 Leden waren aanwezig, 3 leden hebben op
een andere tijd hun moment van huldiging gehad.
Alle namen staan in het
boekwerk Jaarvergadering 2021, dat reeds in uw
bezit is.
Na de vergadering kwam Tonnie Wijnands ons
vermaken met liedjes en slappe klets, wat zeer

’T IS UIT HET LEVEN GEGREPEN: GESPREK MET
JUDITH VAN BEIJSTERVELDT - DE GRAAUW,
KRAAMVERZORGSTER.
Waarschijnlijk is Judith bij veel
Schaijkenaren beter bekend als
Juut de Graauw.
Juut is geboren en opgegroeid
in de Pastoor van Winkelstraat, in het pand waar tot
voor enkele jaren bloemenzaak Miek gevestigd
was. Haar ouders hadden
daar een elektro-/ loodgietersbedrijf met bijbehorende winkel.
Bewonderenswaardig zoals Juut met haar 88 jaren nog geestelijk volop in het leven staat, haar
ervaringen als kraamverzorgster zo goed voor
ons heeft verwoord en zich zelfs de digitale mogelijkheden van nu, op vrijwel alle gebied, eigen
heeft gemaakt.
Opleiding
Op het einde van de lagere school was het advies
van leerkrachten om Juut naar de Mulo te laten
gaan als voorbereiding op het beroep van onderwijzeres. Maar omdat haar ouders financieel niet
in de gelegenheid waren om ook de meisjes te
laten studeren, werd Juut aangemeld op de
VGLO. Na de schooltijd was het haast vanzelfsprekend dat ze huishoudelijk werk ging doen.

Juut: ”Ik werkte 3 dagen per week bij directeur
Peters in het huishouden en 2 dagen bij ons
thuis. Omdat mijn jongste broer zoveel met mij
in leeftijd verschilde, had ik ook moedertaken.”
Daarbij werd Juut er op uit gestuurd om betalingen te innen van de door haar vader geleverde
werkzaamheden. Dit was niet altijd even gemakkelijk omdat de deur regelmatig dicht bleef en er
kritiek op het bedrag was.
Juut vertelt verder: “Zuster Keijenberg, echter,
vond het zó jammer van mijn capaciteiten dat zij
mijn vader ervan overtuigde om mij een opleiding als kraamverzorgster te laten gaan volgen”.
Hierdoor ging Juut alsnog op 19-jarige leeftijd
een 2-jarige particuliere opleiding volgen bij het
Wit Gele Kruis in Den Bosch.
Praktijkervaring
Naast de halfjaarlijkse theoretische les van een
gynaecoloog loopt Juut mee in het Groot Zieken
Gasthuis. Na deze periode verhuist zij samen met
haar medestudente en vriendin Riet naar Amsterdam. Zij verblijven in een nonnenklooster
waar ongehuwde moeders bevallen, vaak met
elitaire ouders van wie de geboortes geheim
moeten blijven. Hier assisteert Juut bij haar eerste bevalling: Juut: ”Ik stond te trillen op mijn benen. Ik werd gewoon voor de leeuwen gegooid,
o.a. met de opdracht zelfstandig de navelstreng
door te knippen en de pasgeboren baby in bad te
doen. Hierbij gleed het kindje bijna uit mijn handen en was een snelle reactie natuurlijk van levensbelang! Dit alles leverde mij wel een compliment op van Zuster Willemien, mijn stagebegeleidster.”
Juut: ”Erg triest vond ik dat de moeder haar
kindje niet meer mocht zien na de bevalling.”
Riet en Juut kregen daar ook de minder leuke opdracht om een nageboorte weg te spoelen door
het toilet.
Na 3½ maand Amsterdam gingen zij terug naar
Den Bosch voor ’s avonds les en overdag werk in
gezinnen. “Na eerst wat tijd met begeleiding, kon
ik bij de aanstaande moeders de ontsluiting meten waarna ik beoordeelde wanneer de vroedvrouw gewaarschuwd moest worden. Wel kwam
het eens voor dat het kindje zich zo snel aankondigde dat ik alleen bij de bevalling aanwezig was.
Gelukkig ging alles goed, wat mij een compliment
en een cijfer 10 opleverde!”
Meestal waren de vaders niet aanwezig bij de
bevallingen omdat ze door werkafstanden en gebrek aan vervoer te laat waren voor de geboorte.

Werktijden
Juut was werkzaam als gediplomeerd kraamverzorgster van 1954 tot 1957. Zij werkte, na een
bevalling, 9½ dag in de gezinnen. Elke dag van
7.45 tot ongeveer 19.00 uur. Dus ze maakte
lange werkdagen en met daarbij de reistijd: met
de bus van Schaijk naar Den Bosch. Doordat alle
was met de hand gewassen werd en er zelfs
soms bij de armere gezinnen geen wasbord aanwezig was maar een gewone plank werd gebruikt
had je er veel tijd voor nodig. De kraamverzorgster hoefde alleen de was te wassen van moeder
en kind, maar Juut verzorgde deze van het hele
gezin. Zij kreeg veel waardering! Bij een volgende
zwangerschap werd Juut vaak weer gevraagd.
Juut: ”Toen ik in Amsterdam stage liep ben ik in
die 3½ maand maar één keer naar huis geweest.
Vanuit de stage in Den Bosch alleen op de zondag. ’s Morgens naar huis, ’s avonds terug.”
Kleding
“Toentertijd
was het gebruikelijk dat
er tijdens
het werk een
uniform
werd gedragen. Zo hadden wij een bruine jurk, witte schort
en een wit kapje op tijdens onze werkdagen. Als
we naar buiten gingen was het verplicht een
bruine kap te dragen”, vertelt Juut verder.
Sinds haar examen droeg zij een ooievaarsspeld,
als teken van gediplomeerd kraamverzorgster.
Afscheid
Helaas moest Juut vroegtijdig afscheid nemen
van haar geliefde beroep, doordat er bij haar
tuberculose werd geconstateerd. Dit deed haar
veel verdriet! Hierdoor werkte zij nog een tijd,
tot haar huwelijk, bij architect de Jong in het
huishouden.
Anekdotes
Bij een gezin waar al een volwassen zoon aanwezig was, zou de moeder graag gehad hebben dat
Juut wat nauwer contact met hem kreeg. Juut:
”Ga toch eens boven naar mijn zoon kijken, zei
die mevrouw regelmatig. Je snapt wel dat ik
voortaan zo weinig mogelijk naar de bovenverdieping ging, waar hij meestal in bed lag”.
Leuk om te vermelden: Juuts “eerste kindje” Nelleke is bruidsmeisje geweest op haar bruiloft.
Het contact met de ouders is gebleven tot het
overlijden van hen.

Wens
Juut heeft kort voor de uitbraak van de Corona
pandemie haar man Frans verloren. Daardoor
viel deze periode haar extra zwaar. Gelukkig
heeft ze een fijn gezin dat haar met raad en daad
bijstaat.
Wij wensen haar, ondanks het verlies van haar
man, nog goede jaren toe!
Gerrie
HALLO MENSEN
Graag wil ik, Joop Ariëns, mij
voorstellen in een korte vogelvlucht. Ik ben geboren op
20 oktober 1959 in Nederasselt en woonde in een gezin
van 3 broers en daar heb ik tot
de 25ste gewoond. Sporten heb ik
toen erg veel gedaan o.a. hardlopen, tafeltennis en voetbal.
Maar ook daarnaast heb ik bij
voetbalvereniging DIOSA in het jeugdbestuur gezeten en was ik ook tevens jeugdleider en jeugdtrainer. En met trots mag ik zeggen dat ik toentertijd Roy Makaay jarenlang heb mogen begeleiden tot hij later een groot voetballer werd.
Verder heb ik opleidingen gedaan in Grave,
Nijmegen en Oss, waarna ik chemisch/medisch
analist ben geworden en mijn eerste werk vond
ik in St.-Radboudziekenhuis waar ik bloedonderzoek deed en later een project kreeg voor onderzoek bij kinderen met leukemie. Na 7 jaar daar
gewerkt te hebben, ben ik begonnen bij Organon. Met een team hebben we onderzoek gedaan naar o.a. HIV (Aids), Hepatitis-C en naar
zwangerschapstesten in specifieke cleanrooms
met zeer strenge richtlijnen. Na 12 jaar ben ik
teamleider geworden en later Investigator op
een QA afdeling. Helaas ben ik in 2011 arbeidsongeschikt verklaard door chronisch Multiple
Sclerose (MS).
In 1985 ben ik getrouwd met Wilma Willemsen
uit de Waalstraat en hebben nu 2 fijne dochters
van 27 en 30 jaar, waarvan de laatste in verwachting is en waarvan wij trotse opa en oma
mogen worden.

Hobby’s nu zijn o.a. wandelen, fietsen, tuinieren
en kanaries bijhouden. Verder heb ik met een
aantal buurtgenoten, onze buurtvereniging opgericht, waarvan ik jaren in het bestuur gezeten
heb en in diverse activiteitencommissies. Daarnaast was ik ook contactpersoon van onze buurt
met gemeente Landerd.
Nu ik gevraagd ben om in het bestuur van de
KBO-Schaijk te komen zitten, hoop ik bij allerlei
activiteiten een steentje bij te kunnen dragen en
hopelijk zien we elkaar binnenkort op één van de
activiteiten. Tot snel.
Groetjes, Joop Ariëns
OPLOSSING VAN DE JUNI-JULIPUZZEL WAS:
GAZONMAAIER
Van de goede inzenders is Mw. van Dijk - Rutten
de gelukkige winnaar geworden.
Proficiat
Door ruimtegebrek deze maand helaas geen puzzel
6-DAAGSE REIS 19 – 24 JULI

Onze KBO-leden zijn vol goede moed vertrokken
en inmiddels (21 juli) is bekend dat zij zich uitstekend vermaken in een zonnig Zuid Limburg.
PRIKBORD
Do 29 juli: Aanmelden en betalen voor
Eten bij De Potter op 25 augustus
Alleen betalen Dagtocht Rotterdam
op 1 september
13.30 – 15.00 uur in De Phoenix
Di 10 aug: Oud papier Oost
Ma 23 aug: ONS en Nieuwsbrief
Wo 25 aug: Dagtocht Rotterdam 8.00 uur
Eten bij de Potter 18.00 uur
Wo 1 sept: Dagtocht Rotterdam 8.00 uur
6 - 10 sept: Feestweek

AANMELDING
BETALEN
NAAM / NAMEN:

⃝
⃝

ADRES:

TEL NR:
Graag met gepast PAPIEREN geld betalen!
DAGTOCHT ROTTERDAM € 45,00 pp.
SAMEN UIT ETEN € 10,00 pp.

Eigen bijdrage:

SAMEN UIT ETEN BIJ DE-POTTER
DAGTOCHT ROTTERDAM

WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021

