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NIEUW BIJ DE KBO! KEEZENSPEL
Een oud spel wordt in ere hersteld! Sinds enige
jaren zijn er weer meer en meer mensen die
het Keezenspel hebben ontdekt, soms worden
er zelfs competities in georganiseerd (zoals in
Nistelrode). Het spel is een combinatie van
kaarten en Mens-erger-je-niet en beslist niet
moeilijk om te leren. Je zult al snel ontdekken
dat tactiek – en een beetje geluk - belangrijk
zijn om te kunnen winnen.
Ook bij de AlleenGaandenClub van de
KBO wordt dit spel
alweer jaren met
veel enthousiasme
gespeeld en we willen proberen of we
er een Keezenclub
van kunnen maken.
Aangezien er op vrijdagmiddag in de grote zaal al spelletjes worden gedaan is het handig als we daar
met een of twee tafels kunnen aansluiten:
start 5 november.
Wie heeft belangstelling? Meld je aan bij:
Ria Muijselaar
tel. 0486-463723
of Nettie van der Venne
tel. 06-29977735.
VEILIG FIETSDAGEN OP 22 EN 29 SEPT.
Veilig Fietsen doe je niet zomaar, dat leerden de vele aanwezigen op de gelijknamige fietsdagen van 22 en 29
september jl. Zo deed Landerd
SpoRtZo in de grote zaal van de
Phoenix 10 fiets-fit-oefeningen
en werd buiten een klein parcours gefietst, dat kon met de 3wieler, de duo-fiets, de loopfiets,
maar ook de gewone elektrische fiets

kon worden uitgeprobeerd al dan niet met een
brede instap of beweegbaar zadel. Natuurlijk
werden er vooraf vele tips gegeven en werd
erop gewezen dat de juiste afstelling van zadel
en stuur heel belangrijk is. Ook de onmisbare
fietsspiegel en de (nog niet verplichte) fietshelm werden onder de aandacht gebracht.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Landerd, had
enkele leerzame, informatieve filmpjes en vele
tips om veilig te fietsen.
Het is ook belangrijk dat men zich er bewust
van wordt hóe belangrijk het is om veilig te blijven doortrappen: je blijft mobiel en alert én je
komt nog eens ergens. Maar nog belangrijker:
het grote aantal ongevallen met zwaar letsel
met oudere e-bikers MOET naar beneden.
Beide dagen werden geopend door respectievelijk de
wethouder
en de
burgemeester
die een
oudste
fietser
in het
zonnetje mochten zetten.
Sjaak van Tilburg en Miet Appelhof genoten
zichtbaar van deze eer.
In het kader van veilig fietsen werd zijdelings
ook even de slechte staat van het fietspad op
de Zeelandse dreef onder de aandacht gebracht, maar, grapte de burgemeester: “Een
paar hobbels zijn niet zo erg want anders fietsen de ouderen toch maar veel te hard.”
Om alles nog eens goed te kunnen nalezen kregen de deelnemers een tas
vol met informatie en een leuke
sleutelhanger mee naar huis.
Al met al was dit een prettige samenwerking tussen Veilig Verkeer Nederland afdeling Landerd, de Zorgcoöperaties van
Reek en Schaijk, de KBO’s van
Reek en Schaijk en Landerd SpoRtZO.

10 TIPS OM VEILIG TE FIETSEN MET JE E-BIKE
Een herhaling voor iedereen die op die dagen
geweest zijn en voor iedereen die niet aanwezig was deze 10 tips:
1. Vertrek in een lage ondersteuning en lage
versnelling.
2. Schakel altijd terug in bochten.
3. Zet bij stilstand de ondersteuning op 0.
4. Zorg dat het zadel en stuur goed afgesteld
zijn en vastzitten.
5. Controleer bandenprofiel en -spanning.
6. Controleer de remmen (bij nat en koud
weer, zeker in herfst en winter).
7. Rem rustig, om onverwachte situaties te
voorkomen.
8. Houd rekening met je snelheid.
9. Draag een helm.
10. Zorg dat je goed zichtbaar bent op afstand.
GROEP ARTSEN BREEKT LANS VOOR VERPLICHTE FIETSHELM
Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in Nederland.
En waar veel gefietst wordt, gebeuren ook veel ongelukken.
Het dragen van een helm kan
volgens een groep artsen een
hoop leed voorkomen. Een
fietshelm vermindert de kans
op ernstig hersenletsel met 60 procent en op
dodelijk hersenletsel met 71 procent. De medici willen het dragen van fietshelmen gaan stimuleren.

UITSTAPJE NAAR MUSEUM KRONA OP 3 OKT.
Het regende pijpenstelen op zondagmiddag 3
oktober: perfecte dag voor de Kunst- en Cultuurclub om naar het prachtige nonnenklooster in Uden af te reizen. De expositie “Tussen
werelden. CHAGALL & hedendaagse kunstenaars” had onze volledige aandacht. Verrassende, onverwachte kunstwerken om je
in te verdiepen. Met
onze eigen
kunstkenner
Toon Derks
als gids, beter
kon het eigenlijk niet.

Hij verdiept zich als geen
ander in het werk en de
kunstenaar. We kwamen
ogen te kort want ook de
schatkamer, met allemaal
monstransen en kerkschatten, was op een originele manier, via spiegels te
bewonderen. Om de muzikale aubade over Jerusalem maar niet te vergeten, erg bijzonder. Heel
apart was ook de film waar men het luchtruim
aan het beschilderen was om daarna in de wolken te kunnen dansen. Dat valt niet uit te leggen, dat moet je met eigen ogen bekijken.
Zelfs als je denkt niet van kunst te houden is
het de moeite waard om eens mee te gaan.
Volgende keer dan maar??
Nettie
We hebben weer ingetekend voor de MuseumPlusBus, hopelijk worden we dit jaar ingeloot
om samen naar een museum te kunnen.
ONS WELZIJN BIEDT GRATIS ADVIES, WAT BETREFT FINANCIËLE EN JURIDISCHE ZAKEN!
Eén keer per maand heeft een sociaal raadsman van ONS welzijn zitting in de bibliotheek
van Schaijk. André van Mierlo heeft deze taak
op zich genomen voor Schaijk en Zeeland.
De komende data voor de inloopspreekuren
in Schaijk zijn: 3 november en 1 december van
10.00 tot 11.30 uur.
U kunt tijdens deze dagen zonder afspraak terecht voor alle
vragen die betrekking hebben
op bijv. sociale voorzieningen, invullen
van formulieren, juridische zaken.
Hierbij kunt u denken aan: aanvragen
van uitkeringen, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand enz.
Ook voor vragen over en het bemiddelen bij arbeidscontracten, ontslagregelingen, belastingzaken enz. kan men bij
deze persoon terecht.
Daarbij zal hij ook kunnen adviseren bij echtscheidingen, alimentatie, verblijfsvergunning,
studiefinanciering. Wanneer blijkt dat meer
specialistische hulp nodig blijkt zal André u
naar een betreffende instantie doorverwijzen.
Het is ook mogelijk een afspraak te maken op
locatie. Telefonisch: 0883742525 of via mail
info@ons-welzijn.nl
Een prachtig en zinvol initiatief, want de weg
vinden in de doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen is niet eenvoudig!

(De tijden van 2022 zijn nog niet bekend maar
kunnen t.z.t. opgevraagd worden bij de bibliotheek)
Gerrie
ONLINE OPFRISCURSUS VVN
Kennis van verkeersregels laat te wensen over!
In de afgelopen 15 jaar is 40% van de verkeersregels gewijzigd. Vele weggebruikers hebben
lang geleden het rijbewijs gehaald, maar zich
er daarna nooit meer in verdiept. Om vooral
oudere verkeersdeelnemers te helpen zich veilig door het verkeer te bewegen lanceert Veilig
Verkeer Nederland de online VVN-opfriscursus:
www.vvn.nl/opfriscursus. Deze online verkeerstest maakt binnen een paar minuten
zichtbaar hoe de eigen verkeerskennis ervoor
staat.
Veilig Verkeer
Nederland organiseert ook een
gratis Opfriscursus Verkeerskennis voor de ervaren automobilist van 55 jaar en ouder uit de
gemeente Uden en Landerd.
De cursus is gepland op: Donderdag 11 en 18
november 2021, tijdstip 9.30 – 11.45 uur.
Is dit iets voor jou? Je kunt je tot een week
voor aanvang van de cursus inschrijven via
deze link https://vvn.nl/opfriscursusuden
of tijdens kantooruren bellen met
088-5248850.
TERUGBLIK OP DE VRIJWILLIGERSAVOND
Op woensdag 13 oktober hebben we met ±110
personen van de KBO deelgenomen aan de
vrijwilligersavond in de Phoenix. Bij binnenkomst werd een borreltje brandewijn met suiker aangeboden in de foyer.

Na het welkomstwoordje van onze voorzitter
Henk van Ras, met een dankwoordje voor alle
vrijwilligers konden we deelnemen aan een
goede koffietafel die door het personeel van
de Phoenix prima verzorgd was en op keurige
tafels opgediend werd.
Na de koffietafel hebben we met een drankje
kunnen genieten van het optreden van de
twee heren van de Linge Revue. Oude meezingliedjes gespeeld op de accordeon werden
meegezongen en conferences uit ongeveer dezelfde tijd werden met een scherp luisterend
oor aanhoord.
Na afloop gingen alle vrijwilligers voldaan
huiswaarts en hebben als dank een roos mogen ontvangen. Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer rekenen op alle
vrijwilligers van onze KBO-Schaijk.
Nogmaals allen hartelijk dank.
CULTURELE MIDDAG 10 NOVEMBER: FILM
VAN GERARD FAASSEN OVER SPITSBERGEN
Als we op vakantie gaan, maken we foto’s of
een filmpje als herinnering. Soms maken we
een mooi fotoboek. Voor Gerard Faassen is
elke vakantie
een uitdaging
om alles
perfect
vast te
leggen in
een lange film. Diegenen die al eens een film
van Gerard Faassen gezien hebben, weten dat
hij een ontzettend mooie manier van filmen
heeft en de natuur perfect weet weer te geven. Voor onze KBO zal hij de film over Spitsbergen vertonen,
een land waar
wij zelf niet zo
snel op vakantie
zullen gaan,
want Spitsbergen is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, zo'n 565 km
ten noorden van Noorwegen, die uit drie grotere en een tachtigtal kleine eilanden bestaat.
Het is een land van sneeuw en ijs, een land van
ijsberen, een omringende zee met drijvende
ijsschotsen en ijsbergen in prachtige kleuren.
Daarvan wil Gerard ons op 10 november van
laten genieten.
Zaal open 13.30 uur, start film om 14.00 uur.
Welkom en de koffie staat klaar!.

PRIKBORD
Di 26 okt:
Vrij 5 nov:
Vrij 5 nov:
Di 9 nov:
Wo 10 nov:

Papier West
Rikken en Jokeren
Keezenspel
Papier Oost
Culturele middag: film van
Gerard Faassen 14.00 uur
Ma 22 nov: ONS en Nieuwsbrief
Di 21 dec: Grijs gedraaid! Lievekamp
Oss 11.00 uur, € 19,50
Wo 22 dec: Kerstmiddag
Zon 26 dec: Grijs gedraaid!. Markant
Uden, 15.00 uur, € 24,50

GELUK
Een oud echtpaar samen in bed
Op het kastje twee bakjes met tanden
Vol liefde kijkt de man haar aan
En streelt haar rimpelige handen.
Hij zegt:” Al meer dan veertig jaar
Zijn wij gelukkig meid.
Geloof me als ik zeg:
Ik wil je voor geen miljoen meer kwijt”.
“Dat weet ik jongen”, zegt de vrouw
“Ook jij bent niet te koop.
Óók niet voor een miljoen
En dat is toch een hele hoop!”
Zo liggen ze daar tezamen
Op de avond van hun leven.
Twee mensen die elkaar
Heel veel hebben gegeven.
“Welterusten!”, hun wens voor de nacht.
En ze geven elkaar een zoen.
Hij fluistert: “Is de deur op slot?
Hier ligt voor dik twee miljoen!”

KRUISWOORDPUZZEL NOVEMBER
De winnaar van de
oktoberpuzzel is:
Toon Lieverloo
Oplossing van deze
puzzel voor 15 november opsturen naar
derks798@gmail.com
of tel. 461989 of een
briefje/kaartje in de
brievenbus van
P. v. Winkelstr. 84.

Breng van deze nieuwe puzzel de letters
over naar de hokjes met het corresponderende
nummer voor de oplossing.
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot.
Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië
13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge
mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot
afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33
kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41
ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71
provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations
4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11
jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18
toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere
persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45
nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52
eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland
62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog
(van wijn) 67 plus 69 overmatig.

