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WELKOM AAN ONS NIEUWE LID 
Mw. Anny Verstegen 
 
UITSLAG VAN RABO CLUBSUPPORT 
Deze maand is de einduitslag van Rabo Club-
Support bekend gemaakt. KBO-Schaijk ont-
vangt € 880,70. Een mooi bedrag! Dat is €330 
meer dan vorig jaar. 

Iedereen die op KBO-Schaijk gestemd heeft 
heel erg bedankt! Heel mooi dat jullie ook aan 
onze vereniging gedacht hebben! 
 
OUD PAPIER DERDE KWARTAAL 2021 
In het derde kwartaal werd 85.340 kg oud pa-
pier opgehaald. Vorig jaar was dit in dezelfde 
periode 77.500 kg. Dus in het derde kwartaal 
2021 werd er 7.840 kg meer opgehaald. 
De resultaten over het gehele jaar 2021 zijn: 
Jaar t/m 2e kwart.  3e kwart. Totaal  
2021 176.940 kg 85.340  kg 262.280 kg 
2020 156.600 kg 77.500 kg 234.100 kg 
Meer   20.340 kg   7.840 kg   28.180 kg 
De K.B.O. dankt de papierophalers voor hun 
grote maandelijkse inzet. 
 
OVER WITTE IJSBEREN EN GLETSJERS! 

Na de onlangs vertoonde film 
Teenbeat was er op woens-
dagmiddag 10 november weer 
iets moois om van te genie-
ten: Gerard Faassen liet ons 
het gefilmde verslag zien van 
de reis in 2017 naar Spitsber-
gen die hij samen met zijn 
vrouw Jeanne maakte.  
En om eerlijk te zijn, wij wis-
ten ook niet precies waar 
Spitsbergen lag en hoe je daar 

komt. Dat weten we nu wel: eerst was er de 
uitleg over het land, de mensen en natuurlijk 
de méér dan prachtige natuur. Spitsbergen is 
vele malen groter dan Nederland en heeft 
maar 2500 inwoners, toch zijn alle voorzienin-
gen aanwezig. Heel speciaal is de opslag voor 
zaden: die blijven bij lage temperatuur heel 
lang goed. (In de wereldzadenbank op Spitsber-
gen, Svalbard Global Seed Vault, worden plant-
zaden van zo veel mogelijk plantenrassen op-
geslagen, waaronder de zaden van veel voed-
selgewassen. De zadenbank bevindt zich 120 
meter diep in een berg vlak bij de plaats 
Longyearbyen, op een hoogte van ongeveer 
130 meter boven zeeniveau.) 
Verder is er een ziekenhuis, universiteit, 
school, bibliotheek, supermarkt en al wat ver-
der nodig is.  
Waarom wil iemand naar het afgelegen Spits-
bergen afreizen vraag je je dan af. Dat wordt 
eens te meer duidelijk als je opnames en foto’s 
van de prachtige natuur ziet: enorme gletsjers 

en de reus-
achtige 
blauwach-
tige ijsschot-
sen waar 
witte ijsbe-
ren nieuws-
gierig een 
kijkje komen 
nemen. 
Om door dit 
gebied te va-
ren is een 
extra ver-
sterkte boot 
nodig, eentje 
die moeite-

loos als ijsbreker dienstdoet. Fantastisch om 
het op film te zien; in het echt moet het nog 
vele malen indrukwekkender zijn. Jammer dat 
veel van onze KBO-leden deze film gemist heb-
ben; diegenen die wel aanwezig waren, heb-
ben ervan genoten! 
Met dank aan Gerard Faassen. 
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ONS WELZIJN BIEDT GRATIS ADVIES, WAT BE-
TREFT FINANCIËLE EN JURIDISCHE ZAKEN! 
Eén keer per maand heeft een sociaal raads-
man van ONS welzijn zitting in de bibliotheek 
van Schaijk. André van Mierlo heeft deze taak 
op zich genomen voor Schaijk en Zeeland. 
De komende datum voor het inloopspreekuur 
in Schaijk is 1 december van 10.00 uur tot 

11.30 uur.  
U kunt tijdens deze dag 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 uit-
keringen, huurtoeslag, zorgtoeslag, 
bijzondere bijstand enz.  
Ook voor vragen over en het bemid-
delen bij arbeidscontracten, ont-

slagregelingen, belastingzaken enz. kan men bij 
deze persoon terecht. Daarbij zal hij ook kun-
nen adviseren bij echtscheidingen, alimentatie, 
verblijfsvergunning, studiefinanciering. Wan-
neer blijkt dat meer specialistische hulp nodig 
blijkt zal André u naar een betreffende instan-
tie doorverwijzen. Het is ook mogelijk een af-
spraak 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 voorzienin-
gen, wetten, regelingen, formulieren en instel-
lingen is niet eenvoudig!  
De tijden van 2022 zijn nog niet bekend maar 
kunnen t.z.t. opgevraagd worden bij de biblio-
theek.     Gerrie 
 
KBO LEDENMAGAZINE ONS 
De afgelopen jaren worden gedrukte media ge-
confronteerd met afnemende advertentie-in-
komsten, zo ook ons ledenmagazine Ons. De 
pandemie deed daar nog eens een schepje bo-
venop. Voor 2022 hebben we moeten beslui-
ten om nog maar tien in plaats van elf keer uit 
te komen. Voor nu betekent het dat we één 
editie voor 2022 hebben geschrapt, de januari-
editie die gepland was voor bezorging in de 
week van 20 december vervalt.  
Eind januari komt daarom de uitgave uit die 
we 1/2 (januari/februari) noemen.  
We hopen dat de bovengeschetste problemen 
van tijdelijke aard blijken te zijn, zodat we onze 
leden in 2023 weer als vanouds met elf num-
mers Ons kunnen verblijden.  
Een mooi, informatief ledenmagazine is im-
mers van cruciaal belang in onze vereniging.  

Vertrouwend op uw begrip, verblijft,  
met vriendelijke groet,  
Wilma Schrover, directeur Ons. 
 
Naar aanleiding 
van bovenstaande 
is het duidelijk dat 
de ONS, voor de 
kerstweek ge-
pland, niet zal ver-
schijnen. Onze ei-
gen nieuwsbrief zal wel bezorgd worden om-
dat u anders twee maanden verstoken blijft 
van informatie van onze eigen KBO-Schaijk. 
 
VERJAARDAGACTIE OKTOBER 2021 
Door corona en het ouder worden van collec-
tanten was het dit jaar iets moeilijker om alle 
routes goed ge-
pland te krijgen. 
Door te weinig col-
lectanten is ook bij 
mensen een brief 
in de bus gedaan 
met een verzoek 
om een bijdrage 
over te maken via 
de bank. 
Uiteindelijk is alles 
gelukt en zijn in de week van 25 oktober veel 
collectanten met de witte bus op stap gegaan 
om voor onze eigen vereniging en voor de 
jeugd geld in te zamelen zodat er dan meer ac-
tiviteiten mogelijk zijn. Het eindresultaat is een 
bedrag van ruim €4200,- met dank aan alle col-
lectanten en natuurlijk ook aan degenen die dit 
bedrag geschonken hebben.         H@ns 
 
KERSTMIDDAG 22 DECEMBER 14.00 UUR 
KBO-Schaijk houdt haar jaarlijkse kerstmiddag 
op woensdag 22 december. Na het traditionele 
gedeelte met een lezing en gedachte is er dit 
jaar geen toneel. We hebben gekozen voor en-
tertainment met trio Maarten, Karin (Don’t cry 
for me Argentina, weet u nog?) en Remi de 
Laat, be-
kend 
van de 
cultu-
rele 
middag 
in 2018. 
Ze zul-
len hun programma zo aanpassen dat we in de 
goede kerstsfeer zullen komen.  
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FRAUDE HERKENNEN 
Ook deze maand hoorden we weer van KBO-le-
den dat er nog steeds pogingen gedaan wor-
den om via slinkse wegen (telefonisch of per 
email) geld van u te stelen door het zoge-
naamd ‘veilig zetten op een andere bankreke-
ning’. Daarom nogmaals onderstaande waar-
schuwingen. 
Heb ik te maken met een oplichter? 
Oplichters gebruiken verschillende trucs om 
geld van u te stelen. Vaak proberen ze uw ver-
trouwen te winnen, en u te verleiden om uw 
persoonlijke gegevens te delen. Dit heet social 
engineering. Bedenk wel dat oplichters altijd 
weer iets nieuws verzinnen. Regel uw bankza-
ken daarom verstandig en houd u altijd aan de 
5 veiligheidsregels: 
• Houd uw beveiligingscodes geheim 
• Zorg ervoor dat uw (digitale) betaalpas 

nooit door een ander gebruikt wordt 
• Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor 

uw bankzaken 
• Controleer regelmatig uw betaalrekening 
• Meld incidenten direct aan de bank en volg 

aanwijzingen van de bank op 
We vragen u bijvoorbeeld nooit om: 
• Uw beveiligingscodes 
• uw pas op te sturen 
• geld over te boeken  
• via een link direct in te loggen in de bank 

app of Internet Bankieren 
• via een link in een e-mail of sms direct geld 

over te boeken 
• software te downloaden waarmee we kun-

nen meekijken in uw bankomgeving 
• uw pas aan ons mee te geven als we bij u 

langskomen 
De bank komt in noodgevallen niet aan huis! 
Wees op uw hoede, geniet zelf van uw centen! 
 
GRIJS GEDRAAID - LIEVEKAMP OSS – 21 DEC. 
Theater van de Stad  

Voor jongeren is het 
haast maandelijkse 
kost: naar een con-
cert gaan. Voor veel 
ouderen is dit echter 
niet vanzelfspre-
kend. Grijs Gedraaid 
is een uniek pro-
gramma voor oude-

ren, waarbij muziek, beweging, creatie en on-
derlinge ontmoeting centraal staan. Leeftijd of 
eventuele lichamelijke beperkingen vormen 
geen belemmering: iedereen kan meedoen! 

Wat is Grijs Gedraaid? 
Eerst samen luisteren naar Brabantse liedjes 
van Gerard van Maasakkers onder leiding van 
strijkorkest Kamerata Zuid.  
Daarna mag je letterlijk in beweging komen 
vanuit je luie theaterstoel met Andrew Green-
wood. Als afsluiting is er gelegenheid om sa-
men een kop koffie te drinken en deel te ne-

men aan een creatieve activiteit onder leiding 
van Stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles 
mag! 
Ken je een ouder iemand die een leuk uitje kan 
waarderen of gebruiken, of ben je zelf in voor 
een toffe middag? Trek dan je stoute schoenen 
aan en kom naar Grijs Gedraaid! 
In de Lievekamp op 21 december:  
Grote Zaal, 11:00 uur € 19,50 excl. ticket fee, 
In Markant Uden op 26 december: 
15:00 uur € 24,50 
 
SCHAKEN – SCHAKEN – SCHAKEN  
In een ver verleden werd er bij 
de KBO volop geschaakt. Dit 
mooie spel willen we weer 
graag toevoegen aan de acti-
viteiten van onze KBO.  Enkele mensen hebben 
zich al opgegeven, maar met meer personen is 
het natuurlijk veel leuker en kunnen we vaker 
wisselen van partner. Heb je interesse om een 
of meerdere middagen per maand te schaken? 
Geef je dan op via de antwoordstrook en depo-
neer die in de ideeënbus van de KBO in Dorps-
huis de Phoenix. 
 
  



 
 
LEVENDE KERSTSTAL 
Zondag 14 december om 15.00  
uur wordt weer het kerstver- 
haal verteld en uitgebeeld in de  
parochiekerk van H. Antonius Abt  
in Schaijk. Kerk open om 14.00 uur. 
Hieraan werken mee leden vanuit  
de KBO, Zorgcoöperatie en kinderen  
van de basisschool. Zeer aan te  
bevelen, ook voor opa’s en oma’s  
samen met de kleinkinderen. 
 
KRUISWOORDPUZZEL DECEMBER  
De winnaar van de Novemberpuzzel is:  

Wim van der Meijden.  
Gefeliciteerd. 
Oplossing van de december-
puzzel voor 10 december op-

sturen naar 
derks798@gmail.com  

of tel. 461989 of een 
briefje/kaartje in de 
brievenbus van 
P. v. Winkelstr. 84.  
Onder de inzenders 

wordt weer een 
prijsje verloot. 

Breng van deze nieuwe puzzel de letters 
uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in 
Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. 
in Flevoland 18 scheepstouw 19 misluk-
king 21 luitenant 22 harde wind 24 per  

 
adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 
Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 wa-
ter in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 in-
wonend 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 muziek-
noot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 
Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zang-
noot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemel-
lichaam 71 provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 
4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bij-
belse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 
jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 
toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig sa-
men 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere 
persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmperso-
nage 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. 

PRIKBORD 
Zon  14 dec: Levende kerststal 15.00 uur 
 Parochiekerk Schaijk 
Ma  15 dec: Nieuwsbrief 
Di    21 dec: Grijs gedraaid! Lievekamp  
 Oss  11.00 uur, € 19,50 
Wo  22 dec: Kerstmiddag 14.00 uur 
Zon  26 dec: Grijs gedraaid!. Markant 
 Uden, 15.00 uur, € 24,50 
Wo  19 jan: Liederentafel  
 met Toontje Lager 

SCHAKEN – SCHAKEN – SCHAKEN 
 
Naam/namen:         Wil graag mee schaken  
 
Adres:           Telefoon: 
 

DEPONEREN IN DE IDEEËNBUS VAN DE KBO IN DE PHOENIX 
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