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14 JANUARI 2022: NEDERLANDSE AANPAK 
EN MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS 
• Ontvang thuis niet meer dan 4 personen per 

dag (met uitzondering van kinderen tot en 
met 12 jaar). 

• Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. 
• Ontvangt u bezoek of gaat u op bezoek, doe 

dan vooraf een zelftest.  
• Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om 

contacten te beperken, ook met kinderen. En 
houd 1,5 meter afstand,  
ook van hen. 

• Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. 
Overal waar het niet mogelijk is 
om 1,5 meter afstand te hou-
den, wordt geadviseerd een 
mondkapje te dragen. Dit geldt 
bijvoorbeeld op drukke open-
bare plaatsen buiten, zoals win-
kelstraten. Maar ook op de 
werkvloer. Het advies is vanaf 
nu om een wegwerpmondkapje 
te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkap-
jes worden afgeraden. 

• Het advies is met maximaal 4 personen in 
groepsverband naar buiten te gaan of iets te 
ondernemen. Kinderen vanaf 13 jaar tellen 
hierbij niet mee. 

• Alle sportactiviteiten binnen en buiten zijn 
weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toe-
gestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen 
club kunnen ook weer. Er zijn hierbij geen 
tijdsrestricties. Het coronatoegangsbewijs 
blijft vanaf 18 jaar verplicht binnen bij sport. 

KBO-activiteiten zoals biljarten, bridgen,  
line dance, koersballen, sjoelen e.d. zijn bin-
nensporten. DIE MOGEN ALLEMAAL WEER! 

 
NEDERLAND (EN SCHAIJK) IN BEWEGING 
Door corona (waardoor sporten niet toege-
staan was) en de koude kille winterse dagen 
hebben wij afgelopen jaar misschien te weinig 
aan lichaamsbeweging gedaan. Wilt u weer 
meer tijd investeren in uw gezondheid? Doe 
dan mee met ‘Nederland in beweging’. Hier-
aan meedoen betekent dat u al een kwartier 
beweegt van het aanbevolen dagelijkse half 
uur. Met niet aflatend enthousiasme stimule-
ren Olga Commandeur en Duco Bauwens elke 
Nederlander om mee te bewegen.  
Ook uw eigen 
KBO-bestuur 
doet hieraan 
mee!  
Nou ja, niet 
het hele be-
stuur maar 
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degene die wel mee doen adviseren u om het 
in ieder geval te proberen. Trouwens, niemand 
ziet het als niet alle oefeningen meegedaan 
worden of niet lukken!  
Iedere morgen:   09.13 uur Ned. 2  

10.16 uur Ned. 1. 
KBO-SENIOREN-GYM 
Wil je liever in groepsverband met anderen sa-
men gymmen geef je dan op voor de Senio-

rengymclub van 
de KBO. Iedere 
donderdag van 
13.00 tot 14.00 
uur zijn er de be-

weegactiviteiten voor senioren 50+ in de Phoe-
nix: kosten €10,00 per maand. 20 Januari zijn 
we weer gestart. Meld je aan bij:  
Marianne van Boekel: 06-531 374 70  
 
AFSCHEID VAN BESTUURSLID HANS VEENSTRA 
Na 14 jaar actief te zijn geweest binnen het 
bestuur van onze KBO, neemt Hans tijdens de 
jaarvergadering van 16 maart afscheid als be-
stuurslid. 
Hans werd in 2008 benaderd door, destijds 
bestuurslid, Doortje Bekkers met de vraag of 
hij wilde toetreden tot het bestuur van KBO 
Schaijk. Hij nam de plaats in van Annie van 
Kester. Omdat Hans al verschillende jaren van 
zijn VUT genoot, werd dit een fijne vrijetijds-
besteding voor hem. 
Bestuur KBO 
Hans heeft zich in het bestuur heel nuttig ge-
maakt als contactpersoon van verschil-
lende onderafdelingen. Zo nam hij al 
meteen na zijn toetreden de taak 
van Harrie Hendriks over, die ver-
antwoordelijk was voor de ver-
jaardagactie. Tot op heden 
heeft Hans zich ingezet om 
hiervan ieder jaar een succes te 
maken met als gevolg meer-
dere mogelijkheden voor gezel-
lige activiteiten. “Het draai-
boek voor mijn opvolger ligt 
klaar”, zegt hij.   
Ook was Hans contactpersoon 
voor de kaartclub, het onderhoud 
van het kerkhof, de fietsclub en 
voorheen van Nordic Walking.  
Ook levert Hans de foto’s aan voor de 
website 
van de KBO en mogen wij hem bij andere gele-
genheden ook zeker wel onze “hoffotograaf” 
noemen. Hans: “Ik zal voorlopig voor foto’s 

blijven zorgen, zowel voor de website, de 
Nieuwsbrief enz.”. 
Hans bezorgt maandelijks het magazine ONS 
en onze Nieuwsbrief. 
Bij de opkomst van de mobiele telefoon, nam 
Hans contact op met het Merletcollege en zo-
doende maakten leerlingen van deze school 
heel wat van onze leden wegwijs op hun tele-
foon. 
Tijdens de feestweek van de Phoenix, afgelo-
pen zomer, zorgde Hans voor een groot deel 
voor een prachtige fotopresentatie in de 
lounge van de Phoenix. 
Betrokkenheid  
Hans voelt zich zeer betrokken bij het wel en 
wee van onze vereniging, maar ook is hij  
begaan met wat zich in zijn wooncomplex De 
Wijers afspeelt. Zo zorgde hij mede met ande-
ren voor een gezellig dakterras, waar sindsdien 
veel bewoners elkaar treffen.  
Hij heeft daarover contacten met Mooiland en 
zorgt elk jaar voor een gezellige toevoeging 
aan deze plek. 
Daarbij staat hij altijd klaar als men een beroep 
op hem doet voor bijv. kleine klusjes of oplos-
singen bij problemen. 
Woonplaats 
Sinds zijn huwelijk met Riet Danen voelt Hans 
zich thuis in Schaijk. Hans is geboren in het 
westen van het land en gedurende zijn eerste 
levensjaren verhuisd via Hoek van Holland en 
Vlaardingen naar Wijchen. Hans: “Ik ben opge-

voed met het ABN van mijn moeder, maar 
niemand hoort meer dat ik geen Bra-

bander ben”! Hans: “Op school 
stelde de onderwijzer mij wel eens 

als voorbeeld door mijn rollende 
R, die hij graag ook bij de an-
dere leerlingen zou horen”. 
Werkzaam leven. 
Tijdens zijn werkzame leven 
was Hans vervolgens timmer-
man, waar hij voor opgeleid 
was, matroos op de binnen-
vaart en koksmaat op zee. Na 
zijn militaire dienst werkte hij 

tot zijn VUT gedurende 32 jaar 
bij een verlichtingsbedrijf. “Hier 

was ik manusje van alles. Ik was 
aangenomen voor het magazijn maar 

werkte ook als chauffeur, verkoper en in-
koper, “vertelt Hans. Als ze hem naar zijn be-
roep vroegen zei hij : “Ik ben lampeneur”. 
Hans heeft een gedichtje omtrent zijn baan 
nog vers in het geheugen: 



Wij brachten het licht 
Van Groningen naar Maastricht  
Van Vlissingen tot den Helder 
Van de zolder tot in de kelder. 

Hobby’s 
Hans had in het verleden veel hobby’s, zoals 
boekbinden, tekenen en schilderen, stoelen-
matten en schaatsen. Tegenwoordig fietst en 
wandelt hij graag. Van zijn kooklessen op de 
zeevaart, in militaire dienst en bij Compostella 
heeft Riet bijna dagelijks plezier, omdat Hans 
vaak voor hun “kostje” zorgt . 
Hans deed jaren mee aan het Schaijks dictee 
en was hiervan zelfs drie keer winnaar. 
Wens 
Wij wensen Hans en Riet nog heel veel fijne ja-
ren toe in een goede gezondheid en bedanken 
hem voor wat hij voor KBO Schaijk heeft bete-
kend. 
Hans: “ Ik bewaar mooie herinneringen aan 
deze tijd, waarvan het 60-jarig bestaan een 
mooie herinnering is en zeker ook de contac-
ten met de leden en het bestuur!” 
Hans, dank je wel!! 
 
BERICHT VAN   
KBO-Brabant 
doet samen met andere  
(ouderen)organisaties dringend beroep op  
kabinet en Tweede Kamer.  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe 
plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken 
die plannen voor senioren niet goed uit. Senio-
ren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat 
de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid 
van senioren betekenisvol verbetert. Het te-
gendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed 
daarom in de eerste helft van januari samen 
met andere (ouderen)organisaties een drin-
gend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede 
Kamer. De organisaties treden bewust geza-
menlijk op om hun gedeelde zorgen onder de 
aandacht te brengen. Ze vragen om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, 
wettelijk minimumloon en het sociaal mini-
mum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen 
stijging van het wettelijk minimumloon volledig 
zou moeten worden verwerkt in de AOW en 
dat de in het akkoord opgenomen bezuinigin-
gen op het sociaal minimum worden ge-
schrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te ko-
men op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de 
toenemende vergrijzing. De gebrekkige door-
stroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat 
dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke orga-
nisaties geven in vijf punten goede handvatten 
voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid 
hierover in gesprek te gaan met de nieuwe be-
windslieden. Ouderenbeleid betekent geza-
menlijk en afgestemd beleid, interdepartemen-
taal op het gebied van inkomen, wonen, wel-
zijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zinge-
ving.  Op de website www.kbo-brabant staan 
diverse nieuwsberichten over deze onderwer-
pen. Wie meer wil weten kan daar de diverse 
verzonden brieven en persberichten terugvin-
den.  
Met vriendelijke groet, Marieke Hageman 
 

LEVENSPAD. 
Er hangt een nieuwe kalender aan de wand, 
2021 is op de stapel van oud papier beland.  
Een nieuw begin met 365 nieuwe dagen. 
Een nieuw begin met 365 nieuwe vragen. 
Wat neem je mee, wat niet 
wat laat je los, wat koester je 
vreugde en verdriet? 
Wat maakt dat je dingen overwint 
zo met goede moed  
aan een nieuw hoofdstuk begint? 
Wat maakt dat je positief in het leven staat  
en je vol verwachting een nieuwe weg inslaat? 
De thema’s die je raken  
zijn pijlers op je pad. 
De antwoorden de bakens  
in een verborgen stad. 
Het nieuwe jaar gaat verder 
geleid door het moment, 
in vol vertrouwen  
dat je hart voor jou de antwoorden kent! 
Een gelukkig 2022!! 
 

DE SCHAAKCLUB  
De schaakclub wil, nu het 

weer kan en mag, graag 
beginnen, maar nieuwe 
leden zijn nog steeds van 

harte welkom.  
Aanmelden kan bij: Nettie  06-29977735 
 

 
 
 

PRIKBORD 
Di      8 feb: Oud papier Oost 
Ma  21 feb:  ONS en Nieuwsbrief 
Di    22 feb: Oud papier West 
Wo 16 mrt:  Jaarvergadering 

http://www.kbo-brabant/


 
KRUISWOORDPUZZEL FEBRUARI 
De oplossing van decemberpuzzel was ‘kruis-
spin’. De winnaar is Annie van der Heijden. 
Oplossing van de januaripuzzel was ‘vogeltrek’ 
en de winnaar is Herman van Summeren.  
De oplossing van de woordzoeker was  
‘çoronavrij jaar’ en de winnaar is Jeanette 
Spanjers. Alle drie houden ze van een  
Dry January en daarom kozen ze voor de grote 
doos heerlijke chocola.  
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
De nieuwe puzzel staat weer klaar. Wil je ook 
kans maken op zo’n lekker prijsje? Vul dan de 
puzzel in en geef de oplossing door. 
Oplossingen graag insturen voor 15 februari 
naar derks798@gmail.com of tel. 461989 of 
een briefje/kaartje/strookje in de brievenbus 
van Past. v. Winkelstraat 84.  
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 

Horizontaal:  
1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 
16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes in-
ziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratel-
populier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zang-
noot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voeg-
woord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 manne-
tjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 
48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 
51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 
59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drink-
bakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 
68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 
Verticaal:  

1 lawaai 2 vogel 3 en derge-
lijke 4 ontkenning 5 ontzag 
7 vermakelijk 8 voordeel 
9 bolgewas 10 Engels bier 
11 inwonend 15 vorderen 
17 soort 18 Europese taal 
20 kei 23 United Nations 
29 tragedie 32 scheepsschade 
35 gravin van Holland 36 jaar-
telling 38 roem 39 lidwoord 
42 tamelijk 43 handgeklap 
44 tafelfles 45 beddengoed 
46 alsmede 47 vlak 48 land in 
Noord-Amerika 52 gevaar 
55 eerste kwartier 61 zot 
62 toiletgerei 64 kern 65 pa-
pegaai 67 aldus 69 oude leng-
temaat. 

WEERSPREUKEN VOOR DE MAAND FEBRUARI  
de maand die we ook wel sprokkelmaand, 
schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand of re-
genmaand noemen.  

Februari is nooit zo fel,  
of ze geeft drie lentedagen wel. 

Groeit in februari het gras,  
met Pasen een dikke jas. 

Ruwe wind in februaar,  
duidt steeds op een vruchtbaar jaar. 

Is februari guur en koud, 
dan komt er een zomer waarvan je houdt 

Ligt de wind in februari stil,  
dan komt hij zeker in april. 
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