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WAARSCHUWING GGD 
Er doen valse e-mails de ronde uit naam van de 
GGD GHOR Nederland. In deze e-mail staat dat 
elke senior in Nederland verplicht is om een 
boosterprik te nemen. Wie op de link klikt om 
een afspraak te maken komt uit bij een 
bankomgeving. Fraudeurs proberen senioren 
op deze manier geld afhandig te maken.  
Let op: een boosterprik is vrijwillig en gratis!!  
En GGD GHOR Nederland stuurt nooit e-mails 
met een uitnodiging! U krijgt uw uitnodiging 
voor een boostervaccinatie via een brief van 
het RIVM. 
De enige e-mails die u met betrekking tot uw 
vaccinatieafspraak van de GGD krijgt zijn de 
afspraakbevestigingen! 
Soms nodigt GGD GHOR Nederland bepaalde 
leeftijdsgroepen al eerder uit. Dan doen ze dit 
via een media oproep en lokaal sturen ze soms 

sms berichten.  
Dus de oproep van de 
GGD is: open de valse 
e-mails niet en gooi ze 
ongelezen weg. 

 
GRIJS GEDRAAID - LIEVEKAMP OSS – 21 DEC. 
Zie nieuwsbrief 12 van december of de ONS 
nummer 10: bladzijdes 44, 45 en 46. 
Kaarten zijn te koop via: www.lievekamp.nl   
of www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid  
 
KERSTMIDDAG - 22 DECEMBER - 14.00 UUR 
KBO-Schaijk houdt haar jaarlijkse kerstmiddag 
op woensdag 22 december in de grote zaal van 
Dorpshuis de Phoenix. Na het traditionele ge-
deelte met een kerstoverweging, lezing en ge-
dachte gaan we aan de koffie en aan de  
‘krintemik mi goei botter’.  

Entertainment de Laat (Maarten, Karin en 
Remi), bekend bij 
velen van u, zullen 
hun programma 
zo aanpassen dat 
we door hun lie-
deren en voor-
drachten in de 
goede kerstsfeer 
zullen komen.  
Aan het eind van 
de middag is er  
de gratis loterij.
  
Zaal open:  
13.30 uur 
 
BINGO KBO SCHAIJK                  
Op 22 en 29 november en 13 december heb-
ben we onze bingomiddagen af moeten zeggen 
vanwege Corona in het Bingoteam.  
We willen weer starten met onze bingomiddag 
op maandag 10 januari 2022 in de Phoenix te 
Schaijk. De zaal is 
om 13.30 uur 
open en we begin-
nen om 14.00 uur: 
de kaarten kosten 
€ 3.50 per stuk.  
Opgeven voor deze middag kan bij Olga Al-
bers 0486-476305 of 0641479790.  
Ook zullen we ons aan de dan geldende co-
ronamaatregels moeten houden. U bent van 
harte welkom, graag tot 10 januari 2022 
Bingo Team 
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AAN DE LEDEN      JANUARI 2022 
  

HET DOORGAAN VAN ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN 
VAN KBO-SCHAIJK EN ANDEREN ZIJN AFHANKELIJK 
VAN DE MAATREGELEN VAN RIVM EN REGERING 

IN VERBAND MET DE VERSPREIDING  
VAN HET CORONAVIRUS. 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/
http://www.kbo-schaijk.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid


LIEDERENTAFEL 19 JANUARI 
M.M.V. TOONTJE LAGER 
Een mooie gelegenheid 
om in de rustige 
maand januari samen 
te komen in de hoge 
zaal van Dorpshuis de 
Phoenix om elkaar 
weer te ontmoeten, 
lekker bij te kletsen en 
samen liedjes te zin-
gen. “Toontje Lager” 
zal ons daarbij bege-
leiden en Jan van Ros-
sum zal het koor en ons 
met humor en dirigeerstok 
door deze middag loodsen.  
Zaal open 13.30 uur  
 
NIEUWJAARSWENS ALLEENGAANDENCLUB 

Het bestuur van de KBO-AlleenGaandenCLub 
wenst iedereen, 

maar vooral haar eigen leden 
een liefdevol jaar, vol hoop en vertrouwen 

in alles wat op ons pad komt. 

PRONKZITTING DE MOESLANDEN 22 JANUARI 
Carnaval is een bekend en gezellig gebeuren in 
Schaijk. De Pronkzitting is daarbij een erg ge-
waardeerd evenement voor jong en oud, waar 
artiesten van eigen bodem de 
Moeszakken en Moeszak-
kinnen een heerlijke mid-
dag willen bezorgen. Voor 
ouderen van 55+ en hulp-
behoevenden is op zater-
dag 22 januari 13.30 uur 
de speciale middagvoorstel-
ling van de Pronkzitting.  
Zaal open 13.00 uur. 
 
KAARTVERKOOP VOOR DE MIDDAGVOOR-
STELLING VAN 22 JANUARI. 
Let op!! Kaartverkoop voor alleen deze mid-
dagvoorstelling van 22 januari is op donderdag 
6 januari van 13.00-15.00 uur in De Phoenix: 
toegangskaarten tegen de speciale prijs van  
€ 9,00 per persoon. 
Met Carnavaleske Groet, Jeroen van Zuijlen 
 
VOORDEEL VOOR KBO LEDEN  
BIJ MEDICURA ZORGWINKEL. 
Medicura Zorgwinkel 
geeft deskundig advies 
over welk zorghulpmid-
del, op basis van de  
wensen, de beste oplos-
sing is. Deze zelfzorgpro-
ducten lenen zij gratis uit, kunnen 
tijdelijk gehuurd of gekocht worden in de thuis-

zorgwinkels 
of web-
shop.  

Het assorti-
ment bestaat 

o.a. uit zorgbedden, scootmobielen, sta-op 
stoelen en rolstoelen, maar ook zelfzorgmidde-
len-, gezondheids- en hygiëneproducten. 
Leden van de KBO krijgen van Medicura 
voortaan 10% korting op de aanschaf van een 
artikel. In de thuiszorgwinkels ontvangen zij 
deze korting op vertoon van de ledenpas. In de 
webshop kan op de afrekenpagina de code  
kbobrabant10 ingevoerd worden. 
Daarnaast stelt Medicura Zorgwinkel kosteloos 
rolstoelen ter beschikking aan afdelingen van  
KBO Brabant die deze nodig hebben voor een 
ledenactiviteit zoals een dagtrip. 
De beschikbaarheid van andere type hulpmid-
delen is afhankelijk van de soort activiteit en  



het gewenste aantal. De hulpmiddelen worden 
door Medicura gebracht en opgehaald, wel  
wordt u verzocht tijdig te reserveren.  
Ga voor meer informatie naar  
https://medicura.nl/, ook neem contact op 
met marketing@medicura.nl of bel naar  
088 0071100. 
De dichtstbijzijnde Medicura Zorgwinkels voor 
Schaijk zijn:  
Ziekenhuis Bernhoven,  
Nistelrodeseweg 10, Uden. 
Plein Zwanenberg,  
Gezondheidslaan 1, Oss 
 
NEDERLAND (EN SCHAIJK) IN BEWEGING 
Wilt u investeren in uw gezondheid? Mee-
doen betekent dat u al een kwartier beweegt 
van het aanbevolen dagelijkse half uur. 

Met niet af-
latend en-
thousiasme 
stimuleren 
Olga Com-
mandeur en 
Duco Bau-

wens elke Nederlander om mee te bewegen. 
Ook uw eigen KBO-bestuur doet hieraan mee!  
Nou ja, niet het hele bestuur maar degene die 
wel mee doen adviseren u om het in ieder ge-
val te proberen. Trouwens, niemand ziet het 
als niet alle oefeningen lukken…! 
Iedere morgen:  09.13 uur Ned. 2,  

10.16 uur Ned. 1. 

 
KRUISWOORDPUZZEL JANUARI 
In de vorige nieuwsbrief van december is per 
ongeluk dezelfde kruiswoordpuzzel geplaatst 
als in november. Sommige mensen hebben dat 
fijntjes bij hun inzending aangegeven.  
Om een en ander goed te maken voor de fer-
vente puzzelaars doen we er deze maand een 
extra KERSTWOORDZOEKER bij om de donkere 
dagen rondom kerstmis rond te komen:  
nu dus tweemaal kans op een prijsje!! 
Oplossingen graag insturen voor 15 januari 
naar derks798@gmail.com of tel. 461989 of 
een briefje/kaartje/strookje in de brievenbus 
van Past. v. Winkelstraat 84.  
 
Omdat deze nieuwsbrief vroeg 
in de maand bezorgd wordt,  
is de winnaar van de december-
puzzel nog niet bekend.  
Die zal ook in het volgende num-
mer bekend gemaakt worden. 

PRIKBORD 
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 
Do     6 jan: Kaartverkoop Pronkzitting  
 13.00 – 15.00 uur Phoenix 
Di    11 jan: Oud papier Oost 
Wo  19 jan: Liederentafel 13.30 uur  
 met Toontje Lager 
Zat  22 jan: Pronkzitting 13.30 uur 
Ma  24 jan: ONS en Nieuwsbrief 
Di    25 jan: Oud papier West 
Zat  19 feb: Carnavalsmiddag 
Wo  16 mrt:  Jaarvergadering 

HET HELE JAAR DOOR. 
Mogen wij in 2022  

genieten van: 
de feeststemming van januari 

de zotheid van februari 
het nieuwe leven van maart 

de lentesfeer van april 
de blijheid van mei 
de warmte van juni 

de vakantiegenoegens van juli 
de rust van augustus 

de nazomer van september 
de kleurenpracht van oktober 

de stilte van november 
de gezelligheid van december. 

Kortom, we wensen jullie een jaar 
dat als het voorbij is 

een zalig jaar was 
voor jullie en voor mij. 

https://medicura.nl/
mailto:marketing@medicura.nl
mailto:derks798@gmail.com


WOORDZOEKER KERSTDAGEN  
Streep de woorden weg uit de woord-
zoeker en breng de overgebleven let-
ters over naar de hokjes en u leest wat 
KBO-Schaijk u wenst voor het ko-
mende jaar.  
DECEMBER, DINER, DONKER,  
ENGELEN, EZEL, FAMILIE,  
GEBOORTE, GEZELLIGHEID,  
HERDERS, KAARS, KBO,  
KERSTBOOM, KERSTMIS,  
KERSTSTOL, KONINGEN, KRIBBE, 
LICHTJES, PIEK, SCHAĲK, SLEE,  
STAL, STER, TWEEDUIZEND,  
TWEEËNTWINTIG, WIEROOK  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRUISWOORDPUZZEL 
Breng letters uit de puzzel over naar 
de hokjes met het corresponderende 
nummer. 
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 
12 Ned. omroep 13 strook 14 manne-
tjesbij 16 houten wig 18 zenuwtrek 19 
Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 
flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 
26 betrekking 27 moerasplant 28 als 
onder 30 vruchtbeginsel 31 voeg-
woord 33 errore excepto 34 kust-
strook 37 onderwijzer 40 vrouwtjes-
schaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in 
het nauw gebracht 48 tegenover 49 
landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. 
in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 
56 een zekere 57 lectori salutem 58 
nummer 59 oosterlengte 60 gravure 
62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in 
hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leids-
man 70 danig 71 gevierd sporter. 
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 
3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 
7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 over-
matig 10 pl. in Gelderland 11 Europese 
vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde 
rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 
23 zangnoot 29 toename 32 schenk-
kan 35 dicht 36 hooghartige houding 
38 hok met gaas 39 deel v.e. koren-
halm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 
44 landbewerking 45 huidblaasje 46 
vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren 
gave 52 Europees land 55 Nieuwe Tes-
tament 61 plaaggeest 62 Chinees ge-
recht 64 abonnee 65 Europeaan 67 
pro Deo 69 lidwoord. 
 


