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IN MEMORIAM AD BROUWERS
Vrij plotseling is Ad Brouwers
op 89 jarige leeftijd na een
stevige griep op maandag
18 april, de 2de Paasdag,
overleden.
Wij kennen Ad in Schaijk
allemaal als hoofd van de
Mariaschool en o.a. als
voorzitter van DAW, lid
van politieke partij AB-SER,
lid van het herenkoor, maar
ook was Ad actief als bestuurslid van vakbond CNV-senioren en van onze KBO.
12 Jaar lang heeft Ad buiten zijn bestuurlijke werkzaamheden als lid van het KBO
bestuur de verspreiding van de ONS en de
nieuwsbrief verzorgd. Zelf nam hij voor verschillende buitenwijken de bezorging op
zich, een mooi fietsrondje van 9 kilometer.
Op de leeftijd van 86 jaar nam Ad afscheid
van het KBO bestuur en wilde hij het wat
rustiger aan gaan doen om samen met
Annette, kinderen en kleinkinderen te
gaan genieten.
Annette en familie,
heel veel sterkte gewenst.
WOONGENOT EN VEILIGHEID
GRATIS THUISTEST DOOR KBO BRABANT.
U kunt als lid van KBO gebruikmaken van een
gratis Huistest. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers van KBO Brabant komen op afspraak bij
KBO leden thuis. Samen met die vrijwilliger loop je door je
eigen woning om te
onderzoeken of en
op welke wijze
wooncomfort en/of
veiligheid vergroot
kunnen worden.
Kleine aanpassingen
kunnen het wooncomfort en de veiligheid in huis al snel vergroten.

Na afloop van het onderzoek krijgt u een rapport
met eventuele aanbevelingen. Leden kunnen
zich hiervoor aanmelden bij KBO Brabant via
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/ of
via een mail naar onze secretaris Martin Spijkers
secretaris@bvoschaijk.nl
DAGTOCHT OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM
Na 2 coronajaren gaat
de MuseumPlusBus
weer rijden. KBO Schaijk krijgt de mogelijkheid
om op 3 augustus naar het Openluchtmuseum in
Arnhem te gaan. Deze museumreizen, die gefinancierd worden door de Vriendenloterij, zijn
bedoeld voor mensen die niet zo snel naar een
museum gaan door bijvoorbeeld de leeftijd of
omdat ze mindervalide zijn en gebruik moeten
maken van een rollator of een (opvouwbare) rolstoel. Die kunnen allemaal met deze speciale
bussen mee.
Scootmobielen zijn helaas niet toegestaan.

Deze dagtocht wordt u gratis aangeboden. Een
lunch kan geboekt worden voor €12,50.
In de nieuwsbrief van 23 mei komen nadere gegevens over deelname aan de museumdagtocht
en de opgavestrook.
BRIDGEN
Bij de KBO Bridgeclub is er ruimte voor nieuwe
leden. Het is een gezellige bridgeclub die elke
dinsdagmiddag speelt in dorpshuis De Phoenix
van 13.15 uur tot ongeveer 17.00 uur.
De bridgers spelen wel serieus maar nooit met
het mes op tafel. Er wordt gespeeld volgens het
acol systeem in 6 ronden van elk 4 spellen, in een
A en een B lijn.
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De contributie bedraagt € 3.00 per speelmiddag,
dat is inclusief koffie of thee, en wordt betaald in
twee jaarlijkse termijnen.
Het nieuwe
speelseizoen
begint op 13
september
2022 en de
competitie
begint op 27
september.
Op 25 April
2023 is de
laatste bridgemiddag, want in de zomermaanden
is er geen bridge!
Ook beginners zijn van harte welkom!
Mensen die (nog) niet kunnen bridgen en een
bridgecursus willen volgen voor beginners, kunnen zich aanmelden bij Adrie Verwijst in Oss, tel.:
0412-652565 of per e-mail:
bridgelereninoss@xs4all.nl
Adrie begint eind september of begin oktober
2022 weer met een nieuwe bridgecursus.
Om je aan te melden of voor info kunt u Harry
van Dinther bellen, tel.: 06-53.21.15.13
NIEUWS VAN DE KUNST EN CULTUURCLUB
Op zaterdag 2 april jl. was er een leuk uitstapje
naar de Noordkade
in Veghel.
We gingen met 8
personen naar de
monumentale glaskunst van MasterGlass, de LED/Licht
en Donker expositie. Het is op zich al
leuk om de oude
CHV gebouwen in
oude staat van binnen te zien, maar als er dan
ook nog allemaal mooie dingen te zien is dat helemaal geweldig. De expositie bestond uit heel
bijzondere schilderijen van glas.
Met licht erachter
geeft dat een prachtig
effect. Als extra waren er de bijzondere
kunstwinkel én het
kopje koffie met een
lekkere CHV koek.
Al met al was dit een
zeer geslaagde middag.
Mocht u nou denken:
Ik ben geen lid van
die club dus ik mag niet mee?? Dan ligt dat toch
even anders: iedereen mag zich aansluiten bij de

Kunst en Cultuur club, we betalen geen contributie dus iedereen mag mee. Er zijn voldoende
auto’s beschikbaar dus je kan altijd meerijden.
Zelfs mét rollator. Het volgende uitstapje zal omstreeks juni plaatsvinden: meer daarover in de
Nieuwsbrief van 23 mei.
OUD PAPIER
In het 1ste kwartaal werd
73.840 kg oud papier opgehaald. Vorig jaar was dit in
dezelfde periode 92.120 kg.
Dus in het 1ste kwartaal 2022 werd er 18.280 kg
minder opgehaald. Het niet meer kunnen brengen van het oud papier naar de container op de
gemeentewerf is mede oorzaak van de mindere
opbrengt in 2022
De K.B.O. dankt de papierophalers voor hun
grote inzet
DAGTOCHT NAAR ALKMAAR EN DE MEISJES
VAN VERKADE:
VRIJDAG 26 AUGUSTUS
Dit jaar doen we onze dagreis op een vrijdag,
want elke vrijdagmorgen in de zomermaanden
van 10.00 uur tot 12.00 uur vindt het kleurrijke
schouwspel van de Alkmaarse kaasmarkt plaats
op het Waagplein. Omdat
we hier op tijd
aanwezig
moeten zijn,
vertrekt de
bus om 7.45
uur en hebben we onderweg een korte pauze voor koffie en gebak. In
Alkmaar hebben we genoeg vrije tijd zodat alles
goed bekeken kan worden.
We rijden daarna naar Oterleek voor de lunch
met soep en kroket voordat we naar de Zaanstreek gaan met de Zaanse Schans en de Verkade Experience waar vroeger de Meisjes van
Verkade chocolade en koekjes maakten.

Heb je hier genoeg gezien, wandel naar buiten
want op 900 meter staan 9 grote Zaanse molens!
De dag wordt afgesloten met een heerlijk 3-gangen diner. Om 21.00 uur zijn we terug in Schaijk.
Er zijn in 2 bussen maximaal 100 plaatsen te vergeven en VOL is VOL. Eigen bijdrage: € 45,- pp

SAMEN UIT ETEN BIJ SMAAK: 26 AUGUSTUS
Ga je niet mee met
de dagreis en je wilt
toch een uitje? Kom
dan ‘SAMEN ETEN’ bij
SMAAK, want daar heeft de KBO voor jullie een
4-gangen diner met daarbij 2 consumpties geregeld.
Eigen bijdrage: € 15,- pp
AANMELDEN DAGTOCHT EN ‘SAMEN UIT ETEN’
Aanmelden voor de dagtocht of samen eten kan
met de opgavestrook die in de nieuwsbrief van
23 mei komt te staan op donderdag 9 juni in de
Phoenix van 13.30 -15.00 uur: graag met gepast
geld betalen.
ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI 2022
Hiervoor wordt het Bouwbesluit
aangepast en wordt het dus
wettelijk verplicht om hieraan
te voldoen.
Wanneer zijn rookmelders verplicht?
• Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht.
• Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder
huis, zowel koop- als huurwoningen en zowel
bestaande- als nieuwbouwwoningen moeten
hieraan voldoen.
• De verplichting geldt ook voor besloten ruimtes
die dienen als vluchtroute. Als jouw besloten
gang op de begane grond een vluchtroute is
voor een verdieping erboven, dan moet je daar
ook een werkende rookmelder hangen.
Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft
geen rookmelder te hebben hangen.
Waar moet je op letten als je ze gaat kopen?
De melders moeten voldoen
aan de NEN-14604 en een
CE keurmerk hebben. Pas
dus op met rookmelders
van vage merken en rookmelders die erg goedkoop zijn. Goedkoop is
vaak duurkoop met rookmelders.
DAG VAN DE FIETSHELM 2022
Op woensdag 20 april 2022 vond de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Het doel van
deze dag
was en is:
het promoten van de
fietshelm in
heel Nederland. Artsen
hebben zich

verenigd en komen nu nationaal op voor deze zo
noodzakelijke preventie. De fietshelm vermindert het risico op hersenletsel en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kwetsbare
fietsers zoals kinderen en (oudere)
E-bikers.
De dag werd georganiseerd door Artsen voor Veilig Fietsen, het HersenStrijd fonds en de
Hersenstichting.
Er werden door het
gehele land activiteiten georganiseerd om fietsers
meer bewust te
maken van het belang van het verbeteren van de veiligheid op de fiets en het belang van de fietshelm.

PRONKZITTING 7 MEI 2022:
13.30 UUR
De Pronkzitting voor KBO, ouderen, hulpbehoevenden en anderen is op de speciale middagvoorstelling van zaterdag 7 mei.
Er zijn nog kaarten voor deze middag te koop
bij de Readshop / Spijkers.
Artiesten van eigen bodem willen de Moeszakken en Moeszakkinnen een heerlijke middag bezorgen in die
grote feesttent bij De
Phoenix!
De tent is open om
13.00 uur, de voorstelling
begint om 13.30 uur. Veel plezier gewenst!
Met Carnavaleske Groet, Jeroen
PRIKBORD
Di 26 apr:
Za 7 mei:
Di 10 mei:
Ma 23 mei:
30 mei/3 jun:
Di 31 mei:
Do 9 jun:

Wo 3 aug:
Vrij 26 aug:
Vrij 26 aug:

Oud papier West
Pronkzitting 13.30 uur
Oud papier Oost
ONS en Nieuwsbrief
5-daagse reis Zuid Laren
Oud papier West
13.30 uur tot 15.00 uur:
Aanmelden dagtocht Alkmaar
Aanmelden Samen uit Eten
Aanmelden MuseumPlusBus
Openluchtmuseum Arnhem
Dagtocht Alkmaar Zaanstreek
Samen uit Eten bij SMAAK

SENIOREN EXPO IN MEI AFGELAST

TERUGBLIK OP DE LIEDERENTAFEL
MET “TOONTJE LAGER“ OP 20 APRIL.
Op 20 april stond weer een gezellige middag op
het programma! Deze middag werd verzorgd
door gezelligheidskoor “Toontje Lager”.

De Senioren Expo die in Veldhoven zou plaats
vinden van 10 tot en met 15 mei, is afgelast.
In 2023 is een nieuwe gepland, van dinsdag 17
tot en met zondag 22 januari.
Na het uitreiken van de liederenbundels konden
de keeltjes gesmeerd worden.
Jan van Rossum gaf op ludieke manier de maat
aan en Piet van Boekel zorgde voor de begeleidende muziek. Het werd een gezellige middag
met koffie, thee en een glaasje.
WOORDZOEKER MEI
De oplossing van de aprilpuzzel was ‘lentebries’.
Deze doorloper bleek erg moeilijk te zijn gezien
het aantal ingestuurde oplossingen.
Daarom deze maand een makkelijker opgave,
een woordzoeker. In deze puzzel staan allemaal
woorden die in deze nieuwsbrief voorkomen.
Streep de woorden weg en je houdt een oud gezegde over. Stuur die in om in aanmerking te komen voor een leuk prijsje
voor 18 mei aan: derks798@gmail.com
of tel. 461989 of een briefje / strookje
in de brievenbus van Pastoor van Winkelstraat 84.
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