
 

22E JAARGANG    NR.  8 AAN DE LEDEN   AUGUSTUS 2019 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
Mw. G.J.W. van Hal-van Hensbergen  
Mw. W.A.E. Schaefer  
Dhr. M.A. van Geffen 
Dhr. P.J.F. van de Wetering 
Dhr. H.P.M. van Summeren  
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  12 augustus  14.00 uur,   26 augustus  14.00 uur 
Sjoelen:  19 augustus  14.00 uur    2 september   14.00 uur 
 
BILJART NIEUWS 
De KBO-biljartafdeling houdt zijn ledenvergadering op donderdag 22 augustus a.s. om 13.00 uur in de Phoenix.  

                                    
Aanvang van de Regiocompetitie is maandag 26 augustus; van de onderlinge competitie die altijd op vrijdag wordt 
gespeeld wordt de datum aan de spelers nader bekend gemaakt.  Leo van Hout 
 
BRIDGEN.  
Het bridgeseizoen van de KBO begint op dinsdag 10 september, het is dan vrij bridgen. Op 17 september is de 
jaarvergadering, daarna vrij bridgen. De competitie start op dinsdag 24 september. Wij spelen op dinsdagmiddag 
en wij beginnen om 13.15 uur. Geïnteresseerden die op een middag gezellig bridge willen spelen, kunnen zich 
opgeven bij: Harry van Dinther  06-53211513, ook voor eventuele informatie.  
 
TERUGBLIK OP KBO MEERDAAGSE REIS  
Met 26 personen vertrekken we op zondagmorgen 26 mei richting Winterberg. Onze chauffeur Jim brengt ons 
veilig naar de plaats van bestemming: Der Brabander, voor velen een bekende favoriet.  
Bovendien is het hotel grondig vernieuwd en er is zelfs een verwarmd buiten zwembad, maar ook binnen is van 
alles te beleven en ontdekken. En iedere avond is er wel iets te doen: een dansavond, bingo, 
fakkeloptocht, een fantastische diner- show en natuurlijk onze favoriet: de Quizzz! We doen met z’n allen fanatiek 
mee en weten zelfs de 6e, 7e en 10e plaats (van de 30 teams) te bereiken.  

                                                 
En dan zijn er nog de nodige uitstapjes en er staat een soort van piramides op het programma: het hoogtepunt 
daar is het kijken door een Virtual reality bril, wat simpelweg betekent dat je een “bril” op zet en dan sta je ineens 
in de ruimte tussen de planeten. En kan je bijvoorbeeld, een van de mensen horen roepen: ik wil nu naar de 
maan. Echt een unieke belevenis. Als afsluiter een etentje bij de Pastorie in Zeeland maar dat is dan helaas ook 



het einde van de reis. Rond 8 uur arriveren we allemaal op het Europaplein en kunnen terug kijken op een ge-
slaagde, maar vooral een gezellige reis!! 
Een uitgebreider verslag staat op www.kbo-schaijk.nl en ook 131 foto’s die voor eigen gebruik te downloaden zijn: 
Vakantieweek Winterberg, Sauerland, 2019 
 
NOTARIS EN ARTS 
Vanwege de onverwachte grote belangstelling voor de presentatie in januari jl. van Van Mourik & de Bie Notaris-
sen bij Nieuw Schaijk zal deze presentatie worden herhaald met de actuele stand van zaken. Het ontwerp zal zijn:  
Het actualiseren van “oude” huwelijkse voorwaarden, testamenten, levenstestamenten en de privé-clausule”.  
Er zal ook een arts aanwezig zijn van de huisartsen praktijk in Schaijk, die zal spreken over het behandelverbod 
en euthanasie.  
De presentatie zal plaatsvinden in Dorpshuis de Phoenix op 9 oktober 2019, om 19. 00 uur. De toegang is gratis. 
Ontvangst vanaf 18.30 uur, presentatie van 19. 00 uur – 21.00 uur.  
Aanmelding voor de presentatie kan op info@vanmourikendebie.nl.  
M.v.g. Mr. Dr. Patricia Konings, Notaris   
 
JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR KEVELAER 
Naar de troosteres der bedroefden: Zaterdag 24 aug. 2019. 
Het thema is; “Heer, naar wie zouden wij gaan?” U kunt zich aanmelden tot 18 augustus 2019, bij: 
Wieneke Vissers , Europaplein 15 Schaijk,  0486-461337  

                                       

"AFSCHEID NEMEN" 7 AUGUSTUS ONDER DE LINDE 

“Waarom praten over het einde gelukkig maakt”  
Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar, 19.00 uur start van deze thema-avond: er komen 3 sprekers. 
Sylvie Kroef schreef een boek over Afscheid nemen 
José Govers is jarenlang vrijwilliger bij Terminale/ 
palliatieve zorg in de eigen omgeving thuis 
Jan Verbeek is directeur van Hospice Oase in Oss die vertelt hoe, wanneer en wie er allemaal naar een Hospice 
kan komen wanneer de terminale/palliatieve zorg thuis niet mogelijk is of te zwaar is.  
Met vriendelijke groet,   Toos Franken, Wijkverpleegkundige  
 
BINGO MIDDAGEN KBO SCHAIJK 
Voor de bingo van 12 augustus t/m 30 september zijn de prijzen nog zoals ze tot nu waren: € 3.00 per kaart.   

                                        

http://www.kbo-schaijk.nl/
mailto:info@vanmourikendebie.nl


 

Met ingang van 14 oktober willen we wat veranderen met de bingomiddagen. De kienkaarten gaan € 2.50 per 
stuk kosten, daar zit GEEN koffie en thee meer bij. U kunt een consumptiebonnetje kopen voor een kopje koffie of 
thee voor € 1.40. Andere Consumpties kunt U kopen aan de bar. Eigen Consumpties zijn niet toegestaan, indien 
die toch aanwezig zijn, moeten wij er helaas iets van zeggen. 
Verder wensen wij jullie veel plezier en geluk met de bingomiddagen.  Het KienTeam 
 
DAGTOCHT MAARSBERGEN          21 AUGUSTUS 
Voor de dagtocht verzamelen we om 8.45 uur op het Europaplein: vertrek is om 9.00 uur.  
SAMEN ETEN in de WERKPLAETS     21 AUGUSTUS 
Om 18.00 uur worden degenen die ingeschreven hebben voor het diner verwacht in de Werkplaets, Runstraat 67. 
 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE  
Hebt u zich door onvoorziene omstandigheden vergeten op te geven? Geen nood, het kan deze week nog: bel 
even naar één van onderstaande nummers. 
Dagtocht:  Mariet van der Ven   462436 
Samen eten:  Nettie van der Venne   462626  
 
KUNST / CULTUUR: OORLOG AAN DE RIVIER - LITH - 20 SEPTEMBER 
Theater Dankzij de Dijken viert 75 jaar vrijheid en wil met de voorstelling Oorlog aan de Rivier historie herdenken 
en levend houden.  

                                      
De buitenvoorstelling, gebaseerd op waargebeurde, nog onbekende verhalen verteld door mensen die de oorlog 
nog hebben meegemaakt wordt gespeeld op een prachtige locatie aan de Maas en ondersteund door live muziek 
van koor en combo. Kaarten in de voorverkoop à € 15,-   
Contactpersoon:  Ria Muijselaar  0486-463723 
 
KUNST / CULTUUR: ONEWOMANSHOW - EKATERINA LEVENTAL  
In Het Wapen van Reek is op vrijdag 27 september om 20 uur de muzikale voorstelling van Ekaterina Levental ‘De 
Grens’ te zien. wat is gebaseerd op dagboekfragmenten van zangeres/harpiste Ekaterina Levental en gaat over 
haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie.  

                                          
Kaarten in de voorverkoop à €15,- inclusief consumptie zijn verkrijgbaar in de bibliotheek.  
Contactpersoon: Coby Lange  0486-461831 
 
SCOOTMOBIELCLUB KBO 
Elke dinsdag om de 14 dagen gaan we op pad met  7 tot 8 scootmobielen. De start is altijd om 14.00 uur vanaf het 
plein voor de Phoenix. We rijden ongeveer 30 - 35 kilometers met onderweg een stop voor koffie met iets daarbij. 
Om 17.00 uur zijn we weer terug in Schaijk. Nieuwe leden zijn welkom. 
Marie en Pieta van der Schans, 0486-471198 

 
PRIKBORD: 

21 aug.: 8.45 uur Dagtocht Maarsbergen 
21 aug.: 18.00 uur Samen Eten de Werkplaets 
  2 sept.: ONS en Nieuwsbrief 
18 sept.: Vrijwilligersavond genodigden 
20 sept.: K/C Oorlog aan de rivier, Lith 

27 sept.: K/C De Grens, Reek 
  9 okt.: Presentatie door notaris en arts 
16 okt.: Op de koffie met…………… 
13 nov.       Culturele middag met Wim Daniëls 


