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22STE JAARGANG    NR. 11 AAN DE LEDEN   NOVEMBER 2019 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:  

Dhr. J. van Toor 
Mevr. L.G.J.M. Witlox 
Mevr. R.I. van Herpen-van de Laak 
 

SJOELEN EN BINGO   
Bingo:   11 en 25 november 14.00 uur   
Sjoelen: 4, 18 november en 2 december      14.00 uur 
 

BRIDGECLUB KBO  25 JAAR:  5 NOVEMBER 
De bridgeclub van de KBO viert haar 25-jarig jubileum op dinsdag 5 november bij "Smaak in de 
Werkplaets". Om 12.00 uur is de ontvangst van de leden. Dan worden de jubilarissen gehuldigd. 
Daarna is er een feestelijke lunch. Na afloop wordt er gebridged met een hapje en drankje.  
Jo van Boekel, Secretaris  
 

NIEUWE NAAM KBO-SCHAIJK 
De naam Katholieke Bond van Ouderen is naar ons idee enigszins achterhaald. We zijn daarom op 
zoek naar een eigentijdse en voor iedereen aansprekende naam voor onze Schaijkse vereniging. We 
vragen nogmaals om hierover mee te denken: Bedenk een toepasselijke naam en dien die in bij: 
Cees de Vries: 464606 of cjadevries@gmail.com . De winnende naam wordt bekend gemaakt op de 
jaarvergadering in maart 2020. De winnaar krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap! 
 

13 NOVEMBER   CULTURELE MIDDAG met TOONTJE LAGER en WIM DANIËLS 

                                                                                    
Opening om 14.00 uur, met koffie en iets daarbij. Daarna zal het Gezelligheidskoor Toontje Lager ons 
meenemen en ons vermaken op een muzikale reis naar en door onze herinneringen met liedjes die 
we met z’n allen kunnen en mogen meezingen. Rond de klok van 15.00 uur is het dan tijd voor een 
drankje om de opgewarmde keeltjes te koelen, waarna we gaan luisteren naar de mooie verhalen 
van Wim Daniëls. 

                                                  
Wim Daniëls is een Brabantse schrijver, taalkundige, cabaretier en spreker uit Aarle-Rixtel. Bij het 
grote publiek is Wim vooral bekend van de televisie zoals bij ‘Omroep Brabant’ en o.a. bij ‘Pauw’. Hij 
heeft meer dan 100 boeken geschreven, de laatste 2 in 2019: Het dorp (over de dorpen in Nederland 
van 50/60 jaar geleden) en Houdoe! (over deze mooie Brabantse afscheidsgroet). Hij is een begena-
digd spreker die veel humor in zijn teksten stopt en in een begrijpelijke taal spreekt, vandaag o.a. 
over zijn nieuwste boek  ‘Het Dorp’. 
Allemaal van harte welkom bij deze Culturele middag, Zaal is open om 13.30 uur 

mailto:cjadevries@gmail.com


 

ZONNEBLOEM SCHAIJK-REEK         17 NOVEMBER. 
Veel van onze KBO-leden zijn ook lid van de Zonnebloem. Zij willen u allen uitnodigen op zondag 17 
november voor een gezellige handwerktentoonstelling van de Zonnebloem. De leden laten dan zien 
wat voor spullen ze gemaakt hebben, die u ook kunt kopen: er zijn allerlei spullen zoals tassen, das-
sen, pannenlappen, mooie kussens, etc. Ook kaarten, vaasjes, kerst engeltjes, e.d. gemaakt door 
onze leden, die wekelijks bij elkaar komen om samen gezellig een middag bezig te zijn. Er is een lote-
rij, het raden van een levensmiddelenpakket en meer gezellige activiteiten. Een lekker kopje koffie 
met appeltaart ontbreekt natuurlijk ook niet. Van de opbrengst van deze middag kunnen we weer 
nieuw materiaal kopen. Van Harte welkom bij De Wijers Netjeshof 4,  
17 nov. van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 
 

Toon Hermans 
 

  oud zijn is geen zaak van jaren, als ik ’t even zeggen mag 
  meerd’re malen heb ik mensen oud zien worden in één dag 

 

 leven is nog zo iets anders dan alleen een rikketik 
  ‘k heb ook mensen jong zien worden in een enkel ogenblik 

 

 

SENIORENEXPO VELDHOVEN 15 JAN. 2020 

We hadden een jaartje overgeslagen, maar dit jaar hebben we weer een bus voor 50 personen be-
steld. Er is veel te zien en te beleven op het gebied van wonen en leven, gezondheid en beweging, 
reizen, hobby en creativiteit. Geef je op via bovenstaande strook.   

 
 

 
KERSTMARKT IN SINT-NIKLAAS - ZAT. 14 DEC. 2019 

                                            
Uitstapje naar de Kerstmarkt in Sint-Niklaas (Belgie). Willen de 43 personen die zich hebben aange-
meld voor deze kerstreis het bedrag van € 47,50 pp overmaken op de KBO-rekening NL92RABO 
0146351029. Betalen is bevestiging!! Graag voor 19 november a.s. zodat onze pen-        ningmeester 
het totale bedrag kan overmaken              aan de reisorganisatie.  
Opstapplaats: Europaplein Schaijk Aanwezig:  08.15 uur  Vertrektijd: 08.30 uur. 
Veel plezier in Sint Niklaas: Nettie van der Venne  
 

RABO CLUBSUPPORT 
KBO- en Raboleden hebben hun stem laten horen, ondanks dat er nogal wat problemen waren met 
de stemcodes. Het was voor de genodigde clubs en verenigingen, bij de bekendmaking in Ravenstein, 
een heel leuke avond met als gastvrouw Christel de Laat (Omroep Brabant). Wij hebben met 199 
stemmen iets minder opgehaald dan vorige jaren, maar toch het leuke bedrag van € 955,20. Iedereen 
bedankt voor uw steun! 
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TERUGBLIK OP   QUIZzzit  16 OKTOBER 

                                
De grote zaal van de Phoenix was mooi gevuld en er hing een gezellige sfeer. De Quizmaster in zijn 
blauwe glitterjasje legde de Quiz en het gebruik van de stem-kastjes goed uit. Nadat de koffie 
genuttigd was, zette iedereen zich schrap om het er zo goed mogelijk van af te brengen. Een zeer 
gevarieerd aanbod van vragen, filmpjes en muziek maakte het voor iedereen interessant. We waren 
met z’n allen goed en snel bij het beantwoorden. Het groepje “Phoenix” ging met de eerste prijs 
strijken. Een mooie quizmiddag, hoe-wel die wel wat langer had mogen duren: een tip voor de 
volgende keer. 
 

LANGER ZELFSTANDIG WONEN MET HET OPPLUSPAKKET VAN MOOILAND  
U komt in aanmerking voor ‘n GRATIS Oppluspakket als uw huurwoning aanpassingen nodig heeft 
om prettig te kunnen blijven wonen. Het Oppluspakket is bedoeld voor mensen van 65+ en voor 
mensen met een lichamelijke beperking: medische indicatie is niet nodig. U kunt maximaal voor 150 
punten aanpassingen aanvragen: b.v. een douchestoel = 33 punten. Laat die punten niet liggen, maak 
er gebruik van. Ga voor meer inlichtingen en aanvragen naar: www.Mooiland.nl/Oppluspakket 
 

TERUG- EN VOORUITBLIK KBO-VAKANTIES! 
Op donderdag 21 november a.s. laat Hans Veenstra de foto’s zien van onze vakantie naar Den Bra-
bander. En natuurlijk kijken we ook vooruit met een diapresentatie naar de 6-daagse reis naar Val-
kenburg in juni 2020. Aanvang: 10.30 uur in de Phoenix. De koffie is gratis en iedereen is van harte 
welkom! 
 

PRIKBORD: 
13 nov.: Culturele Middag met Wim Daniëls 
17 nov.: Zonnebloem tentoonstelling 
21 nov.: Vakantie Terug- en Vooruitblik 
  2 dec.: ONS en Nieuwsbrief 
14 dec.: Kerstmarkt Sint-Niklaas 
16 dec.: Kerstmiddag met toneelstuk  
 ‘Een oma voor opa’ 
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