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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:  
Mw. M.A. Schoppema-Dekkers 
Mw. M.A. Kerkhof-Gordijn 
Dhr. A.M. Kerkhof 
 

SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  14 en 28 oktober 14.00 uur 
Sjoelen:    7 en 21 oktober 14.00 uur    4 november 14.00 uur 
 
TERUGBLIK OP:    VRIJWILLIGERSAVOND 18 SEPT. 
Op woensdag 18 september hebben we met 110 personen van de KBO deelgenomen aan de vrijwilligersavond in 
de Phoenix. Na het welkomstwoordje van onze voorzitter Henk van Ras, met een dankwoordje voor alle vrijwil-
ligers, werd er een welkomstdrankje geschonken en daarna konden we deelnemen aan een goede koffietafel die 
door het personeel van de Phoenix prima verzorgd was en op keurige tafels opgediend werd. 

                                               
Na de koffietafel hebben we met een drankje kunnen genieten van een geweldig optreden van de 4 fraai uitge-
doste dames van de Briljantjes uit Someren. Heel spontaan werd er meegezongen en met een scherp luisterend 
oor was er aandacht voor de diverse ludieke acts, die veel lachsalvo’s opleverden. 

                                                  
Na afloop gingen alle vrijwilligers voldaan  huiswaarts en hebben als dank een roos mogen ontvangen. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar weer rekenen op alle vrijwilligers van onze KBO-Schaijk. Nogmaals allen hartelijk dank. 
 
NOTARISSEN MOURIK EN DE BIE - 9 OKTOBER   
Notaris is aanwezig over het actualiseren van “oude” huwelijkse voorwaarden, testamenten, levenstestamenten 
en de privé-clausule”. Een arts is aanwezig die zal spreken over het behandelverbod en euthanasie.  
Dorpshuis de Phoenix: van 19. 00 uur – 21.00 uur. De toegang is gratis. Ontvangst vanaf 18.30 uur,  
 

16 OKTOBER:   OP DE KOFFIE MET QUIZZZIT 

                                    
Kom allemaal gezellig naar deze QUIZ met vragen, filmpjes, liedjes en meezingers speciaal afgestemd op mensen 
die de jaren 50, 60 en 70 hebben meege-maakt, u dus!! Zie de bijgevoegde flyer, lees hem en ben er de 16de 
oktober bij. De koffie is zoals gewoonlijk gratis. Zaal open 13.30 uur. 
 

 
 



NIEUWE NAAM VOOR KBO-SCHAIJK 
De naam Katholieke Bond van Ouderen schrikt met name de jongere potentiële leden wat af. Daarom hebben we 
gebrainstormd over een nieuwe eigentijdse aansprekende naam voor onze vereniging. We menen echter dat alle 
leden inspraak moeten hebben bij het bedenken van een nieuwe naam, daarom  maken we er een soort wed-
strijd van: BEDENK EEN TOEPASSELIJKE NAAM, dien die zo snel mogelijk in bij: Cees de Vries: 464606 of cjade-
vries@gmail.com De winnende naam wordt bekend gemaakt bij de Culturele Middag op 13 november 
De winnaar krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap! 
 
 
SeniorenExpo    VELDHOVEN 15 JAN. 2020 

We hadden een jaartje overgeslagen, maar dit jaar hebben we weer een bus voor 50 personen besteld. 
De SeniorenExpo is een beurs waar je uiteenlopende producten en diensten kunt vinden, gericht op de actieve 
oudere consument. 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 (België). Opstapplaats: Europaplein Schaijk (bij deelname van min-
stens 10 personen). Opstaptijd: nog niet bekend (zie Nieuwsbrief van november). Kosten: € 47,50 pp. (te betalen 
in de bus) inclusief busreis, koffie met gebak, 3-gangen diner, vrij bezoek aan de kerstmarkt, bezoek aan het 
shopping center Waasland in Sint-Niklaas. De KBO organiseert dit busreisje in samenwerking met de KBO-
AlleenGaanden-Club. Dit is dé gelegenheid om uw kerstaankopen te doen of zomaar te genieten van een sfeervol 
kerstdorp aan de voet van het stadhuis. Als u hier niet slaagt zal dat zeker lukken in het shoppingcenter Waasland. 
Dit overdekte winkelcentrum heeft het grootste gelijkvloerse (prachtig versierde) winkelcentrum van de Benelux.  
Opgave kan t/m 19 OKTOBER bij: Nettie van der Venne: 0486-462626  
 
K/C TERUGBLIK OP TONEEL IN LITH – 20 SEPT. 
Met 4 auto’s zijn we naar Lith geweest om mee te leven met het verhaal ‘Oorlog aan de Rivier’: na deze toneel-
voorstelling met muziek en zang ben je dubbel blij dat we nu 75 jaar vrijheid hebben zonder oorlog. 
 

NOG ÉÉN KEER NAAR ………………… 
 WensAmbulance Brabant vervoert mensen uit heel Brabant die niet lang meer te leven hebben en helpt  
zo hun laatste wens te vervullen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bestaande ambulancediensten, 
hospices, ziekenhuizen en huisartsen. 
Wacht niet met wensen  
Kent u een ernstig zieke met een wens? Hebt u zelf nog een laatste wens? Blijf er niet mee zitten. Nog te veel 
mensen overlijden zonder dat ze alles goed konden afsluiten. WensAmbulance Brabant regelt graag het vervoer 
voor u. We werken met professionele vrijwilligers en er is geen wachtlijst. Dus wacht niet langer met het realise-
ren van die wens. Voor het indienen van een wensaanvraag zie: www.wensambulancebrabant.nl 
 

RABO CLUBSUPPORT 
Raboleden kunnen nog stemmen tot 11 oktober. 
Laat je stem niet verloren gaan: heb je geen internet neem dan contact op met Piet van der Wijst: 463018 
 

SPORTIEF  -  KBO  -   SPORTIEF  -  KBO  -  SPORTIEF 
MAANDAG:  Nordic Walking      10.00 uur  Start bij de Kriekeput 
DINSDAG: Fietsen                     13.30 uur Start bij Piet van Spijkplein 
WOENSDAG: Wandelen                  9.30 uur Start bij de Phoenix  
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PRIKBORD: 
   7 okt.: ONS en Nieuwsbrief 
  9 okt.: Presentatie door notaris en arts 
16 okt.: Op de koffie met QUIZzzit  
13 nov.: Culturele Middag met Wim Daniëls 
14 dec.: Kerstmarkt Sint-Niklaas 
16dec.: Kerstmiddag met toneelstuk van toneelgroep Drie-in-Één:  ‘Een oma voor opa’ 
 

   


