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AAN DE LEDEN   SEPTEMBER 2019 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
Dhr.  P.R.C. Grul Mevr.  A.M. Grul Mevr.  H.R.J.M. Schriks 
 

SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  9 en 23 september  14.00 uur  →→ 30 september 14.00 uur 
Sjoelen:  2 en 16 september  14.00 uur  7 oktober  14.00 uur 
 

BINGO MIDDAGEN KBO SCHAIJK 

                                        
Zoals in de vorige Nieuwsbrief stond, wilden we per 14 oktober 2019 een kleine verandering doorvoeren met de 
bingomiddagen van de KBO.  
De Bingokaarten kosten € 3.00 per stuk daar zit  GEEN koffie en thee meer bij in de pauze, u kunt een consump-
tiebonnetje 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.  
Graag zien we jullie dan op maandag 9 september  ` Het KienTeam  
 

BRIDGEN - HERINNERING.  
Het bridgeseizoen van de KBO be-gint op dinsdag 10 september met vrij bridgen. Op 17 september is de jaarver-
gadering. De competitie start op dinsdag 24 september. Inlichtingen bij: 
Harry van Dinther  06 - 53 21 15 13   
 

DAGTOCHT MAARSBERGEN - 21 AUG. – TERUGBLIK 
's Morgens om 9:00 uur vertrekken we met 95 personen vanaf het Europaplein met een stralende zon naar Wei-
staar in Maarsbergen met Brabant Express met twee leuke chauffeurs John en Jim. 

                                                
We worden ontvangen  door vriendelijk personeel bij de kaas- en boterboerderij met koffie en thee en gebak. 
Terwijl we aan de koffie zitten, wordt er een film vertoond hoe kaas gemaakt wordt. We hebben ook kaas kunnen 
proeven die op de tafel gezet werd. Daarna bezoeken we het museum van de kaasmakerij, ook was er een land-
winkel waar souvenirs en kaas gekocht kunnen worden.  
                                                               Rond 11.30 uur vertrekken we met een gids door het groene landschap van de Gelderse Vallei. De gids vertelt  
over de omgeving tijdens de  mooie kastelentocht, maar helaas zijn veel kastelen verborgen achter het groene 
bomenlandschap.  

                                                                    



Om 13.00 uur zijn we terug op de boerderij voor de lunch. Na de lunch kunnen we even de benen strekken of op 
het terras zitten en genieten van het mooie weer.  
Ondertussen wordt voor de glasentertainer Willem Buyse alles klaargezet. Hij geeft op een ludieke wijze uitleg 
over het blazen van glas en hij nodigt iemand uit het publiek uit om zelf te komen glasblazen.  

                                       
Het geheel is zeer leerzaam en ook hilarisch: een heel mooie show. 
Om 17.00 uur mogen we allemaal aan tafel voor het driegangen buffetdiner, waarbij soep en ijs aan tafel geser-
veerd wordt. 

                                      
Om 19.00 uur vertrekken we weer richting Schaijk en iedereen is tevreden over de dag en het heerlijke eten. Om 
20.00 uur zijn we weer terug. Onze chauffeurs John en Jim hebben ons een mooie reis bezorgd. 
 

SAMEN ETEN bij SMAAK – TERUGBLIK - 21 AUG.  
Maar liefst 85 personen gaven zich op voor het jaarlijkse KBO diner. Gezelligheid stond voorop maar daarna was 
het diner toch wel waar men voor kwam. 
En Bart van Gaal kookte als vanouds: lekker en een perfecte presentatie van de gerechten. Ook de zaal was met 
veel zorg ingericht en het personeel zorgde dat we niets te kort kwamen.  
Tijdens het diner konden de mensen nog een blik werpen op een bijzondere diapresentatie van de KBO- activitei-
ten door het jaar heen. Met dank aan Hans Veenstra en Han Scherer. 
Al met al weer een geslaagde avond! 
 

COMPUTERHOEK 
De nieuwe ronde van 5 lesweken staat gepland voor oktober/novem-ber. De herfstvakantieweek wordt vrij ge-
houden. Diverse deelnemers gaan door, maar voor nieuwe cursisten zijn lesuren op maandag- en woensdagoch-
tend beschikbaar. De lessen zijn bedoeld voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met een computer. De 
eigen laptop mag worden meegenomen naar de Phoenix.  

                                      
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 15,- pp. voor een serie van 5 wekelijkse uren. Ook bestaat de mogelijkheid 
om de eerste beginselen van het omgaan met een tablet, iPad of Android (b.v. Samsung) te leren. Het gaat hier 
om 3 lessen van 1 uur à € 9,- pp.  U kunt zich opgeven bij: Han Scherer: tel. 46 16 42 of han.scherer@home.nl  
  

mailto:han.scherer@home.nl


 

 
QUIZzzit – SENIOREN-OUDERENQUIZ - 16 OKTOBER 
Degenen die mee geweest zijn naar Den Brabander in Winterberg kennen deze quiz, waar onze Schaijkse ouderen 
heel goed gescoord hebben. Deze quiz halen we nu naar Schaijk zelf zodat iedereen weer eens oude tijden kan 
herleven!  

                                   
In de quiz van ± 40 vragen komt van alles aan bod uit de periode vanaf de jaren 30 tot nu. Beelden van het poly-
goonjournaal, voorwerpen van vroeger, cabaret en het leukste onderdeel: de liedjes van toen. Probeer dan maar 
eens niet mee te zingen. De quiz duurt van 60 tot 90 minuten.  
Noteer de datum:  16 OKTOBER - 13.30 UUR 
 

KUNST - CULTUUR 2 AUG. SOUS-TERRE – TERUGBLIK 
Met 13 personen zijn we naar Sous-Terre in Lithoijen geweest om de tentoonstelling energy4All deel 1 met daar-
aan verbonden de heARTparade met de hARTbankjes te bekijken (Stichting Energy4All zet zich in om energiestofwisse-

lingsziekten meer bekendheid te geven).  

                                       
Een informatieve middag met de 40 ogen van Ans Markus en o.a. de Dikke Dames van Gerdine Duijsers met daar-
na een wandeling door de beeldentuin en het gezamenlijke gezellige koffie drinken.  
Tot 15 september is energy4All 2 te bezichtigen.  
 

ACTIE – ACTIE – LEDENWERFACTIE – ACTIE –ACTIE  
Nieuwe leden kun je opgeven bij de secretaris Cees de Vries: 0486-464606 
 

PRIKBORD: 
18 sept.: Vrijwilligersavond voor genodigden 
20 sept.: K/C Oorlog aan de rivier, Lith 
27 sept.: K/C De Grens, Reek 
   7 okt.: ONS en Nieuwsbrief 
  9 okt.: Presentatie door notaris en arts 
16 okt.: Op de koffie met QUIZzzit 
 
 
 
 
 


