
 

 

22e JAARGANG    Nr.  4  AAN DE LEDEN         APRIL  2019 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
Dhr. F.M. Albers 
Mevr. C.M. Albers – van de Heuvel 
Mevr. C.J. Reuzenaar - van Tilburg 
 
DEZE MAAND KOMEN DE PAPIEROPHALERS  
   9 april  in  Oost  en 30 april  in  West 
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  8 april          Bingo voor Pater Vos               29 april   14.00 uur 
Sjoelen:        15 april    14.00 uur         22 april    vervalt i.v.m. 2de Paasdag 
 
JAARVERGADERING                  20 MAART 
Om 14.00 uur opende Henk van Ras de jaarlijkse H. Mis, die opgedragen werd voor de leden en overleden leden 
van onze KBO, met een woordje aan de toegestroomde  leden. Pastoor Harald Spiertz ging voor in de dienst en 
Riet Mekenkamp verzorgde de lezingen. Het avondwakekoor, o.l.v. Joop van Herpen met begeleiding op het orgel 
door Bets Schotman, verzorgde de gezangen. 

                                                  
Om 15.00 uur begon de Jaarvergadering in de grote zaal van de Phoenix, die volledig gevuld was met onze leden. 
Vanaf het podium leidde voorzitter Henk met secretaris Cees en penningmeester Piet de vergadering. Alle punten 
bleken hamerstukken.  
Bij de aftredende bestuursleden waren er twee niet herkiesbaar: 
Ad Brouwers en Thea van Summeren  werden met een bloemetje bedankt voor hun inzet voor de KBO.  

                                                              
Het nieuwe bestuurslid Marian van Boekel werd door handopsteken met algemene stemmen aangenomen.  

                                                                     
Het laatste punt van de jaarvergadering was de hulde aan de jubilarissen: dit jaar 25 personen die 25 jaar lid zijn, 
wat een gevolg bleek te zijn van de oprichting van de Bridgeclub in 1994.  
Om voor iedereen een persoonlijk woordje uit te spreken zou een middagvullend programma gaan worden, dus 
de huldiging ging deze keer in één keer met de hele groep tegelijk met een mooie bos bloemen en een oorkonde. 
De niet aanwezige leden werden later thuis opgezocht en daar gehuldigd.   
Voor de foto’s zie ommezijde en de website!!:www.kbo-schaijk.nl  

http://www.kbo-schaijk.nl/


                                                                                     
De middag werd verder voortgezet door KNEUT uit Grave onder het genot van een door KBO de aangeboden 
drankje. Met liedjes, meezingers, grappen en mopjes en doldwaze verkleedpartijen werden we vermaakt.  

                                               
Volop kon er meegezongen worden, er werd gedanst, maar de meesten zaten lekker op hun stoel te genieten, af 
en toe nippend aan hun drankje. Als je geniet, vliegt de tijd en ineens is het dan 17.00 uur: KNEUT was nog niet 
uitgezongen / uitgespeeld en het publiek had ook graag even meegedaan. Voldaan en met grote bossen bloemen 
keerden de jubilarissen huiswaarts. 
Nettie heeft de oorkondes en bloemen aan huis bezorgd o.a. bij Betsie van der Zanden die vroeger altijd de ver-
haaltjes in Nieuw geluid schreef. Ze was zeer vereerd dat er nog aan haar gedacht werd. 

                                                 
Verder bij Dhr. de Groot Riek Zwaans -Wingens, Tonny de Graauw en Tiny Vogels. 
 
BELEEF SCHAIJK:  OPENING NIEUWE CENTRUM  
De organisatie is al lange tijd druk bezig om er een groots event van te maken. Zaterdag 13 april van 14 tot 1 uur 
’s nachts  en zondag 14 april van 11 tot 18 uur. “We willen het nieuwe centrum van Schaijk voor iedereen ope-
nen”, vertelt Tobias Lange namens de organisatie. “Daarbij houden we rekening met alle leeftijden met activitei-
ten voor jong en oud. Zo komt er een feesttent met dj's en live muziek. Elders kun je heerlijk Bourgondisch genie-
ten van foods and drinks. Er komt zelfs een reuzenrad van bijna vijfentwintig meter waar je met de hele familie in 
kan voor een prachtig uitzicht over het dorp. Geniet mee!!” 
 

24 APRIL.:        OP DE KOFFIE MET JAN NILLESEN   De Peel 

                                    
Een culturele biografie van De Peel: naakt en leeg, boomloos, wegenloos, mensenloos, troosteloos, meedogen-
loos. Jan Nillesen geeft een lezing en presentatie over de Peel. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar 
natuurstudie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
[KNNV], IVN, en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en 
landschap. Zaal open 13.30 uur, begin 14.00 uur in de Phoenix 



 

 

 
PRIKBORD: 

1-5 apr.: Verjaardagsactie 
8-12 apr.: Goede Doelen Week 
13-14 apr.: Beleef Schaijk 
24 apr.: Op de koffie met Jan Nillesen 13.30 uur 
24 apr.: Bijeenkomst Papierophalers 
   6 mei: ONS en Nieuwsbrief 
26-30 mei: 5-daagse reis Winterberg 
21 aug.: Dagtocht  en  Samen uit eten 
 


