AAN DE LEDEN

DECEMBER 2019

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Mw. W.F. Schouten
Dhr. W.A.M. van Tilburg
Mw. M.M van Oort
Dhr. G.J.M. Bouten
Mw. H.J.A.A.M.van Oort
Mw. H.W.M.F. Bouten
Mw. M.B. van Tilburg
Mw. A.J. Spanjers-Wingens
SJOELEN EN BINGO
Bingo:
9, 23 en 30 december
Sjoelen: 16 december en 6 januari

Dhr. W.P.F. Megens
Dhr. J.M. van Thiel

14.00 uur
14.00 uur

KERSTMARKT IN SINT-NIKLAAS - ZAT. 14 DEC. 2019
Verzamelen voor de Kerstmarkt om 08.15 uur op het Europaplein en vertrek om 08.30 uur!!!
Graag een geldig identiteit bewijs meenemen.
KERSTMIDDAG

MAANDAG 16 DECEMBER

TONEELSTUK:

EEN OMA VOOR OPA

Het is een paar dagen voor Kerstmis en Janus Jansen vraagt zich af hoe de komende Kerstdagen
zullen verlopen. Kleindochter Janneke heeft het vast te druk met haar gezin en zoon Johan is
gescheiden, daar zal hij ook niet veel gezelligheid van kunnen verwachten. Het zal dus wel een
eenzame Kerst worden…… Maar dan kent hij zijn zoon en kleindochter toch slecht. Ze hebben een
oproep geplaatst in de plaatselijke krant: ‘Een Oma voor Opa ‘. Hierin vragen ze oudere,
alleenstaande dames contact met hen op te nemen voor een kennismaking met hun vader resp. opa,
want ze gunnen Janus een gezellige oude dag. Maar……het loopt allemaal een beetje anders dan ze
zich hebben voor gesteld!
LEVENDE KERSTSTAL - WOENSDAG 18 DECEMBER IN DE PAROCHIEKERK VAN SCHAIJK.
Het kerstverhaal wordt uitgebeeld terwijl het verhaal verteld wordt. U bent van harte welkom met
kinderen/kleinkinderen om 15.00 in de parochiekerk.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat bewoners van Vierhoven, de Wijers en Walepoort kunnen komen
kijken. 14.00 uur kerk open, 15.00 uur start presentatie. Iedereen is welkom en entree is gratis.
Daarna, rond 16,00 uur gezellig samenzijn bij OntmoetingsCentrum Onder de Linde met koffie en
kerstbrood.
Toos Franken
MAANDAG 16 DECEMBER: KERSTMIDDAG
Van harte welkom allemaal in De Phoenix op maandag 16 dec. voor de Kerstmiddag:
Zaal open: 13.30 uur.
Begin: 14.00 uur Kerstviering door KBO-leden en pastoor Spiertz: lied-gedicht-gedachte
Daarna:Koffie/thee
14.45 uur: Toneelstuk door ‘Vier in Een’ EEN NIEUWE OMA VOOR OPA Zie de beschrijving
15.30 uur:
Kleine pauze met consumptie 16.30 uur:
Einde van het toneelstuk
Verloting:
tafelversieringen/kerststerren 17.00 uur:
Afsluiting van de Kerstmiddag
MET KERST ALLEEN”
28 DECEMBER
Net als in voorgaande jaren zal ook in 2019 “Alleen met Kerst” weer georganiseerd worden. Deze
middag, bedoeld voor alleenstaande ouderen uit Schaijk, is al jaren een speciale ontmoeting voor

ouderen die de feestdagen zonder partner of kinderen moeten doorbrengen. De middag vindt plaats
op zaterdag 28 december vanaf 14.00 uur in de Feesterij de Potter, Past . van Winkelstraat 2.
Kaartverkoop is op woensdagmiddag 11 december van 14.00 tot 15.00 uur in de Phoenix in Schaijk.
Deelname kost € 10,00 waarvoor niet alleen gezellig “bijgebuurt” kan worden maar ook een stukje
muziek, een drankje en een ouderwets warm buffet inbegrepen is. Nadere inlichtingen bij:
Doortje Bekkers, tel: 0486-461498

VELDHOVEN 15 JAN. 2020
Je kunt je nog opgeven via de strook aan ommezijde.
DENKT U NOG AAN EEN NIEUWE NAAM
Bedenk een naam en dien die voor 15 december in bij: Cees de Vries: 464606 of
cjadevries@gmail.com . De winnaar krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap!
TERUGBLIK:

CULTURELE MIDDAG

18 NOV.

Al vroeg loopt de grote zaal vol en met een kleine 200 leden zingen we mee met de liedjes van
Toontje Lager o.l.v. Jan van Rossum en genieten van koffie en een drankje. Wim Daniëls neemt na de
pauze het stokje over en vertelt vlot en duidelijk over ‘Het Dorp’ zoals het was en waarschijnlijk nooit
meer zal worden:

En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan
Bij zo’n vlot verhaal gaat de tijd snel, ook deze middag, maar we kunnen alles teruglezen in zijn boek.
Toontje Lager sluit de middag af met meezingers.
TERUGBLIK: BRIDGECLUB KBO 25 JAAR
5 NOV.
De bridgeclub van de KBO-Schaijk vierde haar 25-jarig jubileum in de “Werkplaets”. De zaal was
feestelijk aangekleed. Onze club heeft 60 leden en 13 leden waren vanaf de oprichting lid en kregen
van de voorzitter een doos luxe bonbons. Fonza van Kraaij gaf een overzicht vanaf het begin dat zij
penningmeester was. De contributie werd contant betaald, toen ze stopte kon alleen nog per bank
betaald worden. Alewijn somde de verschillen op van begin tot nu: uitslagen op papier met de week
daarop pas de uitslag.

Nu wordt alles in de computer ingevoerd en na af-loop heeft iedereen de uitslag. Hij eindigde met
een mooi gedicht. Na het genieten van de soep en een heerlijk buffet begonnen we met bridge voor
de competitie, onder het genot van een hapje en een drankje. Een geslaagde middag. Jo van Boekel
PRIKBORD:
11 dec.: kaartverkoop ‘Alleen met Kerst’
14 dec.: Kerstmarkt Sint Niklaas
16 dec.: Kerstmiddag met toneel 13.30 uur
18 dec.: Levende Kerststal - Kerk Schaijk
28 dec.: ‘Met Kerst Alleen’ bij de Potter
2 jan.: Pronkzitting Kaartverkoop
13.30 – 15.00 uur in de Phoenix

Prijs nog niet bekend
3 jan.: Jaarvergadering Biljartclub
en tevens Nieuwjaarsreceptie
6 jan.: ONS en Nieuwsbrief
15 jan.: SeniorenExpo Veldhoven
18 jan.: Pronkzitting 13.30 uur

6-DAAGSE REIS LIMBURG – BELGIË 8 T/M 13 JUNI
Vanuit hotel Schaepkens in Valkenburg worden elke dag uitstapjes gemaakt: Thorn, Valkenburg met
Cau-berg en grotten, Maastricht en Zuid Limburg met o.a. Margraten. In België de mijnen van Blegny
(Unesco werelderfgoed), abdij Val Dieu en Malme-dy.
Leuke 6-daagse reis à € 499,- pp. Zet alvast in de agenda, meer gegevens en opgavestrook in de volgende nieuwsbrief.
DAMESGYMNASTIEK

DINSDAGMORGEN

Om fit te blijven en goed te kunnen blijven bewegen moet je soms wat oefeningen doen, bijvoorbeeld door 50 minuten per week te gymmen. De KBO-dames gymmen met eenvoudige oefeningen
op de dinsdagmorgen van 10.55 - 11.45 uur in de Phoenix o.l.v. Mieke Schram: kosten zijn € 25 voor
10 lessen.
Kom eens kijken of geef je op!

