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AAN DE LEDEN         FEBRUARI 2019 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
Mevrouw  H.J.M.B.Th. van Mulekom 
De heer  J.C.G. de Ruijt 
Mevrouw  J.L. de Ruijt-Dessing 
Mevrouw  O.T.G. Albers-Bloemers 
De heer  J.M. Danen 

De heer  P.H.M. van der Wielen 
Mevrouw  H.M. van der Wielen-Jordens 
De heer  C.P. Schellekens 
De heer  A.J.P. van den Hoogen 
Mevrouw  A.M.A. Gielen-Spijkers 

 
OVERZICHT OUD PAPIER OPBRENGST 2018 
In het 4de kwartaal werd 93.060 kg oud papier opgehaald. Vorig jaar was dit in dezelfde periode 87,500 kg. Dus in 
het 4de kwartaal 2018 werd er 5.560 kg meer opgehaald. Hieronder de resultaten over het gehele jaar 2018: 

Jaar t/m 3e kwart 4e kwart. Totaal   

2018 269.708 93.060 362.768 kg 

2017 277.080 87.500 364.580 kg 

+ / - -7.372  5.560  -1.812  kg 

De K.B.O. dankt alle papierophalers voor hun grote inzet. 
 
DEZE MAAND KOMEN DE PAPIEROPHALERS  
 12 februari  in  Oost   26 februari  in  West 
 
GEVRAAGD PAPIEROPHALERS  
Om de papierophalers van ploegen Oost en West te versterken, worden nieuwe mensen gevraagd die één keer 
per maand mee willen helpen: meld je aan bij een van de bestuursleden! 
 
CONTRIBUTIE 2019 
Elk jaar heeft zo zijn vast ritme en telkens komen dezelfde items terug. Ook dit jaar is er het nieuws van onze 
penningmeester met de mededeling dat in de loop van de maand februari de KBO -contributie à € 22,00 pp voor 
het jaar 2019 zal worden afgeschreven. Cees de Vries / Piet van der Wijst. 
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo:     11 en 25 februari,  11 maart 14.00 uur 
Sjoelen:           18 februari,    14.00 uur 
 4 maart VERVALT i.v.m. carnaval 
 

TERUGBLIK op LIEDERENTAFEL  VAN 16 JANUARI 
Iedereen werd welkom geheten, maar vooral natuurlijk het koor ‘Toontje Lager’ met Jan van Rossum als dirigent 
en Tiny Smits als disc jockey voor de begeleidende muziek. In een bijzonder gezellige sfeer en onder het genot van 
een kop koffie of thee en in de pauze een glaasje, als smering voor de keel, werd de Concordiazaal gevuld met 
vrolijke muzikale klanken. Jan gaf bij elk liedje aan op welk moment we moeten beginnen zodat we ook allemaal 
tegelijk bij de laatste noot zouden eindigen. Het was een erg gezellig middag waar we met ongeveer 65 mensen 
naar de klok van 16.00 uur zongen, wat eigenlijk veel te snel ging. Bij goede ervaringen vergeet je de tijd: dus tot 
de volgende Liederentafel. 

                                  
 
 
 



5-DAAGSE REIS NAAR WNTERBERG 26-30 MEI 
Op vrijdagmorgen 15 februari om 10.30 uur, komt Dennis Sanders van Brabant Expres reizen weer een uitgebrei-
de toelichting geven. Heeft u voor die datum nog niet gereserveerd maar misschien wel interesse, kom dan zeker 
luisteren om beter uw keus te maken. Aanmelden voor de reis kan nog via het strookje! 
 
COMPUTERHOEK 
Een nieuwe ronde van 5 lesweken is gepland tussen carnaval en Pasen. Voor nieuwe cursisten zijn er nog uren op 
maandagochtend en woensdagochtend beschikbaar. De lessen zijn bedoeld voor mensen, die weinig of geen 
ervaring hebben met een computer. Eigen laptop mag overigens worden meegenomen naar het dorpshuis, waar 
de cursus wordt gegeven. Omdat de computerhoek een eigen onderdeel vormt van de KBO, wordt een bijdrage 
gevraagd van € 15,-  voor een serie van 5 wekelijkse uren. Ook bestaat de mogelijkheid om les te krijgen in de 
eerste beginselen van het omgaan met een tablet, iPad of Android (bv. Samsung). Het gaat hierbij in principe om 
3 lessen van 1 uur. Dat kost dan € 9,-. Opgeven kan door contact op te nemen met Han Scherer, tel. 461642 of 
han.scherer@home.nl.  
 

MET DE BIEB NAAR DE RECHTBANK   
Op donderdag 21 februari 2019 kunt u met de bibliotheek op excursie naar de Rechtbank in Den Bosch. U krijgt 
uitleg van een raadsheer en daarna sluiten we aan bij een aantal politiezittingen. Rond 11.00 uur, afhankelijk van 
de duur van de zitting, eindigt het bezoek. Belangstellenden moeten, op eigen gelegenheid, om 8.45 uur aanwe-
zig zijn bij de hoofdingang van Rechtbank Oost-Brabant: Leeghwaterlaan 8, Den Bosch. Zo min mogelijk spullen 
mee nemen (i.v.m. detectiepoortjes). Fotograferen verboden. Het maximum aantal deelnemers is 50. 
Aanmelden kan via: contactschaijk@nobb.nl Telefoon: tijdens openingstijden bib.: 0486-461788. 
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Met vriendelijke groet, Angelique Janssen  
 
SPORTEN  –  BEWEGEN  –  GYM  –  SENIORENGYM –  ZWEMMEN  –  NORDIC WALKING,    
dat allemaal is van belang om gezond(er) oud te worden. Er zijn veel mogelijkheden voor onze leden: 
Zwemmen: Kriekeput  65+  info@herperduin.nl 
Zwemmen: Golfbad Oss Vitaal 55+  info@golfbad.nl  
Nordic Walking: Pan& Zo maandag 10.00 uur 
Wandelen: Phoenix woensdag 9.30 uur 
Fietsen: Piet van Spijkplein dinsdag 13.30 uur 
Nieuw: Op dinsdag van 10.50- 11.40 uur kunt u gaan  
deelnemen aan de seniorengym in de biljartzaal van 
De Phoenix. Lessen worden gegeven door Mieke Schram, ex- fysiotherapeute en docent ouderengym en zijn    
bedoeld voor iedereen vanaf ca. 65 jaar.  
Ook als u minder goed ter been bent, bent u welkom want vrijwel alles kunt u ook zittend meedoen.  
De gym bestaat uit 15 minuten lopende oefeningen of staand bij de stoel, daarna oefeningen zittend op de stoel 
met allerlei materiaal zoals ballen en ringen. 
De oefeningen zijn er op gericht om u in een zo goed mogelijke conditie te houden, wat betreft spierkracht, be-
weeglijkheid, balans (valpreventie) en coördinatie/ handigheid.  
Het motto is: plezierig samen bewegen en na afloop even samen koffie drinken, als u daar tijd voor hebt.  
Kom vrijblijvend 2 keer gratis meedoen, gewone gemakkelijke kleding en platte schoenen. 
Kosten: 25 € voor 10 lessen.  
Extra inlichtingen: 0412-617122 (Mieke Schram) of 0486- 462627 (Kea Huvenaars)  
 

BELANGRIJK-BELANGRIJK-VOOR DE ADMINISTRATIE 
Wijzigingen van adres,  e-mailadres, telefoonnummer etc. graag doorgegeven aan secretaris Cees de Vries:      
Achter ’t Ven 1,  0486-464606  of  cjadevries@gmail.com   
 

BEZORGING ONS EN NIEUWSBRIEF 
Ad Brouwers gaat stoppen met de verspreiding van Ons en Nieuwsbrief. Deze taak wordt overgenomen door Pe-
ter van der Ven, hij is vanaf heden verantwoordelijk voor de bezorgers en bezorging.  
Bij wensen of problemen graag contact opnemen met Peter: 0486-462436   of    06-80043675 
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CARNAVALSMIDDAG       ZATERDAG 23 FEBRUARI PHOENIX 14.00-17.30 UUR: VRIJ ENTREE 
Met consumptie, hapjes en erwtensoep. Medewerking van Jeugdcarnaval, en Stichting De Moeslanden.  
Wie ontvangt dit jaar de ‘De Steek’????   

 

 

 
PRIKBORD: 

15 febr.: Dennis Sanders - Meerdaagse Reis Winterberg: 10.30 uur Phoenix 
21 febr.: Rechtbank Den Bosch 
23 febr.: Carnavalsmiddag in de Phoenix 
11 mrt.: ONS en Nieuwsbrief maart 
20 mrt.: Jaarvergadering 2019  14.00 uur  


