
 

22e JAARGANG    Nr.  6/7 AAN DE LEDEN   JUNI / JULI 2019 
WELKOM AAN ONS NIEUWE LID:    Mw. C.J. Reuzenaar - van Tilburg.  
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  10 juni vervalt i.v.m. 2de Pinksterdag,   24 juni en 8 juli  14.00 uur 
Sjoelen:       3,  17 juni en 1 en 15 juli 14.00 uur 

Dorpshuis de Phoenix is gesloten van 22 juli t/m 11 augustus 
DAGREIS MAARSBERGEN E.O. OP 21 AUGUSTUS 
Onze dagreis begint om 9.00 uur en gaat naar Maarsbergen en omgeving. Op de kaasboerderij van Weistaar wor-
den we ontvangen met koffie en gebak, waarna we  uitleg krijgen over kaas en boter in de kaasmakerij en het 
Kaas- en Botermuseum met kaasproeverij.  

                                                 
Daarna een schitterende kastelentocht langs verschillende kastelen met uitleg door een gids in de bus.  

                                               
Na de uitgebreide lunch met kroket een GlasEntertaintment over glasblazen met show van Willem Buyse. De dag 
wordt afgesloten met een gezamenlijk diner en zo rond 20.00 uur zijn we weer terug in Schaijk. De kosten voor 
deze dagreis zijn € 45,- pp voor KBO-leden: wilt u een introducé meenemen die geen lid van onze KBO is, dan 
geldt daarvoor de volledige prijs van € 61,-. 
SAMEN UIT ETEN IN DE WERKPLAETS  21 AUGUSTUS 
Op dezelfde dag als de dagreis is het Samen Eten om toch samen te zijn met KBO-leden.  
Dit jaar zijn we te gast bij De Werkplaets aan de Runstraat (de oude bowling).  
De kosten voor dit gezamenlijke diner zijn €16, - pp voor leden, introducés betalen € 32,-. 
De opgavestrook voor deze ‘Dagreis’ of voor het ‘Samen Eten’ bij de Werkplaets staat aan de achterkant van deze 
Nieuwsbrief. De inschrijfdata zijn: 20 en 21 juni van 13.00 – 14.30 uur, foyer van de Phoenix. 
Dit jaar kan ook voor de Dagreis betaald worden via de bank tot uiterlijk 18 juni  
op nummer NL 92 RABO 0146351029 à €45,- pp (of €61,-) onder vermelding van Dagreis KBO afdeling Schaijk  
 
VERJAARDAGSACTIE   einduitslag 
De 54ste verjaardagactie is weer voorbij, onze 45 collectanten hebben erg hun best gedaan. Van 1 april tot en met 
6 april is heel Schaijk door hen bezocht. Er is weer meer bijeengebracht dan vorig jaar, namelijk een netto bedrag 
na aftrek van kosten van € 4952. Er zit dus duidelijk een stijgende lijn in. Het opgehaalde bedrag is bestemd voor 
onze 80-plussers, zij ontvangen op hun verjaardag een fruitmand, maar ook jeugdfestiviteiten worden niet verge-
ten, evenals het KeeMoesbal en de jeugdhofkapel krijgen een mooie bijdrage. Iedereen die meegeholpen heeft 
om dit te realiseren hartelijk dank.     H@ns Veenstra. 
 

OUD PAPIER OVERZICHT 1STE KWARTAAL 2019 
In het eerste kwartaal van 2019 werd 100.200 kg oud papier opgehaald. Vorig jaar was dit in dezelfde periode 
98.100 kg. Dus in het eerste kwartaal van 2019 werd er 2.100 kg papier meer opgehaald.  
De K.B.O. dankt alle papierophalers voor hun enthousiaste en grote inzet.  Piet van der Wijst 
 

BILJART NIEUWS. 
Vrijdag 3 mei vierden leden van de K.B.O. biljartafdeling Schaijk hun feestelijke afsluiting van het biljartseizoen 
2O18-2019 bij de Phoenix in Schaijk. Er werden de jaarlijkse kampioenswedstrijden gespeeld:  



De Frits-Spanjers-wisseltrofee -libre waarvan Tini Vogels de winnaar werd. En ook de Cees-van-Son-wisseltrofee-
bandspelen waarvan Gradus Derks de winnaar werd. 

                                       
Daarna werd bekend gemaakt dat Leo van Hout als secretaris de voorzitter gaat ondersteunen. Op die manier is 
het bestuur ook weer compleet.  
Samen met de 78 biljartliefhebbers werd dit gevierd met een drankje en enkele hapjes wat de dames van de 
Phoenix keurig hadden verzorgd.  Voorzitter Jos Vissers dankte alle vrijwilligers die zich voor de club extra dienst-
baar hadden gemaakt en wenste alle leden een prettige vakantie toe. Rond half vijf ging ieder met een tevreden 
gevoel naar huis.      Het bestuur biljart K.B.O. Schaijk. 
 

KUNST EN CULTUURCLUB NAAR JAN CUNEN  OSS 
Op vrijdag 17 mei vertrokken een 21 belangstellende KBO-ers samen naar de tentoonstelling ‘Naakt of Bloot’ in 
het museum Jan Cunen in Oss. Op 2 verdiepingen waren de werken te zien van bekende Nederlandse schilders 
(mannen) o.a. Breitner, Jan Sluiters en Isaac Israëls. Maar ook schilderwerken en fotowerk van vrouwen van deze 
tijd zoals Carla van de Puttelaar, Viviane Sassen en Isabelle Wenzel. 
'Naakt of Bloot' : vrouwelijk naakt in de kunst werd tentoongesteld. Toon Derks gaf een goed voorbereide uitleg 
over de tentoonstelling. Alleen al de titel ‘Naakt of Bloot’ is voor velen 2 maal een woord met dezelfde betekenis. 
Iemand gaf als duidelijk onderscheid: Je staat bloot onder de douche, maar je wordt naakt geboren. 
Toon vertelde over de schilders/kunstenaars en hun manier van werken volgens de tijd(geest) waarin zij leef-
den/leven. Dan is er tijd om zelf rond te gaan, te zien en te bewonderen wat er aan kunstwerken werd getoond.  
En nog iets extra’s: Op de bovenste verdieping waren de werken tentoongesteld van de amateurschilders van het 
TV Programma ‘Project Rembrandt’. Het werk van de finalisten: Ruben – Suzana - Nard en winnaar Sebas waren 
heel bijzonder. Ook het werk van de uit Oss afkomstige Fleur kreeg een plaats.  
De schilderijen leken nog mooier dan je op TV zag.  
Deze prachtige middag van de Kunst en Cultuur groep van onze KBO was een schot een roos.             Jeanne 
 

WANDELCLUB KBO 
15 mei 2019 waren ze met maar liefst 11 personen om samen te wandelen. De club wandelt ongeveer 4,5 á 5 km 
en drinken na afloop in de foyer gezamenlijk een kopje koffie of thee om nog even gezellig na te kletsen.  

                              
Wilt u graag meewandelen? Elke woensdagmorgen om 9.30 uur starten we bij de Phoenix. 
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR VVV-SCHAIJK 
Het VVV-agentschap Schaijk is op zoek naar enthousiaste dames en heren die het team willen komen versterken. 
Op zaterdag is het agentschap open van 10.00 -13.00 uur en wordt geleid door 2 vrijwilligers. Er is geen specifieke 
vooropleiding/kennis vereist. Belangstellenden kunnen bellen met Dian van Hoof: 
463600, of mail naar  info@dorpshuizenlanderd.nl 
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GROET UIT SAUERLAND / WINTERBERG 
verslag van deze reis komt in de Nieuwsbrief van augustus. 

             
 
PRIKBORD: 
20/21 juni: Inschrijven Dagreis en Samen Eten 13.00 – 14.30 uur 
  5 aug.: Nieuwsbrief en ONS augustus 
21 aug.: Dagtocht Maarsbergen 
21 aug.: Samen Eten in de Werkplaets 
18 sept.: Vrijwilligersavond genodigden 
 
 


