
 

AAN DE LEDEN         MAART 2019 
 
WELKOM AAN ONS NIEUWE LID Mw. E.M. Bongers-Verstegen 
 
DEZE MAAND KOMEN DE PAPIEROPHALERS  12 maart  in  Oost en 26 maart  in  West 
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo:  11 en 25 maart  14.00 uur 8 april          Bingo voor Pater Vos 
Sjoelen:          18 maart en 1 april  14.00 uur 
 
JAARVERGADERING   20 MAART 
Bij de Ons en Nieuwsbrief van vorige maand was de ORANJE uitnodiging voor de jaarvergadering van 
20 maart gevoegd. Allemaal van harte welkom bij de H. Eucharistieviering om 14.00 uur in onze pa-
rochiekerk. Om 15.00 uur begint de Jaarvergadering in de grote zaal van de Phoenix. Na de jaarver-
gadering en bestuursverkiezing is er de hulde aan de jubilarissen. De middag wordt verder voortgezet 
door KNEUT uit Grave die veel optreden in verzorgingshuizen, bij KBO verenigingen, De Zonnebloem, 
Rode Kruis en ziekenboten, vrouwenverenigingen, verpleeghuizen etc.  De Kneutjongens hebben 
optredens verzorgd van Harderwijk tot Helmond en van  ’s-Hertogenbosch tot Boxmeer onder het 
motto: We laten mensen genieten van onsen hebben zelf ook veel plezier. 

                                              
 
5-DAAGSE REIS NAAR WINTERBERG  26-30 MEI 
Voor de 5-daagse reis naar het prachtige hotel Der Brabander in Winterberg zijn nog enkele plaatsen  
beschikbaar.  

                                  
Wilt u nog mee? Bel even naar Nettie van der Venne: 0486-462626    of    06-29977735 
Vriendelijke groet, Nettie 
 
BELANGRIJK-BELANGRIJK  VOOR DE ADMINISTRATIE 
Wijziging van adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. graag doorgegeven aan onze secretaris:  
Cees de Vries:  Achter ’t Ven 1,  0486-464606  of  cjadevries@gmail.com   
 
WALKING EVENT DE MAASHORST   31 MAART 
De 5de editie van Walking Event de Maashorst start bij De Kriekeput in Herpen/Schaijk. De wandeling 
wordt georganiseerd voor jong en oud. De route gaat dwars door de bossen, ruw natuurgebied en 
langs historische plaatsen.  

mailto:cjadevries@gmail.com


                                         
Een geweldige tocht waarbij vorig jaar 900 deelnemers van start gingen. 31 Maart zullen de Maas-
horst Ondernemers hun deuren weer openzetten voor een geweldige wandeling in het Oergebied 
van Brabant.  
Afstanden en starttijden 
  5 km   Tussen 08:00 en 14:00 uur  
10 km   Tussen 08:00 en 13:00 uur 
15 km, 20 km en 30 km Tussen 08:00 en 12:00 uur  
Kosten zijn € 5,- pp. Inschrijven kan zondag 31 maart op de startlocatie.  
De organisatie van Walking Event De Maashorst  
 

TERUGBLIK CARNAVALSMIDDAG - 23 FEBRUARI 
Zoals gebruikelijk is al ver voor 14.00 uur de zaal gevuld met kleurrijk aangeklede carnavalsvierders.  
Kopjes staan klaar op mooi gedekte tafels. Personeel van de Phoenix ontvangst ons met koffie/thee 
en een snee ‘goei krintemik’ wat aangereikt wordt door de Huppelpupkes en Dansgarde. Wij gaan nu 
volop genieten van een goed verzorgde middag door de Jeugdcarnaval en Stichting de Moeslanden.  

                               
In een ontspannen sfeer wordt carnavalsmuziek gespeeld door de jeugdhofkapel Toeter Mar Henne, 
er wordt gedanst door o.a. de Huppelpupkes en een leuke acts met leuke grappen. In de pauze wordt 
ons een lekker drankje gepresenteerd en later komen leden van de Raad van Elf met heerlijk hapjes 
rond. Na de pauze neemt de Stichting de Moeslanden het over en de Boerenmoeskapel speelt de 
sterren van de hemel. We worden vermaakt met dansen en de act van de ‘gewichtige dames’.  
Marieke van Duinhoven en Maarten Hendriks presenteerden met hun vlotte babbel de hele middag 
op een leuke manier. Jaar na jaar organiseert Doortje Bekkers voor de KBO- ouderen deze carna-
valsmiddag. Ook dit jaar was zij weer verantwoordelijk voor het programma en schreef ze het mee-
zinglied. Prins Bart vond dit zo belangrijk dat hij haar met een woordje oprecht dank zegt en haar 
verrast met een prachtige bos bloemen. 
Doortje bedankt voor al die jaren! 
Prins Bart en grootvorst Maarten gaan met enkele steekwoorden de Ere-Moeszak bekend maken. 
Pas bij het noemen van de Nieuwsbrief voor de KBO is duidelijk dat de samensteller hiervan (Toon) de 
‘gelukkige’ is. De steek, het schuitje, wordt opgezet en de bloemen aangereikt met begeleiding van 
vrolijke klanken door de Hofkapel. Dan kan de dansvloer gebruikt worden, wat uitnodigt tot enkele 
Line-Dance-passen. Als afsluiter van deze gezellige middag natuurlijk de welbekende goed gevulde 
erwtensoep en roggebrood met katenspek. 
 
 



 

VERJAARDAGSACTIE       1 T/M  5 APRIL 
Van 1 tot en met 5 april gaan de collectanten van de Verjaardagsactie rond. De opbrengst wordt voor 
een deel gebruikt voor de fruitschalen van de 80-plussers en om diverse jeugdwerken financieel te 
ondersteunen.  
Groet H@ns Veenstra.  
 

ATELIER ANDERS - SCHUTSBOOMSTRAAT 53 
De kunstenaars Matteo Bal en Korneel Jeuken zijn zowel actief als kunstenaar, als cartoonist of ani-
mator voor de krant. Loop eens op een vrijdag of zaterdag middag binnen bij Atelier Anders van 8-3 
tot 20-4. Lia Verstegen 
 
URBAN FUN RUN & WALK!  14 APRIL  
Er is geen betere manier om Schaijk te beleven dan via de URBAN FUN RUN & WALK! 
Drie prachtige routes voeren kinderen, hardlopers en wandelaars langs / door de uniekste plekjes 
van dit gezellige werelddorp Schaijk. Je loopt buiten, maar ook dwars door allerlei gebouwen heen. 
Nieuw en oud, binnen en buiten, voorspelbaar maar zeker ook onverwacht. Je maakt het allemaal 
mee tijdens deze tocht, die start en eindigt in het spiksplinternieuwe centrum van Schaijk. De lengte 
van het parcours voor de gezellige of getrainde wandelaar is  5 of 10 kilometer. Starttijden: 5 km.: 
11.30 uur, 10 km.: 11.00 uur, melden vanaf 10.00 uur. Kosten: € 7,50 inclusief iets lekkers bij ons 
Foodtruck-festival en toegang tot het unieke 2-daagse evenement Beleef Schaijk! Schrijf je snel in! 
www.beleefschaijk.nl  
 

PRIKBORD: 
20 mrt.: Jaarvergadering 2019   14.00 uur  
31 mrt.: Walking Event Maashorst 
1 - 5 apr.: Verjaardagsactie 
14 apr.: Beleef Schaijk 
24 apr.: Op de koffie met Jan Nillesen 
24 apr.; Etentje papierophalers 
26-30 mei: 5-daagse reis Winterberg 
21 aug.: Dagtocht  en  Samen uit eten 
 

http://www.beleefschaijk.nl/

