
 

 

22e JAARGANG    Nr.  5  AAN DE LEDEN          MEI  2019 
 
DEZE MAAND KOMEN DE PAPIEROPHALERS     14 mei  in  Oost, en   28 mei  in  West 
Bij deze ONS is een bewaarexemplaar gevoegd met de data voor het hele jaar. Zet de data in de agenda of prik het 
blad op het prikbord bij de lijst van ophaaldata van de gemeente. 
 
SJOELEN EN BINGO   
Bingo: 13 en 27 mei 14.00 uur  Sjoelen:   6 en 20 mei 14.00 uur 
 
RIJBEWIJSKEURING       75-PLUS   
Vanaf het moment dat u 75 jaar bent en u een nieuw rijbewijs nodig heeft, dan moet u zich medisch laten keuren. 
Zo weet u zeker dat u veilig en verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. Voor rijbewijskeuringen voor Lan-
derd kunt u terecht bij:  Wijkcentrum De Hille, De heer E. Windgassen, Looveltlaan 25, 5345 WB  Oss,  
tel: 06-13.03.13.21.  Prijs: € 35,-. Keuring elke 2de maandag van de maand. 

                                              
Vraag op tijd uw keuring aan! Het CBR hanteert een termijn van maximaal 4 maanden. 
 
KBO ALLEENGAANDENCLUB  
Op een koude lentedag kregen 22 leden van de KBO  AlleenGaandenClub  een gastvrij onthaal op het nieuwe Va-
kantiepark Schaijk aan de Zeelandsedreef.  

                             
Charles en zijn medewerkers verwenden hen met een lekkere lunch en na afloop van de rondleiding over het park 
stond er voor iedereen een heerlijk stuk homemade taart klaar. 

                                            
Het park ziet er fantastisch uit, er is een zonnig terras; bij het droneparcours zagen de dames een drone neerstor-
ten en ook de hypermoderne waterspeelplaats werd in werking gezet. 

                                           
En de 4- en 6 persoonshuisjes zijn vanzelfsprekend van alle gemakken voorzien. Het werd een leuk uitstapje. 
 
 
 
 
 
 
 



MEERDAAGSE REIS        26 T/M 30 MEI 
Laatste nieuws over de KBO-meerdaagse reis naar Der Brabander in Winterberg van 26 t/m 30 mei a.s.: vroeg uit 
de veren want om 8.45 uur verzamelen op het Europaplein en de bus gaat vertrekken om 09.00 uur!! 

                                    
Goede reis en veel plezier allemaal! 
 
TERUGBLIK OP ‘OP DE KOFFIE’ MET JAN NILLESEN 
24 april:  Schaijk aan de rand van De Peel 

                                            
Jan, voor deze gelegenheid deftig in het pak gestoken, gaf een boeiende lezing over de Peel, waar  
Schaijk het noordelijke sluitstuk van is. Hij gaf d.m.v. dia’s en een heel vlotte babbel inzicht in het ontstaan van 
horsten en slenken door het schuiven van de aardkorst, over lage-droge en hoge-natte gebieden, de zogenaamde 
wijstgronden, over het ontginnen van de Peel; in Schaijk door de monniken (munniken) op Mun en Gaal. 
Schaijk ligt aan het hoofd van de zanddorpen aan de rand van de Peel, geklemd tussen Maas en woestenij de 
Peel, die nu grotendeels is afgegraven en/of vruchtbaar gemaakt door de komst van kunstmest rond 1900: de 
heideplaggen waren niet langer nodig om in de potstallen gemengd te worden met geiten- of koeienmest.  

                                           
Toen kwam er meer voedsel van de arme grond; daardoor (en met stimulatie van de kerk) werden de gezinnen 
groter (zie foto). In 2 x 45 minuten gaf Jan een inzicht hoe het harde leven vroeger was in de Peel en omringende 
gebieden. Prachtige beelden werden getoond en anekdotes brachten begrip en een lach teweeg.  
Jan bedankt voor deze zeer interessante middag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERJAARDAGSACTIE 
De verjaardagsactie is goed verlopen, we mogen tevreden zijn met de opbrengst. Het exacte eindbedrag wordt in 
de volgende nieuwsbrief medegedeeld.  

                               
Dank aan allen die, op welke manier dan ook, meegewerkt hebben aan dit mooie resultaat. Hans Veenstra 
 
DAGREIS MAARSBERGEN E.O. OP 21 AUGUSTUS 
Onze dagreis gaat naar Maarsbergen met koffie en uitleg over de kaasboerderij bij de Weistaar.  

                            
Daarna een kastelentocht met uitleg door een gids in de bus. Na de lunch een GlasEntertaintment over glasblazen 
met show. De dag wordt afgesloten met een diner. Opgavestrook voor deze dagreis of voor het ‘Samen Eten’ bij 
de Werkplaets in de volgende Nieuwsbrief. 
 
 
KUNST- EN CULTUURCLUB NAAR JAN CUNEN OSS  
Op vrijdag 17 mei gaan we gezamenlijk naar Jan Cunen Museum voor de tentoonstelling ‘Naakt of Bloot’.  

                                     
Ook zijn er dan werken van 6 deelnemers aanwezig van het tv-serie ‘Project Rembrandt’. Je krijgt een inleiding bij 
deze tentoonstelling en begeleiding door het museum door een clublid. (Nog) geen lid van deze club en u wilt 
toch graag mee, meld je aan, mede in verband met vervoer, bij: Nettie van der Venne:  0486-462626.  
We vertrekken om 13.30 uur bij de Wijers. Entree Museum €7,50   Met Museumjaarkaart gratis. 
 

PRIKBORD: 
17 mei:  Museumbezoek Jan Cunen Oss 
26-30 mei: 5-daagse reis Winterberg 
  6 juni:  ONS en Nieuwsbrief 
21 aug.:  Dagtocht Maarsbergen 
21 aug.:  Samen Eten in de Werkplaets 
 
 


