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WELKOM AAN ONS NIEUWE LID:  
Mw. M.P.A. van Dijk 
 

PHOENIX:  BETALEN MET DE PINPAS 
Wij vragen even uw  
aandacht voor het  
volgende: Bij het  
afrekenen van de genoten consumpties wordt veelal 
betaald met cash geld. Op korte termijn is het nog 
slechts zeer beperkt mogelijk om muntgeld te storten 
bij de bank. Vandaar ons verzoek aan alle leden van 
KBO-Schaijk om in het vervolg bij het betalen van “de 
rekening” zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
pinpas. Om betalen per pin te stimuleren komen er in 
de foyer posters te hangen met het verzoek om met 
de pinpas te betalen. 
Wij danken u voor uw medewerking, 
Bestuur en medewerkers van de Phoenix 
 

JAARVERGADERING 25 MAART 
Bij de Ons en Nieuwsbrief is de RODE uitnodiging 
voor de jaarvergadering van 25 maart gevoegd.  
Allemaal van harte welkom bij de H. Eucharistievie-
ring om 14.00 uur in onze parochiekerk. Om 15.00 
uur begint de Jaarvergadering in de grote zaal van de 
Phoenix. Na de jaarvergadering en bestuursverkiezing 
is er de hulde aan de jubilarissen die 25 jaar lid zijn. 
Na de pauze vult KORVERA,  
De nostalgische goochelaar,  
de middag. Speciaal voor senio-
ren heeft Korvera een show 
ontwikkeld die tot de verbeel-
ding zal spreken van eenieder 
die soms terugverlangt naar de tijd 
toen geluk nog heel gewoon was. Op humoristische 
wijze worden verhalen en anekdotes opgediept en 
toont Korvera zich van zijn nostalgische kant als hij af-
gestofte trucs uit grootmoeders tijd in een verras-
send nieuw jasje blijkt te hebben gestoken. 
 

CONTRIBUTIE KBO 2020 
Voor degenen die geen machtiging hebben afgegeven 
en nog niet de € 22,- pp hebben overgemaakt is deze 
herinnering; NL92 RABO 01.46.35.10.29 ten name 
van Kath. Bond van Ouderen Schaijk. 

 
SJOELEN EN BINGO  
Sjoelen: 2 en 16 maart 14.00 uur 
               6 april 14.00 uur 
Bingo:                  9 maart 14.00 uur 
         23 maart 14.00 uur bingo met  
         een verrassing voor iedereen. 
30 Maart is het bingo voor   
‘Stichting Pater Vos India’.  
Dat bestaat dit jaar 25 jaar, we 
beginnen dan om 13.30 uur en 
het zal wat later afgelopen zijn,  
± 16.15 uur. We hebben dan een 
gezellige bingo met een grote  
loterij met véél leuke prijzen en 
enkele bijzondere hoofdprijzen vanwege het 25-jarig 
bestaan. De zaal is open om 12.30 uur  
Voor de mensen die graag wat willen drinken in de 
pauze zijn er bonnen voor de koffie en thee te koop à 
€ 1.45 en voor een glas water à € 0.50  
In April GEEN BINGO i.v.m. Koningsdag en Pasen  
Groeten Kien-Team  
 

TERUGBLIK OP CARNAVALSBAL VAN ZAT. 15 FEBR. 
Al vroeg liep de grote zaal van de Phoenix vol. De op-
stelling was veranderd vergeleken met andere jaren, 
alles gebeurde 
deze middag 
vanuit het 
midden van de 
zaal behalve 
één act vanaf 
het podium. 
Terwijl de kof-
fie ingeschon-
ken werd, ver-
wenden de Huppelpupkes ons 
met een dikke snee krenten-
mik ‘mi goei botter’. Marieke 
en Hans (tevens onze eigen 
hoffotograaf) hebben samen 
deze middag goed voorbereid. 
Marieke van de Jeugdcarnaval 
presenteerde een vlot pro-
gramma met dans, dansjes en acts wat allemaal be-
geleid werd door de prachtige muziek van jeugdhof- 



kapel ‘Toeter-Mar Henne’. Harry Jans draaide lekkere 
vlotte muziek waarop gedanst kon worden of een po-

lonaise gelopen, wat met de muziek van de Boeren-
moeskapel flink herhaald werd. Radio Moeslandia 
bracht een hilarische act vanuit de ‘ton’. De stem-
ming zat er goed in en na een drankje en met enkele 
heerlijke hapjes waren we in de juiste stemming om 
samen met Doortje uit volle borst het carnavalslied 
2020 te zingen 

De verrassing kwam aan het einde van de middag: 
Wie krijgt dit jaar de ‘steek en wordt de EreMoeszak? 
Henk Pashouwers was de gelukkige. Maar grootvorst 

Alex toverde nog een naam tevoorschijn: Felicia! 
Samen werden zij de Eremoeszakken van 2020. Dit 
vanwege hun vele werk dat ze verrichten voor de ou-
dere medemens: gefeliciteerd!  
De middag werd afgesloten met de traditionele kop 
erwtensoep met roggenbrood en katenspek: het was 
een fijne, oergezellige carnavalsmiddag:  
Organisatoren bedankt! 

AGC: NIEUWS VAN DE ALLEENGAANDENCLUB  
Op vrijdagmorgen 6 maart 10 uur is er koffie in de 
Bieb. Een van de dames vertelt ons alles over wat  
we nog niet wisten van de Bibliotheek en dat is mis-
schien meer dan je zou denken.  
Op maandagmiddag 16 maart om 14.00 uur is de 
Jaarvergadering in de Phoenix.  
Nadat we het gebruikelijke programma hebben afge-
sloten zullen Jeanette de Vries en Tieneke Kramer  
een “Show en Tell” geven. Alles wat we altijd al wil-
den weten over deze speciale hobby quilten komt 
aan de orde. Beide dames weten er alles van en ze la-
ten ons heel mooie creaties zien.  
En natuurlijk op 21 maart het gebruikelijke Onder-
onsje.  Tot ziens op 6, 16 en 21 maart!!  
Nettie 
 

KUNST EN CULTUUR 14 EN 15 MAART 
Land’Arte is de naam voor de 
(hobby)kunstenaars uit Landerd. 
21 Personen presenteren op 14 
en 15 maart van 11.00 – 17.00 
uur hun werk in de grote zaal en 
foyer van de Phoenix. Tevens 
zullen 13 exposanten van Atelier 
Dijkstaete-Nieuwe Hoeven hun 
werk tonen in de biljartzaal. 
Kom dat zien, gratis entree! 
 

KUNST ADELT SPEELT VOOR KBO-SCHAIJK 
Op zaterdag 11 april brengt Kunst Adelt  
speciaal voor de leden van KBO-Schaijk 
het vrolijke toneelstuk Moordweekend.  
De spelers van Kunst Adelt willen U een middagje lek-
ker ontspannen laten lachen. 
 

6-DAAGSE REIS EN CORONAVIRUS 
Het Coronavirus heerst in Azië en nu 
ook in Europa. Is het nog wel verstandig 
om op reis te gaan? De zorgen om deze ziekte wordt 
door iedereen gedeeld, ook door KBO-Schaijk en de 
organisatie van Brabant Expres Reizen. Vooralsnog 
hoeven we ons nog geen zorgen te maken, maar alles 
wordt nauwlettend in de gaten gehouden en moch-
ten er zich bijzondere omstandigheden voordoen dan 
zullen we daar adequaat op reageren. 
Dennis en Nettie 
 
 
 
 
 
 

  

PRIKBORD: 
  6 mrt.: AGC – Bieb 
14-15 mrt.:  Land’Arte in de Phoenix 
16 mrt.: AGC – Jaarvergadering Phoenix 
21 mrt.: AGC -Onderonsje in de Phoenix 
25 mrt.: KBO-Schaijk Jaarvergadering  
30 mrt.: Kienen Pater Vos 
   7 apr.: ONS en Nieuwsbrief 
11 apr.: Toneelstuk  Moordweekend  


