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AAN DE LEDEN   JANUARI 2020 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:  

Dhr. H.H.M. Jansen 
Mw. H.M. Jansen-Kuijpers 
Mw. J.M.M. Emons 
 

SJOELEN EN BINGO  
Bingo: 13 en 27 januari 14.00 uur 
Sjoelen:   6 en 20 januari 14.00 uur 
             3 februari 14.00 uur 
 

    VELDHOVEN 15 JAN. 2020 
We gaan weer met een volle bus naar de Expo in 
Veldhoven. 15 Januari staat de bus om 9.00 uur klaar 
voor vertrek op het Europaplein. 
Wil je nog mee, bel dan Mariet 462436 
 

PRONKZITTING           18 JANUARI        13.30 UUR 
Om 13.30 uur staan de Schaijkse arties-
ten klaar om ons een jaarlijks terugke-
rend middagvullend en zeer gevarieerd 
programma te bieden. De pronkzitting, 
waar het publiek door Schaijk-se rasar-

tiesten vermaakt wordt die met 
eigen teksten of eigen liedjes 
Schaijkse gebeurtenissen op de 
korrel nemen en het publiek 
weten te boeien. Dit gebeurt 
allemaal onder het toeziend 
oog van de nieuwe prins en 
prinses Twan I en Manon met 
de nieuwe grootvorst Alex. 
Nog geen kaartje?  
Bel Jeroen van Zuijlen: 06-19933201  
 

FILM TEENBEAT      29 JANUARI      IN DE PHOENIX 
Na vele voorstellingen in de regio komt de speelfilm 
“TEENBEAT” nu ook naar Schaijk. De belangstelling is 
overal overweldigend, wat zorgt voor veel uitver-
kochte zalen ook in de directe omgeving. Blijkbaar 
herkennen zich veel mensen in het verhaal dat ons 
door de jaren 60 voert: de tijd van brommers, dan-
cings, “moeilijke ouders” en opstandige jeugd.  
De film vertelt het verhaal van Hans. Hij is voorbe-
stemd om de plantenkwekerij van zijn vader over te 
nemen. Maar als zanger van beatband “The Superto-
nes” gaat hij zich meer vrijheid verschaffen, 
 

 
 

waarbij het bedrijf van thuis steeds verder uit beeld 
raakt.  Als dan ook nog een meisje zijn weg kruist 
waar ze thuis niet zo gek op zijn, neemt het verhaal 
een heel andere wending dan zijn ouders hadden ge-
hoopt. De 
beelden ge-
ven heel na-
tuurgetrouw 
de jaren zes-
tig weer.  
Er is op meer 
dan 50 loca-
ties gefilmd 
in geheel  
Nederland.  
Na vele ver-
toningen in 
de wijde omtrek met duizenden bezoekers kunnen 
wij in Schaijk van deze film gaan genieten en kunnen 
we even teruggaan naar onze jeugd, de danstent, de 
Rock en Roll bandjes, onze Puch, Zündapp of Floret, 
onze vetkuif, ons eerste biertje. 
KOMT DAT ZIEN - KOMT DAT ZIEN - KOMT DAT ZIEN 

Kaartverkoop van 13.00 – 15.00 uur vrijdag 10 jan.  
in de Phoenix: kosten € 5,- per stuk 

Deze film op groot scherm is ook bedoeld voor niet 
KBO-leden: iedereen is welkom  bij deze unieke film 
in 2 delen met een koffiepauze van ± 20 minuten. 

WOENSDAG 29 JANUARI - ZAAL OPEN 13.15 UUR  
START FILM 14.00 UUR, UITERLIJK 13.45 AANWEZIG 

 

TERUGBLIK OP KERSTMARKT 
SINT-NIKLAAS 14 DEC.  
En hoe was de Kerstmarkt?  
Op zaterdag 14 december reden 
we met een volle bus van Schaijk 
naar Sint-Niklaas in België. De 
stop in Vlimmingen was prima 
verzorgd met koffie/thee en 
warme appelcake. 
Eerst dan nu maar het slechte 
nieuws: we arriveerden even voor 
twaalf uur in Sint-Niklaas en de 
markt ging pas om twee uur open. Dus eerst maar 
lunchen. Om 2 uur goot het pijpenstelen en was het 
koud en guur in de stad van Sinterklaas. 



6-daagse reis        “2 Landen, 1 Reis”  Limburg / Nederland / België          van 8 t/m 13 juni 2020 
 

NAAM 1: ADRES:   
NAAM 2: 
Wil éénpersoons kamer:  TEL.NR:  
GEBOORTEDATUM: 
WIL:       REISVERZEKERING                           
 ANNULERINGSVERZEKERING          SPECIAAL DIEET: 

Deze strook graag zo spoedig mogelijk in de KBO-brievenbus in de Phoenix deponeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dan maar naar 
het beloofde 
overdekte win-
kelcentrum 10 
minuten ver-
derop en dat 
was al een 
heel stuk fees-
telijker. Ieder-
een vermaakte 
zich daar 
prima, totdat een van onze mensen onwel werd en 
de EHBO en la-
ter de ambu-
lance werd op-
geroepen. 
Lang verhaal 
kort: uiteinde-
lijk zijn we met 
de complete 
club weer rich-
ting Schaijk ge-
reden en hoefde er niemand naar het ziekenhuis. 
Maar iedereen was het erover eens: het programma 
had precies in de omgekeerde volgorde uitgevoerd 
moeten worden. 
En dan nu het goede nieuws: ondanks alle tegensla-
gen vond iedereen het ontzettend gezellig om er een 
dagje uit te zijn. En het diner bij de Kaasboerin in 
Postel was uitstekend. Maar of we volgend jaar weer 
een Kerstmarkt zullen aanbieden?  
 

TERUGBLIK OP KERSTMIDDAG  -  16 DECEMBER 
Mede door de geweldige opkomst van 200 leden, een 
volle zaal, hebben we een mooie kerstmiddag gehad. 
Na het inspirerende openingswoord van voorzitter 
Henk van Ras hield pastoor Spiertz een stichtend 
woord. Kerstliederen werden volop meegezongen 
met het Avondwakekoor. Gerrie bracht een gedachte 

over zien 
en kijken 
en Toon  
bracht met 

 
 
 
 
 
 
 
kaarslicht een bede over licht, het licht van Kerstmis.  
Na de koffie met kerstbrood  bracht toneelgroep 
Vier-in-een het toneelstuk ‘Een oma voor opa’ met 
verve en zorgde hier en daar voor emotionele mo-
menten waarbij niet elke wang droog bleef. 

Na het slotapplaus gingen veel leden door de verlo-
ting met een rode of witte kerstroos naar huis. 
Een mooie voorbereiding op Kerstmis. 

6-DAAGSE REIS LIMBURG – BELGIË      8 T/M 13 JUNI 
Dag 1 gaan we via Thorn en Valkenburg met 2 stops 
naar hotel Schaepkens in Valkenburg. 
Dag 2 brengt je in België naar Malmedy brouwerij en 
de mijnen van Blégny. 
Dag 3 gaat u met het zonnetreintje door Valkenburg 
en met de boot over de Maas in Maastricht en ’s 
avonds naar het casino op de Cauberg. 
Dag 4 met de bus langs de hoogtepunten van Zuid-
Limburg met o.a. Vaals en Margraten. 
Dag 5 rijdt de bus u naar de weekmarkt in Maastricht 
en de Abdij van Val Dieu. In de avonddans en muziek. 
Dag 6 wordt op ons verzoek opnieuw ingevuld en 
omstreeks 20.00 uur zijn we weer terug in Schaijk. 
Een leuke 6-daagse reis voor € 499,- pp voor een 
tweepersoonskamer. Eenpersoonskamer is € 125,- 
extra dus € 624,- pp.  

Geef je op via bovenstaande strook. 

PRIKBORD: 
10 jan.: Kaartverkoop TEENBEAT 13.00 uur 
15 jan.: SeniorenExpo Veldhoven 9.00 uur 
18 jan.: Pronkzitting 13.30 uur  
29 jan.: film TEENBEAT 13.15 uur Phoenix 
  3 feb.: ONS en Nieuwsbrief 
15 feb.: KBO Carnavalsbal Phoenix 13.30 uur 
23-25 feb: Carnaval 
25 mrt.: Jaarvergadering 
11 apr.: Toneel door Kunst Adelt 14.00 uur 


