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AAN DE LEDEN

FEBRUARI 2020

WELKOM AAN ONS NIEUWE LID:
Mw. M.A. Theunisse
SJOELEN EN BINGO
Sjoelen:
17 februari
14.00 uur
2 maart
14.00 uur
Bingo:
10 februari
14.00 uur
24 februari vervalt i.v.m. carnaval
Bingo: We hebben in 2020 al 2 keer gezellige bingomiddagen gehad. Wij willen alsnog de oliebollenkraam die voor de Phoenix stond bedanken voor de
gesponsorde oliebollen aan de 73 mensen die aanwezig waren op de bingomiddag van 30 december 2019:
we hebben er van genoten.
“NOGMAALS BEDANKT OLIEBOLLENKRAAM“
Kom gezellig naar de bingomiddag op 10 februari
Het Kien-Team
ONAFHANKELIJKE CLIENTONDERSTEUNER
U staat er niet alleen voor als u zorg of
ondersteuning nodig heeft, u kunt daarvoor terecht bij de Gemeente. Er
vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag daarbij altijd
iemand meenemen, b.v. een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon. Ook mag u daarnaast een onafhankelijke clientondersteuner meenemen.
Wat doet een onafhankelijke clientondersteuner?
Dit is een deskundige die kan helpen bij:
- De voorbereiding van het gesprek voor de aanvraag
van zorg en ondersteuning
- Gezamenlijk uitzoeken wat de vragen en wensen
zijn en helpen bij het zoeken naar oplossingen
- Hoe een aanvraag verloopt en zo nodig meegaan
naar het gesprek
- Wat te doen als u het oneens bent met de zorg en
ondersteuning die u krijgt.
Voor wie? De Gemeente zal u wijzen op de beschikbaarheid van gratis onafhankelijke clientondersteuning. Die hulp is voor alle inwoners van Landerd bij
het aanvragen van zorg en ondersteuning, dit is bij
Wet zo geregeld.
Informatie en contact: Vrijwillige clientondersteuner
WMO Landerd: Joop Renée,
06-18291625 of info@jrenee.nl

CONTRIBUTIE 2020
Wilt u er rekening mee houden dat de KBO-contributie voor het jaar 2020 ad € 22,- p.p. rond 25 februari
zal worden afgeschreven. C. de Vries / P. v. der Wijst.
CARNAVALSBAL VOOR ALLE KBO-LEDEN VAN 50
JAAR EN OUDER: ZATERDAG 15 FEBRUARI
Carnaval is een feest voor jong en oud.
Om er voor te zorgen dat ‘oudere’
Schaijkenaren ook kunnen genieten
van een gezellige middag uit, organiseert de KBO met Stichting Carnaval de Moeslanden het jaarlijkse
carnavalsbal in de Phoenix. Deze middag
vol
zang en dans vindt plaats op zaterdag 15 februari.
Entree is gratis bij dit carnavalsprogramma:
De middag wordt met muziek begeleid door Harrie
Jans, die heerlijke oude plaatjes draait waar op gedanst mag worden. Natuurlijk mag er ook een polonaise gelopen worden. Daarnaast nemen Jeugdcarnaval Schaijk en Stichting Carnaval de Moeslanden een
aantal artiesten mee van zowel de jeugd- als de
‘grote’ pronkzitting. Dat wordt dus lachen en genieten. Tussendoor gaan de voetjes van de vloer en
wordt bekend wie de Eremoeszak wordt.
Een hapje en een drankje
Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht
tijdens het carnavalsbal. Er wordt krentenmik geserveerd, maar ook heerlijke erwtensoep. Daarnaast
krijgt iedere gast een kopje koffie of thee en een consumptie.
Praktische details
Het carnavalsbal is bedoeld voor alle Schaijkse leden
van de KBO. De deur is open vanaf 13.30 uur, en het
programma begint om 14.00 uur. We sluiten de middag rond 17.00 uur af.
Graag tot zaterdag 15 februari in de Phoenix!
ONS LEDENVOORDEEL
Als lid van KBO-Brabant kunt
u gebruik maken van voordelige aankopen via deze website. Hebt u al eens gekeken?
Misschien zit er wel een leuk
artikel voor u bij. www.onsledenvoordeel.nl
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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.
TERUGBLIK OP
VAN 15 JAN.
Wij zijn met 46 personen naar de Expo in Veldhoven
geweest, een beurs waar van alles te zien en te beleven was over
dans, muziek,
reizen, slapen,
wonen en gezondheidzorg.
Ook werd er
door Bolderman Reizen
onder de bezoekers een reis verloot voor 2 personen.
Deze stedentrip naar Berlijn werd gewonnen door
ons KBO-lid Betty van de Werken: Proficiat!
Mariet
OUD PAPIER
In het 4de kwartaal werd 98,840 kg oud papier opgehaald. Hieronder de resultaten over het gehele jaar
2019 in kilo’s:
Jaar
1 t/m 3 kwart. 4e kwart. Totaal
2019 277.260
98.840
376.100 kg
2018 269.708
93.060
362.768 kg
+ 7.552 kg
+ 5.780 kg + 13.332 kg
De K.B.O. dankt alle papierophalers
voor hun meer dan grote inzet.
Omdat het oud papier een behoorlijke bron
van inkomsten is voor onze vereniging, hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig die één
keer per maand mee willen ophalen. Kom
ons helpen en meld je aan bij:
Marian van Boekel 462132 of
pietenmarianvanboekel@gmail.com
COMPUTERHOEK
Er is weer een nieuwe ronde van 5 lesweken in voorbereiding, welke zo mogelijk tussen carnaval en Pasen zal plaatsvinden. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de cursus op maandagochtend en/of
woensdagochtend worden gegeven. De lessen zijn
bedoeld voor mensen, die weinig of geen ervaring
hebben met het omgaan met een computer. De eigen
laptop mag ook worden meegenomen naar het
dorpshuis, waar de cursus wordt gegeven.
Omdat de computerhoek een
eigen onderdeel vormt van
?
onze KBO, die daarvoor extra
kosten moet maken, wordt

Han

een bijdrage gevraagd, die vermoedelijk rond € 20,-pp. zal bedragen voor een serie van 5 wekelijkse
uren. Ook kun je les te krijgen in de eerste beginselen
van het omgaan met een tablet, iPad of Android (b.v.
Samsung). Voor elke cursist is één instructeur beschikbaar. Voor opgave en contact:
Han Scherer, tel. 461642 of han.scherer@home.nl
GYMCLUB OP DINSDAG
De tijd van de gymclub is
veranderd. Voortaan
kunnen we gymmen
van 10.30 - 11.30 uur.
JAARVERGADERING: WOENSDAG 25 MAART
Zet deze datum vast in je agenda:
14.00 uur H. Mis, 15.00 uur in de Phoenix
TERUGBLIK OP
FILM TEENBEAT
VAN 29 JAN.
In een mum van tijd waren de 250 kaartjes verkocht
en met wat reservekaartjes zaten 270 toeschouwers
in de Phoenix volop te genieten, te lachen en af en
toe een traantje weg te pinken bij de perikelen zoals
die ook in onze jeugd hebben plaats gevonden. Ook
wij genoten van die ‘vermaledijde’ moderne muziek,
kwamen te laat thuis op onze brommer en hadden
teveel gedronken.
De generatiekloof
gevat in zoveel
mooie beelden en
het verhaal dat
doorloopt tot in
onze tijd: prachtig
verfilmd met heel veel mooie muziek. Meer wil ik er
niet van verklappen want de film draait nog volop in
de buurt: ga dat zien!
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE PHOENIX
Om de kosten van het Dorpshuis (en dus ook voor
ons als gebruikers) in de hand te houden, wordt er
gevraagd of er mensen vrijwillig een dagdeel mee willen helpen met serveren en in de bediening.
Aanmelden kan bij het bestuur van KBO-Schaijk.
PRIKBORD:

15 feb.:
23-25 feb:
2 mrt.:
25 mrt.:
11 apr.:

KBO Carnavalsbal Phoenix 13.30 uur
Carnaval
ONS en Nieuwsbrief
Jaarvergadering
Toneel door Kunst Adelt 14.00 uur

