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AAN DE LEDEN
Beste leden,

OKTOBER 2020

UITNODIGING JAARVERGADERING

Vanwege de coronacrisis is de jaarvergadering op 25 maart jl. niet doorgegaan.
De jaarvergadering zal nu (als er tenminste geen aangescherpte coronamaatregelen worden genomen) worden gehouden op 14 oktober a.s. in dorpshuis De Phoenix.
Om te voldoen aan de huidige coronabeperkingen zal de vergadering worden gehouden in twee
sessies: de eerste om 13.30 uur en de tweede om 15.30 uur.
Wel is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt omdat er maximaal 90 leden per keer kunnen
worden toegelaten. Niet aangemeld? Dan ook niet aanwezig zijn op de vergadering!
Aanmelden kan, bij voorkeur per e-mail (secretaris@bvoschaijk.nl), met vermelding van naam
en telefoonnummer. (Eventueel kan dat ook per telefoon als u geen e-mailadres heeft.
Tel.: 06 - 51 20 36 16).
Doe dit uiterlijk voor 5 oktober!
De agenda die u al in uw bezit heeft, moet aangepast worden bij punt 10:
Bestuursverkiezing: Aftredend (wegens verhuizing) is Cees de Vries.
Voorgesteld wordt om Martin Spijkers toe te laten treden tot het bestuur en tevens te benoemen tot secretaris.
Als u het niet eens bent met deze voordracht en er eventueel een tegenkandidaat beschikbaar is,
dan dient u dit voor 1 oktober a.s. kenbaar te maken bij de secretaris, voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat.
Als een van u nog behoefte heeft aan een extra agendapunt dan kunt u dit eveneens
voor 1 oktober a.s. kenbaar maken bij de secretaris.
Bestuur KBO-Schaijk

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
De heer G. Somers
Mevrouw Anneke Kerkhoff
KAARTCLUB KBO VRIJDAGMIDDAG
Hallo beste kaartvriendinnen en kaartvrienden.
Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat.
We hebben een hele rare tijd achter de rug en
is het nog steeds niet echt voorbij. We hadden
gehoopt, dat we in september weer
zouden kunnen beginnen. Helaas door de
nieuwe ontwikkelingen met de corona virus
en de regels van de overheid, hebben ons doen
besluiten; om, tot nader bericht, nog niet te
beginnen met kaarten. Dit doet ons pijn,
omdat we de gezelligheid en jullie ten zeerste

missen. We hopen, dat deze nare tijd heel snel
voorbij gaat en dat we weer kunnen gaan kaarten op vrijdagmiddag. Blijf gezond en help elkaar de gezelligheid erin te houden.
Met vriendelijke groet:
Jo van Boxtel, Leo Kling en Henk Pashouwers
PRIKBORD
Din 22 sep Is de bridgeclub opgestart
Wo 7 okt Start Countrydansen
Zon 11 okt AGC Afrikamuseum 13.00 uur
Wo 14 okt Jaarvergadering
Zat 17 okt AGC Onderonsje 14.00 uur
Ma 26 okt ONS en Nieuwsbrief
Koersbal en Sjoelen nog niet bekend
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DE BOEKENBEZORGDIENST
Leest u graag maar bent u door
ziekte, immobiliteit of zorgen
wegens het coronavirus niet in
staat zelf naar de bibliotheek
te komen, dan zijn we u met
de BoekenBezorgDienst graag van dienst. U
wordt één keer per drie weken door een vrijwilliger bezocht voor het bezorgen en ophalen
van romans (ook in grote letters), informatieve
boeken, luisterboeken, cd’s, dvd’s, etc.
U heeft wel een geldig abonnement van de bibliotheek nodig, waarna u telefonisch contact
met ons kunt opnemen om uw interesses en
wensen te bespreken. Aan deze service zijn
geen kosten verbonden. We zijn telefonisch
bereikbaar via nummer 0486- 461788.
Wendy van Boekel, Bibliotheek Schaijk
ALS IK 2 MAAL MET M’N FIETSBEL BEL…..!!!
En daar gingen ze weer: met een groep gele
hesjes achter Piet van Leuken aan met Jan Appelhof als hekkensluiter. Een trouwe club KBOfietsers trekt er op uit door een prachtige, zonnige omgeving. Iedere keer weer ontdekken
Piet en Jan plekjes waar we nog nooit eerder
waren.
De route gaat via
Nistelrode naar
Heesch met als eindpunt Vinkel. Deze
keer was dat de pas
gerestaureerde/herbouwde molen De
Zwaan van Vinkel.
Koffie, thee, gebak
en een drankje staan
klaar als we arriveren; en natuurlijk
worden we coronaproof ontvangen.
Op de route terug
naar Schaijk rijden
we over idyllische, kronkelige zandweggetjes
waarbij ons oriëntatie vermogen nogal eens op
proef wordt gesteld.
En dan hebben we het niet eens gehad over de
gezelligheid in de groep: daarvoor alleen zou je

al meefietsen. Dus laat u vooral niet weerhouden: er kunnen altijd nog meer mensen mee.
Over de veiligheid van fietsen in een groep
hoef je je geen zorgen te maken: iedereen is
alert en waarschuwt elkaar bij obstakels op de
weg.
Vertrek op dinsdagmiddag vanaf het Pastoor
van Spijkplein om klokslag half twee.
CAMPAGNE SENIOREN EN VEILIGHEID
‘MAAK ‘T OPLICHTERS NIET TE MAKKELIJK!’
Kees Hulst, als acteur bekend van onder meer
Het geheime
dagboek
van Hendrik Groen,
heeft 4 weken lang met korte filmpjes aandacht voor verschillende vormen van criminaliteit gevraagd:
meekijken bij pinnen
babbeltrucs
hulpvraagfraude
phishing.
28 September was de laatste uitzending maar
op maakhetzeniettemakkelijk.nl zijn ze nog allemaal te bekijken samen met allerlei tips over
senioren en veiligheid. DOEN !!
NORDIC WALKING - RECTIFICATIE
Nordic Walking op de maandagochtend.
Samenkomen bij de Bento om 9.45 uur, (er
staat een verkeerde tijd vermeld in de laatste
nieuwsbrief). Stokken zijn NIET verplicht.
Hans Veenstra: 0486-462759
ALLEENGAANDENCLUB (AGC)
Op zondagmiddag 11 oktober gaan we naar
het prachtige Afrikamuseum in Berg en Dal
Entree 15.00 €.
Vertrek om 13.00 uur vanaf de Wijers. Aanmelden met briefje bij
Marietje vd. Meer, Netjeshof 41, of in de
brievenbus bij de Phoenix of 06-20740300.
Aanmelden kan maar tot 8 oktober!!!!
Op zaterdagmiddag 17 oktober om 14.00
uur Onderonsje in de Phoenix.

SCOOTMOBIELCLUB
De scootmobielclub rijdt voortaan elke week
op dinsdag om 14.00 uur vanaf de Phoenix een

mooie route. Je kunt dinsdags gewoon aansluiten en samen een gezellig rondje maken.
BILJARTNIEUWS SCHAIJK 28 AUGUSTUS
Op 22 augustus heeft de afdeling K.B.O.-Biljart
de ledenvergadering gehouden en er waren
zeer veel biljartleden aanwezig. We kregen de
grote zaal ter beschikking, zodat we konden
voldoen om allemaal 1,5 meter van elkaar te
zitten. Dit met medewerking van het dorpshuispersoneel, die dit netjes voor ons hadden
geregeld.
Jos opende de vergadering en vroeg even stilte
voor onze twee overleden biljartvrienden. De
secretaris Leo gaf aan welke ingekomen en uitgaande stukken er waren gepasseerd en een
kort verslag van de vergadering van j.l. 3 januari. Adriaan las een kort verslag van de Regiovergadering voor.
Het grote nieuws was dat alle competitieleden
een nieuw biljarthesje kregen, ook konden zij
voor een lage prijs een wit overhemd en een
strikje kiezen. Na even wat
bij praten ging iedereen met
een tevreden
gevoel naar
huis.
Het bestuur van afdeling
KBO-biljart. Leo van Hout
BEZOEKGROEP SCHAIJK.
Vroeger gingen vanuit allerlei organisaties en
instanties mensen op bezoek bij alleenstaande,
zieke en/of eenzame mensen.
Al ruim een jaar is er in Schaijk één groep,
Bezoekgroep Schaijk, hiervoor actief.

Deze bezoekgroep is ontstaan door het samengaan van de bezoekers/sters van
de Parochie, Zonnebloem
en Zorgcoöperatie Schaijk:
samen onder één dak!.
Er zijn al veel ouderen die
door deze groep bezocht
worden, 1 x per maand, 1 x per 2 weken of 1 x
per week, afhankelijk van de bezoekwens en
beschikbaarheid.
Toch willen we er graag nog meer mensen bij
betrekken, zowel bezoekers/sters als mensen
die wel af en toe een bezoekje willen. Omdat
mensen die bezocht willen worden niet altijd
direct in beeld zijn, bieden wij hier de
mogelijkheid om uzelf of een familielid/kennis
te melden bij onderstaande mensen, zodat een
bezoek geregeld kan worden. Het is ook noodzakelijk dat er voldoende vrijwilligers zijn die
mensen regelmatig willen bezoeken. Is dat iets
voor U, wilt u een paar uurtjes per maand
vrijmaken om iemand te bezoeken? Dan kunt u
zich ook melden bij de Bezoekgroep Schaijk:
Frans van de Zanden
tel: 462580
Ria Derks
tel: 461989
Riky den Brok
tel: 462543
Rieky Vogels
tel: 463910
Lea Jans
tel: 461496
PUZZELOPLOSSING AUGUSTUS
De oplossing was ZONNESTRALEN.
Alle inzendingen waren goed;
Johanna van Mun
heeft het flesje wijn gewonnen.
De nieuwe puzzel gaat terug in de tijd.
WIE WEET “HOE ‘T VRUUGER WAAR.”?
Op de achterkant staan 10 Schaijkse huizen. Laat ons weten welke winkels/bedrijven nu in deze panden of op deze plaatsen
gevestigd zijn! Onder de goede/beste inzendingen wordt een mooi boeket bloemen verloot. Mail de antwoorden voor 20
oktober naar: smits191146@gmail.com of
doe de antwoorden met naam en telefoonnummer in de KBO-ideeënbus Phoenix
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