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AAN DE LEDEN    JUNI - JULI 2021  

 

PHOENIX WEER OPEN 
Na een lange sluiting van de dorpshuizen in 
Landerd is er nu weer ruimte voor versoepelin-
gen. Vanaf 19 mei mogen we weer open voor 
kunst en cultuurbeoefening en binnensport, 
onder voorwaarden. Daarnaast mag de biblio-
theek weer ‘gewoon’ open voor uitlenen. 
Concreet betekent dit dat individuele sportbe-
oefening mag met maximaal 30 personen in 

één ruimte met de standaardcoronamaatrege-
len zoals 1,5 m, mondkapje en handen wassen.  
Wat wil dat zeggen voor onze KBO? 
Biljarten en Line-dance kan vanaf 19 mei, 
koersballen en gymmen starten op 27 mei , 
sjoelen begint op 7 juni en kienen op 14 juni. 
 

OPROEP VOOR DORPSHUIS PHOENIX 
We hopen dat de Coronabeperkingen binnen-
kort voorbij zullen zijn en dat we al onze activi-
teiten weer kunnen opstarten.  
Helaas heeft de Coronapandemie 
gevolgen gehad voor beschikbaar-
heid van ondersteunende diensten 
in onze thuisbasis, dorpshuis De 
Phoenix. Daarom doet het bestuur 
van KBO- Schaijk een oproep aan vrijwilligers 
om waar nodig hand- en spandiensten te verle-
nen in het dorpshuis.  
Dat kan zijn het klaarzetten of juist opruimen 
van tafels en stoelen e.d. maar ook bij cate-
ringservice tijdens activiteiten. 
Als u er meer over wilt weten dan kunt u bel-
len met Dian van Hoof, bedrijfsbeheerder van 
het Dorpshuis: tel. 0486-463600 of per e-mail 
dephoenix@dorpshuizenlanderd.nl.  
Of bij de secretaris van KBO Schaijk: tel. 0486 
461896 of per e-mail secretaris@bvoschaijk.nl.  
Namens bestuur van  dorpshuizen Landerd en 
Bestuur van KBO-Schaijk, 
 
ZESDAAGSE KBO-REIS NAAR VALKENBURG  
Zoals iedereen eigenlijk al verwachtte hebben 
we de vertrekdatum van 7 juni naar Valken-
burg moeten uitstellen. De nieuwe datum is nu 
maandag 19 juli en we komen op vrijdag 24 
juli weer terug in Schaijk.  
Helaas is de oorspronkelijk prijs van € 499,- 
verhoogd, naar € 512,- dit i.v.m. verhoogde 
toeristenbelasting en het hoogseizoen. Nadere 
informatie volgt nog, dus de oude factuur nog 
even niet betalen! 
 

VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: 
Henk van Ras   voorzitter 
Piet  van der Wijst penningmeester 
Martin  Spijkers secretaris 
 

Beste leden, 
Wij hoorden dat er ouderen  
zijn die moeite hebben met  
het maken van een afspraak  
voor een coronavaccinatie.  
Als het u ook nog niet gelukt is om een af-
spraak te maken dan kunt u contact opne-
men met een van onze bestuursleden die u 
verder zal helpen. Zij komen dan naar u toe 
om samen met u zo snel mogelijk een af-
spraak te maken. U kunt bellen met een van 
de bestuursleden: 
Henk van Ras  06-12968510   
Toon Derks  461989    
Hans Veenstra  462759   
Mariet van der Ven  462436   
Nettie van der Venne 462626   
Piet van der Wijst  463018  
Marianne van Boekel 462132   
Gerrie Smits  462007   
met het secretariaat  06-51203616.  
 

Vriendelijke groet, Bestuur KBO Schaijk, 
Martin Spijkers, secretaris 
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De mensen van Brabant Express hadden u  
graag zelf op de hoogte gebracht maar corona  
stak ook daar een stokje voor. 
Inmiddels zijn er enkele mensen uitgevallen 
dus mocht u zin hebben in een gezellige 
vakantie: aanmelden kan nog. 
Niet KBO leden mogen ook mee op vakantie 
en kunnen zich dus aanmelden bij: 
Nettie   06-29977735 of      0486-462626. 
 
KBO SCHAIJK: BINGO IN DE CORONA TIJD 

Kom gezellig weer naar de 
Bingo van KBO Schaijk in de 
Phoenix!!! De eerste bingo is 
op maandag 14 juni en begint 
om 14.00 uur. Zaal is open 
vanaf 13.30 uur. We hopen op 

een mooie opkomst (maximaal 30 personen) 
en er zijn weer leuke prijzen te winnen.  
TELEFONISCH OPGEVEN IS I.V.M. DE GEL-
DENDE CORONAREGELS NOG NOODZAKELIJK 
en VOL  =  VOL 
Bel vanaf woensdag 9 juni om uw plaats te re-
serveren naar:  
Olga Albers-Bloemers  0486-476305  

of  06-41479790 
 
’T IS UIT HET LEVEN GEGREPEN:  
GESPREK MET PAPIEROPHALER VOOR KBO 
SCHAIJK: HARRIE REIJS. 

Op 6 mei hadden 
twee bestuursleden 
een gesprek met 
Harrie Reijs. Harrie 
is al gedurende 14 
jaar papierophaler 
voor KBO Schaijk, 
waarvan ook ge-
ruime tijd als con-
tactpersoon van 
“zijn” ploeg: Schaijk 
West.  
Gerrit van Summe-
ren heeft hem des-

tijds hiervoor gevraagd en na een vergadering 
met het bestuur heeft hij toegezegd als con-
tactpersoon te willen fungeren.  
Wanneer Harrie vragen en/of opmerkingen 
heeft wat betreft deze taak,  

kan hij hiervoor bestuurslid Marianne van 
Boekel benaderen. Harrie is een zeer betrok-
ken vrijwilliger en neemt zijn taak heel seri-
eus, wat het KBO-bestuur erg waardeert! 
Ploeg Schaijk West. 
De groep waarmee Harrie samenwerkt bestaat 
uit 8 personen, waarvan 2 reserves. Er wordt 
gewerkt met twee wagens met tweemaal drie 
personen. Harrie: ”Ieder krijgt om de beurt een 
‘snipperdag’!” Deze groep werkt één keer per 
maand, voornamelijk in de voormiddag. 
“Het is een gezellige groep personen, die el-
kaar zien als collega’s, waarmee de omgang erg 
plezierig is”, verwoordt Harrie. 
De taak van Harrie bestaat o.a. uit het samen-
stellen van de groep en een vervanger zoeken 
wanneer er een persoon niet aanwezig kan 
zijn, wat ook bij hem wordt gemeld. 
Schaijk Oost heeft als contactpersoon Henk 
Pashouwers. 
Gezelligheid. 
Harrie ervaart dit vrijwilligerswerk nog steeds 
na zoveel jaren als gezellig. Dit mede door de 
koffiepauze halverwege de rit en het biertje 
achteraf. Fijn dat Marianne, i.v.m. Corona, nu 
de gelegenheid biedt om bij haar, met een 
klein groepje op 1.50 m afstand, even te  
pauzeren met een kop koffie en wat lekkers.  
“Het biertje wordt nu, door Corona, wel ge-
mist”, zegt Harrie. 
Het jaarlijks diner met partners, aangeboden 
door het bestuur, wordt door allen als een heel 
gezellige avond ervaren en als een vorm van 
waardering. Harrie: ”Hier wordt door alle op-
halers naar toe geleefd!” 
Ook het contact met de chauffeurs van Van 
Munster wordt als gezellig en fijn ervaren!  
Harrie: ”Zij zijn zelfs bereid om papier op te 
pakken, indien nodig”. 
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Tips. 
Het zou het werk van de papierophalers verge-
makkelijken als het papier verzameld wordt op 
slechts enkele plaatsen in de straat.  Belangrijk 
ook voor de veiligheid is dat alles aan één zijde 
van de weg staat, waardoor steeds oversteken 
niet nodig zou zijn. Ook is het fijn als papier 
niet doorweekt is, doordat het al een dag van 
tevoren in de regen wordt buitengezet. Hier-
door wordt het werk extra zwaar! Jammer dat 
er nog steeds tempex in o.a. de tv dozen wordt 
aangetroffen. Ook zou de gemeente een bij-
drage kunnen leveren door op hun afvalagenda 
ook de data van het papier te vermelden. 
Laten we proberen het voor de ophalers zo ge-
makkelijk mogelijk te maken! 
Anekdotes 
Grappig is volgens Harrie dat er regelmatig 
mensen in pyjama nog snel het papier kwijt 
willen en vragen om wachttijd.  
Harrie: “Ik zeg dan dat dat mogelijk is, als ze 
het zelf in de wagen gooien en ik vraag dan 
meteen of ze belangstelling hebben om ook 
ophaler te worden!”  
Ook een leuke ervaring is dat een echtpaar 
langs de route ons jaarlijks trakteert op  
appelflappen als vorm van waardering. 
Nieuwe ophalers welkom! 
Nog steeds is er behoefte aan meerdere pa-
pierophalers. Dit doordat regelmatig mensen 
door omstandigheden af moeten haken en 
daardoor reservepersonen heel belangrijk zijn! 
Harrie hoopt dat er, door o.a. dit interview, 
mensen zich gaan aanmelden en zelf kunnen 
ervaren hoe leuk het is om met dit vrijwilligers-
werk bezig te zijn! 
Zonder verplichting een keer uitproberen mag! 
Aanmelden kan bij Marianne van Boekel: telnr. 
0486-462132 of 06-53137470. 
Dank 
Een belangrijk gegeven is dat een groot deel 
van de te besteden financiën van de KBO komt 
uit de opbrengst van het opgehaald papier. 
Hierdoor genieten al onze leden van KBO 
Schaijk van heel veel gezellige activiteiten 
Het bestuur wil dan ook graag bij deze nog-
maals alle papierophalers hartelijk bedanken 
voor hun diensten en vermelden dat hun 
werk zeer wordt gewaardeerd! 

Harrie, Henk en alle medewerkers: Wij hopen 
dat jullie nog lang in goede gezondheid van jul-
lie vrije tijd kunnen genieten en dat jullie dit 
werk nog lang met plezier kunnen blijven 
doen!   Marianne en Gerrie 
 
OUD PAPIER IN HET 1ste KWARTAAL van 2021 

In het 1ste kwartaal 
werd 92.120 kg oud 
papier opgehaald. 
Vorig jaar was dit in 
dezelfde periode 
75.220 kg. Dus in het 

1ste kwartaal van 2021 werd er 16.900 kg meer 
opgehaald. De K.B.O. dankt de papierophalers 
voor hun grote inzet. 
 
KUNST EN CULTUUR 
16 Mei heeft Galerie 
Sous-Terre in Lithoijen 
haar deuren weer geo-
pend met een nieuwe collectie schilderijen en 
beelden van o.a. Reggy Bruine de Bruin  (schil-
derij Johan Cruijff).  
We hebben voor 
de Kunst- en Cul-
tuurgroep zondag 
13 juni geprikt om 
daar naar toe te 
gaan tussen 13.00 
en 17.00 uur. Er mogen daar in totaal maxi-
maal 40 personen binnen zijn. Wil je er graag 
weer eens op uit en met een groep mee, geef 
je dan voor 9 juni op via derks798@gmail.com 
of 0486-461989 en geef ook aan of je mee wilt 
rijden of eigen vervoer hebt. 
Iedereen van KBO-Schaijk is welkom. 
 
SCHAIJKSE EETKAMER  
Vanaf eind juni of be-
gin juli zal er een Schaijkse Eetkamer worden 
gestart in ons dorpshuis De Phoenix.  
“Carrousel Groen” gaat daar wekelijks een 
maaltijd verzorgen. Deze maaltijdservice wordt 
geïnitieerd door: Ons Welzijn, Brabant Zorg en 
de Zorgcoöperatie. 
Iedereen die zich daarvoor wil aanmelden of 
nadere informatie wil hebben, kan contact op-
nemen met Mw. Riet Roosen Tel. 0486- 461207  
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OPLOSSING 
VAN DE MEI-
PUZZEL:  
VOGELNESTJE  
Van de goede 
inzenders is 
Lea Jans de 
gelukkige win-
naar gewor-
den van een 
heerlijke doos 
chocolade.    
Proficiat 
 
KRUISWOORDPUZZEL JUNI-JULI 
Oplossingen opsturen voor 15 juli naar 
derks798@gmail.com of tel. 461989 of  
in de brievenbus op Past. v. Winkelstr. 84.  
Breng letters uit de puzzel over naar de 
hokjes met het corresponderende nummer. 
Onder de inzenders wordt een prijsje ver-
loot. 
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 
vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere per-
soon 15 Europeaan 19 een zeker iemand  

20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 
comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 
pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewon-
deraar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 
glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 
deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigen-
schap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van 
vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 
kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 he-
den 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 lui-
zenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bede-
huis 72 provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 water-
doorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eelt-
achtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in 
Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 
landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 
17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel 
v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccine-
ren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de 
wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 
38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 
tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speel-
kaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 
tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 
deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 
ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

PRIKBORD 
 

Do 27 mei: gymmen 13.00 – 14.00 uur 
Ma   7 juni: sjoelen 
Di     8 juni: Oud papier Oost 
Zo  13 juni: Sous-Terre Lithoijen 
Ma 14 juni: Kienen 14.00 uur 
Di   29 juni: Oud papier West 
Wo  7 juli:  13.30 uur Jaarvergadering 
  Uitnodiging volgt 
Di    13 juli: Oud papier Oost 
19 t/m 24 juli: 6-daagse reis 
Ma  26 juli: ONS en Nieuwsbrief 
29/30  juli:  aanmelden dagtocht 
  13.30 – 15.00 uur Phoenix 
Di   27 juli: Oud papier West 
Wo 25 aug: Dagtocht Rotterdam haven 

TROOST: 
 

Als je iemand in deze coronatijd mist 
betekent dit dat jouw hart je laat weten 

dat je van deze persoon houdt 
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