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te gaan. Maar afzeggen is nu het laatste wat
we zullen doen, want wie wil er nou niet een
paar dagen van huis?
Tegen die tijd hebben wij allemaal onze twee
vaccinaties gehad en dat maakt dat we toch
veiliger op reis kunnen. Lieve mensen hou nog
even vol; dan komt het goed!
Nettie

WELKOM AAN ONS NIEUWE GASTLID:
P.A. (Piet) van Boekel
PAASATTENTIE EN PASEN 2021
Veel leden waren aangenaam verrast door de
lekkere Paasattentie van de KBO blijkens de
mooie reacties die het bestuur mocht ontvangen.
Extra dank
ook aan de
bezorgers die
met volle
fietstassen
op pad gingen.
Hopelijk kunnen we in de
nabije toekomst meer
betekenen
voor de leden. Tot die tijd:
Let op elkaar, op uzelf en blijf gezond!

25 JAAR LID VAN DE KBO (REEK EN SCHAIJK)
Met bloemen, bloemenbon en oorkondes hebben we Pieta en Mari van der Schans gefeliciteerd met hun 25-jarig lidmaatschap van de
KBO. Gezellig rondom de tafel, met een kopje
koffie erbij, werden oude en mooie herinneringen opgehaald.
Maar
ook de
problemen
van
deze
dagen
en de
vooruitzichten
die
Pieta en Mari te wachten staan, werden niet
verzwegen.
Pieta en Mari gefeliciteerd, maar ook heel veel
sterkte gewenst voor de toekomst

ZESDAAGSE KBO-REIS NAAR VALKENBURG
Het wordt
erg krap
maar onze
reis naar
Valkenburg staat
nog steeds gepland van 7 juni tot 12 juni.! De
ruim 30 reeds aangemelde deelnemers zijn inmiddels allemaal via de mail of telefonisch benaderd. Begin mei zal Brabant Express de beslissing nemen of dat het wellicht handiger is
om de reis 1 of 2 maandjes uit te stellen. Want
er moet in en rondom Valkenburg toch wel iets
te beleven zijn anders heeft het weinig zin om

[Typ hier]

PRIKBORD
Do. 6 mei:
di. 11 mei:
di. 25 mei:
di. 25 mei:
7 t/m 12 juni

[Typ hier]

Buurtbenkskes wandeling
Oud papier Oost
Oud papier West
ONS en de Nieuwsbrief
6-daagse reis???
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’T IS UIT HET LEVEN GEGREPEN:
TOOS KONINKX - VAN DORST:
CAFÉ-/RESTAURANTEIGENAAR EN KOK.
Heel veel inwoners van Schaijk
en omgeving
hebben bij Toos
wel eens een
borreltje gedronken, genoten van
haar voortreffelijke kookkunst
of getoost met
een glaasje wijn.
Ook hebben Toos
en haar man Leo,
in hun derde Schaijkse horecalocatie, veel
gasten ontvangen voor een wedstrijd bowlen
en een feestje.
Drie locaties in Schaijk.
Toen de vader van Toos lichamelijk niet meer
in staat was zijn bedrijf voort te zetten, was
zijn zoon Ad degene die het bedrijf zou overnemen. Toen hij echter een drankenhandel begon, waren Toos en Els degenen waarvan als
vanzelfsprekend werd aangenomen dat zij hier
mee verder zouden gaan. Toos en Els waren al
op jonge leeftijd behulpzaam in het “oude
café”, zoals Toos het café van haar vader en
hun eerste locatie noemde. Leo, inmiddels
haar man, stopte met zijn beroep schilder en
ging daarna samen met Toos in 1966 de uitdaging aan.
Toen het “oude café “ moest wijken voor een
nieuwe weg naar het centrum, bouwden Toos
en Leo een nieuw restaurant/café, samen met
Els en Jos. Dit werd de locatie waarin nu het
Chinees restaurant is gevestigd.
Daarna verhuisden zij naar de bowling aan de
Runstraat, waar zij naast bowlen, eten en een
drankje ook feesten verzorgden.
Het oude café.
Ideaal gelegen aan de Rijksweg, toentertijd de
belangrijkste verbindingsweg van Nijmegen
naar Den Bosch.
Naast de klantenkring van passanten en vertegenwoordigers, werd er op de parkeerplaats bij
het café veel gehandeld met o.a. varkens,

kippen, geiten en koeien. Gedurende de dag
werd er veelvuldig gebruik gemaakt van een
borrel of wat te eten.
Toos: “Ook werd de parkeerplaats gebruikt
voor het keuren van aardappelen. Uit de hele
omgeving kwam men met paard en wagen en
vrachtauto’s vol met deze waar. De keurmeesters streken al vroeg in het café neer, zodat ik
om vijf uur ’s morgens de koffie voor hen al
klaar moest hebben”.
Tijdens de Tour de France wilden langsreizende
vertegenwoordigers graag het nieuws volgen
en daarvoor kochten Toos en Leo een radio bij
Wim Smits. Zo zaten er regelmatig heel wat
personen rond de biljarttafel het nieuws van
de Tour te beluisteren.
Op zondagmorgen kregen Toos en Leo ook veel
mannelijke bezoekers die na het kerkbezoek
kwamen voor een biljartspel en een borrel.
Tijdens de kermisdagen was er een verplichte
sluitingstijd van 13.00 tot 15.00 uur.” Hierdoor
kon men niet de hele dag blijven hangen en
was dronkenschap te voorkomen” vertelt Toos.
Anekdote:
Toos: “Tijdens de varkenspest was onze aangrenzende friettent het hoofdkwartier van de
inspecterende veeartsen. Vaak verbleven zij
hier ook ’s nachts om verboden vervoer over
de Rijksweg te kunnen signaleren. Regelmatig
kreeg ik een telefoontje of de kust veilig was,
zodat de boeren hun varkens via een andere
route alsnog konden verplaatsen”.
Ook waste Toos de werkoveralls die zij hadden
gedragen tijdens de stalinspecties.
Menukaart:
“Bij hitte en vorst, erwtensoep bij Van Dorst”.
Deze slogan zal ongetwijfeld bij veel Schaijkenaren niet onbekend in de oren klinken.

Dit was namelijk een van de specialiteiten die
Toos in haar keuken bereidde. Ook de halve
haan en gebakken lever waren erg populair bij
hun gasten. Later verzorgde zij ook o.a. heerlijke buffetten en oudhollandse stamppotten.
Toos vertelt:
“Om te zorgen dat ik door omstandigheden
niet onder tijdsdruk kwam staan, stond ik vaak
al om 5.00 uur ’s morgens op om te koken”.
Bijzonder was, dat toen Toos aan pastoor Meulemans meldde geen tijd te hebben voor de
zondagsmis, hij antwoordde, dat zij door haar
drukke werkzaamheden van hem niet naar de
kerk hoefde!
Verenigingen:
Toos en Leo waren ook gastvrij voor veel verenigingen, waaronder de spaarkasvereniging.
Hiervoor hing in
hun café een kastje
met gleuven met
bijbehorend nummer, waar elk lid
regelmatig geld in
spaarde voor kermisvertier of vakantiedagen. Ook
waren de leden
van de jagersvereniging vaste gasten. Toos vertelt:
“Na de jacht werd het geschoten wild rond het
biljart gelegd en verhandeld. Eén keer per jaar,
tijdens de Hubertusdag, ging Leo naar het bos
om deze leden te trakteren op rookworst en
een Jägermeister”.
Samen.
Toos en Leo hebben tijdens hun werkzame leven heel veel gasten verwelkomd en verwend.
Het was een druk leven waarin zij hard hebben
gewerkt, maar het graag en met plezier hebben gedaan! Het mooie van hun werk was, benadrukte Toos, dat zij alles samen deden!
Het is jammer dat Leo en Toos niet langer samen van hun welverdiende vrije tijd hebben
kunnen genieten!

BELANGRIJK BERICHT VOOR HUURDERS
VAN MOOILAND
Sinds een aantal jaren biedt Mooiland Maasland een mooie service aan, die wordt genoemd “Oppluspakket”. Misschien is de berichtgeving van Mooiland hierover u ontgaan.
Jammer! Daarom deze informatie in onze KBONieuwsbrief: Het oppluspakket is gratis!!
Door aanpassingen in uw huis kunt u waarschijnlijk langer zelfstandig in uw huis en uw
omgeving blijven wonen!
Met het gratis oppluspakket kiest u zelf voor
oplossingen die uw woning meer veilig en comfortabel maken. Samen met u beoordeelt
Mooiland de aanvraag op redelijkheid.
Bent u 65 jaar of ouder, of hebt u een fysieke
beperking, dan komt u hiervoor in aanmerking.
U mag zelf kiezen uit het aanbod van Mooiland
en deze geeft u gratis 150 pluspunten, waarvoor u bijv.:
- Een wandbeugel in de douche kunt laten
plaatsen (10 punten),
- Een toiletbeugel (19 punten),
- Een opklapbaar douchezitje (33 punten) ,
- Langere glijstang voor douchekop (18 punten)
- Antislipvloer in de badkamer (50 punten)
- Een verhoogde toiletpot (24 punten),
- Mengkranen (18 punten)
- Thermostatische douchemengkraan (26 punten)
- Overbrugging drempels (13 punten)
- Extra trapleuning (14 punten)
- Seniorenslot voordeur, indien voordeur geschikt is (23 punten)
- Deurspion (11 punten)
- Bediening bovenraam met handzender (21
punten)
Hebt u vragen hierover, bekijk de website
www.Mooiland.nl of bel 08-84501010.
Omdat ik naast bestuurslid
van uw KBO ook ouderenadviseur van Ons Welzijn ben,
wil ik u bij bovenstaande evt.
behulpzaam zijn of van informatie voorzien.
Ons Welzijn helpt tevens mensen, met beperkte middelen en kwetsbaren, bij het invullen van belastingopgave.
Groet, Gerrie Smits

Wij wensen Toos nog
heel veel fijne en gezonde jaren toe!!l
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LANDERD IN BEWEGING NOG STEEDS OP LTV
Om gezond te blijven, moeten we ons lichaam goed onderhouden: goed verantwoord
eten, zorgen voor voldoende vitamine-D en in
beweging blijven door b.v. oefeningen via Landerd TV https://youtu.be/sTyoaUS2S3E,
of wandelen met de KBO:
- Nordic Walking: ma. 9.45 uur Bento
- Wandelclub:
wo. 9.30 uur Phoenix,
of wandelen met ‘Ommetje’, elke donderdag
- 10.30 uur parkeerplaats Groepspraktijk,
of wandel 6 mei mee langs de nieuwe route
van de ‘buurtbenkskes’.

Mail of bel dan naar Riky den Brok:
rikydenbrok@home.nl of 06-25240105
OPLOSSING VAN DE
APRILPUZZEL:
LENTEKRIEBELS
Van de goede inzenders
is Marius Hendriks
de gelukkige winnaar geworden van
een heerlijke
doos chocolade.
Proficiat

KRUISWOORDPUZZEL MEI
Oplossingen opsturen voor 15 mei naar
derks798@gmail.com of tel. 461989 of
in de brievenbus op Past. v. Winkelstr. 84.
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes
met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening
19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23
Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37
vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels
bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd
46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53
hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70
overblijfsel 71 sleep 72 kaartje.
Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene
(afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord
16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21
aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31
zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens
49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort
hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel
61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67
watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.).

