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AAN DE LEDEN

OKTOBER 2021

VEILIG FIETSEN TOT JE HONDERDSTE!

UITNODIGING VOOR 29 SEPTEMBER

Op woensdagmorgen 29 september om 9.30 uur
start de tweede sessie in De Phoenix om in korte
tijd heel veel wijzer te worden op het gebied van
veilig fietsen, of het nu de gewone fiets, de e-bike,
de 3-wieler, de duo-fiets, de scootmobiel of de
fietsclub is, het komt allemaal aan de orde. Laat deze kans niet voorbijgaan en kom kijken, luisteren
en meedoen!! De entree en de koffie zijn gratis! Aanvang 9.30 uur en het duurt tot ± 12.30 uur.
KOM, WANT JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN!!
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Leo en Marja de Wit
Renske van der Zande
Wilma Janssen
Tilly van den Hoogen (Gast lid)
Ben van Ras
Jan en Netty van der Ven
Toon van den Bergh
ROTTERDAM MINIWORLD EN HAVEN
Op 25 augustus en 1 september zijn we met
een hele grote groep mensen (154 personen)
naar Rotterdam vertrokken.
‘s Morgens om 8:00 uur stond de Betuwe Express op het Europaplein klaar om ons een
mooie dag te bezorgen.
Om 10 uur waren we in Vuren voor een lekker
kopje koffie/thee met gebak. Omstreeks 11:00
uur kwamen we in Rotterdam aan bij MiniWorld Rotterdam, waar we genoten van de
moderne en oude gebouwen van Rotterdam,
de Witte Dame, Markthal, kubuswoningen,
Erasmusbrug, haven: Rotterdam in het klein.
In MiniWorld
Rotterdam
duurt
de dag
minder
dan 24
uur. Voor je het wist werd het nacht en fonkelden duizenden lampjes in het donker.
Toen het weer dag werd, kwam deze ministad
weer tot het drukke stadsleven, overal snelden

treinen naar hun bestemming, vrachtwagens
brachten hun lading naar de grootste miniatuurhaven van Europa, typisch Nederlandse
landschappen met molentjes en alles lijkt in
beweging.
Om 12:45 uur gingen we naar ons lunchadres
Restaurant Ketelbinkie waar we lekker genoten
hebben van soep, broodje kroket en een goed
gevulde buffettafel.
Om 14:15 uur stond de bus weer klaar voor
een rondvaart van 75 minuten.
Midden
door
het
drukke
waterverkeer
van
een
van de
grootste zeehavens ter wereld, zien we in het
voorbij gaan de skyline met imposante gebouwen, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van
duizenden containers. Tot slot zijn we langs het
voormalig stoomschip van de Holland Amerika
Line gevaren, wat nu gebruikt wordt als hotel
en congrescentrum.
Om 16:00 uur zijn we weer vertrokken naar
ons dineradres in Gameren waar we genoten
hebben van een 3 gangendiner.
Rond 20:30 uur waren we weer veilig thuis.
Groetjes Mariet

KBO DINER BIJ “DE POTTER”.
Gelijktijdig met de dagreis van 25 augustus
naar Rotterdam genoten 83 andere leden van
onze KBO van een gezellige avond met een
voortreffelijk diner bij “De Potter”.
Om 18.00u werd iedereen hiervoor verwacht,
waar bij binnenkomst 2 consumptiebonnen
werden uitgereikt, een keuze mocht worden
gemaakt uit 2 voorgerechten en ieder hartelijk
welkom werd geheten door 2 bestuursleden.
Na tijd voor een praatje werden de voorgerechten, zalm- en kipcocktail, aan tafel geserveerd. Hierna volgden 2 soepterrines per tafel
met de keuze uit rijk gevulde groentesoep en
champignonsoep.
Theo Potjes verraste ons met een geweldig
goed en uitgebreid
warm en
koud buffet!
Per tafel
mocht ieder
hierbij zijn
keuze maken. Als klap op de vuurpijl toverde
het kookteam een dessert tevoorschijn, wat
niet alleen grensde aan sterrenkookkunst maar
ook aan een hoge mate van creativiteit.
Zeker de moeite waard voor een paar foto’s!!
Tussen
de gangen
door
was er
voldoende
gelegenheid
om bij te praten en kennis te maken met andere leden. Ook zeker een belangrijk onderdeel en doel van de avond!
Jammer dat door de opgelegde coronaregels er
zodanig geventileerd moest worden met airco,
dat het soms wat als fris werd ervaren in de
zaal. Het personeel deed echter zijn best om
ook hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Toch kunnen we zeker terugkijken op een lekkere én gezellige avond!!
Gerrie
“OP DE KOFFIE” MET ALS THEMA:
FINANCIËLE MISLEIDING OUDEREN.
Woensdag 15 september waren 65 leden aanwezig op een interessante bijeenkomst in
Dorpshuis de Phoenix.

Na het eerste kopje koffie gaf Edith Mostert
van KBO Brabant voorlichting over hoe te
voorkomen dat criminelen ons geld afhandig
maken.
Aan de
hand
van filmpjes met
Kees
Hulst
(bekend
van de
rol van
Hendrik Groen), werd getoond hoe oplichters
te werk kunnen gaan. Zo zagen we voorbeelden van: een babbeltruc, meekijken met pinnen, spoofing, helpdeskfraude, hulpvraagfraude, phishing.
Aan het eind van elk getoond filmpje werd
door Edith advies gegeven over hoe de oplichting te voorkomen.
Op internet is informatie over dit onderwerp te
vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Daarna gaf zij verschillende leden de gelegenheid om over eigen ervaringen te vertellen,
waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt.
Na de pauze, met het tweede kopje koffie, waren we blij met de komst van politiefunctionaris Femke van Eerd en haar assistent Wessel.

Femke kon ons, met voorbeelden uit ons dorp,
waarschuwen voor eerdergenoemde misdadige praktijken en ons op het hart drukken altijd aangifte te doen wanneer je hiermee
te maken krijgt: de politie neemt elke aangifte
zeer serieus en hoewel moeilijk te traceren,
wordt er veel energie gestoken in het opsporen van deze misdadigers.
De reacties van de leden waren positief over
de voorlichting die deze middag werd gegeven.
Aan de voorbeelden die werden genoemd en
de reacties daarop werd ook duidelijk dat
de meeste van onze KBO leden al ervaringen
hadden met financiële misleiding.
Wij kunnen terugkijken op een zinvolle, interessante maar ook een gezellige “Op de
koffie” middag. De komst van Edith, Femke en
Wessel werd door bestuur en leden zeer gewaardeerd!
Gerrie

3 OKTOBER KUNST- & CULTUURCLUB
Uitstapje naar Museum Krona in Uden.
Op zondagmiddag 3 oktober willen de Kunsten Cultuurclub en de AlleenGaandenClub naar
de tentoonstelling “Tussen werelden - Chagall
& hedendaagse kunstenaars”. Wij vertrekken
om 13.30 uur vanaf de Wijers, en daar kijken
we wie met wie kan meerijden.
Met hun
kunst leggen Chagall
en de kunstenaars de
spanning
tussen culturen en religies bloot. Oost en West, jodendom en christendom en volks- en moderne
kunst. Marc Chagall bracht in zijn werk de werelden samen. Nu 35 jaar na zijn dood lijken de
grenzen weer opnieuw getrokken te worden
tussen culturen en tussen religies. Dit maakt
Chagalls (religieuze) kunst en zijn visie op de
wereld als vluchteling actueler dan ooit.
Maar iedereen mag aansluiten natuurlijk.
Entreeprijs € 9,00 - museumjaarkaart gratis.
Meld je aan voor 30 september bij
Toon: derks798@gmail.com tel: 461989 of
Nettie: nettievandervenne@hotmail.com
tel: 06-29977735.
Ook kunt u via de site www.museumkrona.nl
uw eigen ticket reserveren.
14 OKTOBER VRIJWILLIGERSAVOND
Aan alle vrijwilligers van onze KBO wordt op 14
oktober speciale aandacht gegeven. Ze worden
allemaal persoonlijk uitgenodigd om op deze
avond aanwezig te zijn om te komen genieten
van een hapje en een drankje en een stukje
entertainment. Uitnodiging volgt.
20 OKTOBER FILMMIDDAG MET TEENBEAT
Teenbeat komt
op herhaling!
2 Jaar geleden
was het een geweldig succes met
meer dan een uitverkochte zaal. Er
waren mensen
die deze film voor
de 4de keer kwamen bekijken. Nu
willen we deze
film over onze
jeugdjaren in de

zestiger jaren in het Brabantse opnieuw vertonen en Antoon Kerkhof uit Erp komt weer persoonlijk deze film inleiden en presenteren.
De film start om 14.00 uur, zaal open 13.30
uur. Kaartverkoop à € 5,00 door de KBO is op
11 oktober in de foyer van de Phoenix van
14.00 – 15.00 uur.
Na 11 oktober zijn nog kaarten verkrijgbaar bij:
• Mariet van der Ven, Smidse 7, 06-14575381
• Aan de balie van de Phoenix
• Spijkers Read Shop.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
PROGRAMMA GRIJS GEDRAAID!
In de maand december vinden 9 sociale concerten plaats verspreid over Brabant. Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting
Vier het Leven hebben de handen ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid!
een uniek programma waarbij muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan. Met de
sociale concerten beogen
we vooral ouderen te bereiken voor wie de donkere
decembermaand vaak extra eenzaam is, maar iedereen kan meedoen! Er staat
hierover een artikel in de
oktoberuitgave van het
magazine Ons bladzijdes 44 t/m 46.
Kaarten kun je bestellen in de voorverkoop tot
medio oktober via de website van KBO-Brabant, daarna gaan de kaarten in de vrije verkoop: www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid of
bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66.
21 dec. Lievekamp Oss, 11.00 uur, € 19,50
26 dec. Markant Uden, 15.00 uur, € 24,50
DAT ZOU IK GRAAG
NOG EENS DOEN BIJ DE KBO
Af en toe en hier en daar gaan
er stemmen op over nieuwe activiteiten, of
oude weer oppakken zoals schaken, stijldansen, samen schilderen. Heb jij met enkele andere leden interesse in een nieuwe activiteit,
laat het weten aan een van de bestuursleden.
PRIKBORD
Wo 29 sept: Fietsen tot je 100ste 9.30 uur
Zon 3 okt: Krona Uden
13.30 uur
Ma 11 okt: kaartverkoop Teenbeat
Phoenix
14.00 – 15.00 uur
Do 14 okt: Vrijwilligersavond
Wo 20 okt: Teenbeat film
14.00 uur
Ma 25 okt: ONS en Nieuwsbrief
Wo 10 nov: Culturele middag met film
van Gerard Faassen 14.00 uur

DANK AAN PAPIEROPHALERS MET EEN DINER!
Om de papierophalers van onze KBO nog eens
extra te bedanken en als vorm van waardering
voor hun inzet kregen zij op 9 september jl.
een diner aangeboden bij De Potter.
Om 18.00u werden de 18 papierophalers met
hun partners verwacht voor een kop koffie in
het café, waarna een voortreffelijk diner werd
geserveerd in de zaal.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook tevens afscheid genomen van 3 personen: Piet van Leuken, Jos Loeffen en Richard Vissers waren respectievelijk 19 jaar, 17 jaar en 15 jaar als ophaler actief. Dat verdiende zeker een bloemetje
dat overhandigd werd door Marianne van Boekel, contactpersoon namens het bestuur.
Erg blij zijn we dat
er weer nieuwe papierophalers zich
hebben aangemeld
om deze 3 mensen
te vervangen. Inmiddels hebben
ook zij hun steentje
al bijgedragen aan
dit belangrijke vrijwilligerswerk. Belangrijk voor de
KBO omdat het ophalen van papier
een behoorlijke financiële steun in de rug betekent en daardoor extra veel mooie activiteiten
gerealiseerd kunnen worden. Nieuwe aanmeldingen zijn nog van harte welkom. Belangrijk is
dat met ziekte enz. er een reservelijst is.
De papierophalers werken één keer per maand
op dinsdag van 8.30u tot ongeveer 12.30u.
Tussendoor wordt er gepauzeerd voor koffie
en op het eind wordt samen nog wat gedronken. Ten aanzien van het aantal dienstjaren
van degenen die afscheid namen én te horen
aan de reacties van de anderen, wordt dit vrijwilligerswerk als zinvol maar zeker ook als gezellig ervaren!
Dank je wel! Het bestuur!
KRUISWOORDPUZZEL OKTOBER
De winnaar van de septemberpuzzel is:
Lucie Geurts van Kessel.
Oplossing van deze puzzel voor 15 oktober opsturen naar derks798@gmail.com of tel.
461989 of in de brievenbus P. v. Winkelstr. 84.
Breng van deze nieuwe puzzel de letters over
naar de hokjes met het corresponderende
nummer voor de oplossing.
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot.

Horizontaal: 1 godsspraak 5
vliegtuigloods 10 vermaak 12
teug 14 pl. in Gelderland 15
kleinkunst 19 via 20 natrium
21 alleenrecht 23 selenium
24 godsdienst v.d. moslims
26 hulpzeil 27 interest 29
riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34
nageslacht 36 hok met
gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet
overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel
66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke
uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend.
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8
hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten
16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht
31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote
papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45
geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50
seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde
62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67
vreemde munt 69 namelijk 70 mij.

