
 

 
VEILIG FIETSEN TOT JE HONDERDSTE! 

UITNODIGING VOOR 22 OF 29 SEPTEMBER 
Op woensdagmorgen 22 en 29 september om 
9.30 uur kan je in De Phoenix in korte tijd heel 
veel wijzer worden op het gebied van fietsen: 
of het nu de gewone fiets, de e-bike, de 3-wie-
ler, de duo-fiets, de scootmobiel of de fietsclub 
is, het komt allemaal aan de orde. Het doel van 
dit project is duidelijk:  
HOE BLIJF IK ZO LANG MOGELIJK FIETSEN? 
Voor het antwoord daarop moet je je echt 
even aanmelden met het opgavestrookje.  

KBO Schaijk/Reek en de Zorgcoöperaties van  
Schaijk/Reek zorgen voor een leerzame, leuke 
ochtend, in samenwerking met Veilig Verkeer 
Landerd en Landerd SpoRtZo. 
Het programma kent diverse verrassingen zo-
als bijv.: De oudste fietsers van Schaijk en Reek 
worden die ochtend in het zonnetje gezet, als-
mede de mensen die al heel lang iedere week 
fietsen! Hoe houden zij dit vol?  
Laat deze kans niet voorbijgaan en kom kijken, 
luisteren en meedoen!!  
De entree en de koffie zijn gratis!  
AANVANG 9.30 UUR, tot ± 12.30 UUR. 
Graag aangeven of je de 22ste of de 29ste sep-
tember komt met opgavestrookje. (pagina 4). 
JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN!! 
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Uitnodiging: “Op de koffie” 15 september 
Met als thema: Voorkom “Financiële misleiding”, m.a.w.: 

Hoe zorgen we ervoor dat boeven van onze centjes afblijven! 
Op woensdag 15 september a.s. zullen in de Phoenix Edith Mostert van KBO Brabant en  
Femke van Eerd, wijkagent te Schaijk, jullie van informatie voorzien over financiële misleiding 
van ouderen. Onderwerpen als babbeltrucs, internetfraude, spoofing, telefonische oplichtings-
trucs enz. zullen hierbij aan de orde komen. 
Edith Mostert zal daarbij o.a. films laten zien waarin o.a. acteur Kees Hulst, in de rol van Hen-
drik Groen, de dupe wordt van deze misdadige praktijken. 
Na de pauze zal Femke van Eerd over haar eigen ervaringen in Schaijk vertellen. Over wat de 
afgelopen tijd, wat betreft dit onderwerp, zoal misging in ons dorp en ook Schaijkenaren daad-
werkelijk met financiële misdaad te maken kregen. 
Wij hopen hiermee te voorkomen dat wij geconfronteerd worden met deze vorm van criminali-
teit en niet wijzelf, maar anderen “van onze centjes gaan profiteren”  
We zien jullie graag “bij het kopje koffie” op 15 september a.s.  
AANVANG 14.00 UUR, ZAAL OPEN OM 13.45 UUR.       
U bent van harte uitgenodigd: KBO-bestuur. 

AAN DE LEDEN      september 2021 



MET KBO SCHAIJK NAAR ZUID LIMBURG 
De bus reed het Europaplein op om 09.00 uur 
maandagmorgen 19 juli en de voorbijgangers 
keken verbaasd: gaan jullie echt naar Valken-
burg? En ja, tegen ieders verwachting in ging 
de 6-daagse reis naar Valkenburg “gewoon” 
door. 
De meesten van ons hadden er wat gemengde 
gevoelens bij maar dat ging snel over toen we 
bij ons hotel arriveerden: Hotel Schaepkes van 
St Fijt; goed verzorgde kamers en grote, zon-
nige terrassen met overal fijne zitplekken. Van 
het zwembad heeft niemand gebruik gemaakt. 
Opvallend was dat er nogal wat niet-Schaijkse 
senioren in het hotel verbleven: dit waren eva-
cuees van de recente overstromingen in het 
centrum van Valkenburg. Hiervan hebben we 
nagenoeg niets meegekregen, behalve dat Jim, 
onze chauffeur, helemaal via Maastricht moest 
omrijden om bij het Casino aan de andere kant 
van Valkenburg te komen.  
En dan ons programma: zoals gewoonlijk wor-
den er op de heen- en terugreis al excursies in-

gepland zodat het 
ook echt een 6-
daagse reis is. Op 
maandag was er 
koffie met Lim-
burgse vlaai in 
Thorn, vervolgens 
de grens over 
naar de outlet vil-
lage Maas-Me-
chelen, dichtbij 
Luik, waar we met 
wat moeite, van-
wege de drukte, 

een lunchplek konden vinden. Als je van winke-
len houdt is dit “the place to be”. 
Dinsdagmorgen kregen we meteen al een top-
per voorgeschoteld: het piepkleine brouwerij-
tje Brasserie Bellevaux waar een enthousiaste 
eigenaar ons vol trots het verhaal van zijn oud-
Waalwijkse familie vertelde en wij van een lek-
ker biertje genoten. Daarna kregen we een 
ontzettend lekkere lunch aangeboden.  
’s Middags stonden de mijnen van Blegny op 
het programma: helaas niet te doen voor de 
rollators en loopstokken, maar voor wie goed 
ter been was kreeg vervolgens  een erg indruk-
wekkend verhaal te horen en te zien.  
Woensdag: deze dag was een makkie, zelfs 
voor de rollators en wandelstokken!  

Op weg naar 
Maastricht voor 
een rit met het 
zonnetreintje. We 
kregen een heel 
zonnig Maastricht 
te zien en er was 
een fotostop op 
het Vrijthof. Erg 
leuk!  
Na de middag 
staat de boot-
tocht over de 
Maas op het pro-
gramma en kun-

nen we met eigen ogen zien dat het water nog 
steeds heel hoog staat. Als je goed keek kon je 
nog wat afval zien van de overstromingen. We 
dachten terug aan de televisiebeelden van een 
paar dagen ervoor en waren verbaasd om deze 
rustige, kalme, brede rivier te zien. 



Donderdag. Een relaxte bus rondrit naar het 3-
landen punt bij Vaals. Bij aankomst waren er 

voldoende terras-
jes voor een 
drankje en een 
hapje. 
Toen was het tijd 
voor weer een top-
per: de Ameri-
kaanse militaire 
begraafplaats Mar-
graten. Zelfs al was 
je er al ooit ge-
weest het blijft in-
drukwekkend om 
te zien, rond te lo-
pen en de sfeer te 
ondergaan. 

Vrijdag. Tijd voor weer een bezoek aan Maas-
tricht: genietend vanaf een terrasje, slenteren 
over de grootste weekmarkt, of gewoon maar 
wat rondwandelen in deze prachtige stad. 
’s Middags staat er weer iets leuks op het pro-
gramma: de Abdij van Val Dieu in Aubel, België. 
Voor wie het kon volhouden was er een uitge-
breide uitleg van een gids door de tuinen en de 
lange sfeervolle kloostergangen en de refter.  
En alweer was er een lekker Belgisch biertje op 
het terras. 
Zaterdag, de 
laatste dag. 
Vertrek om 
09.00 uur 
met een ver-
rassingsbe-
zoek aan de 
allereerste Al-
paca farm net 
over de grens 
van België. 
Weer een ge-
weldige uitleg 
en een leuke introductiefilm.  

Tijd om in het echt kennis te maken met de Al-
paca’s. Zo leerden we o.a. dat ze niet allemaal 
geschikt zijn om te knuffelen en dat de kleur 
van de dieren erg belangrijk is voor de wol; en 
je bent nooit te oud om te leren! 
Al met al een heel bijzonder bezoek met een 
lekkere lunch als afsluiting.  
‘Middags, als we de grens naar Nederland 
overgaan krijgen we de eerste regen van deze 
week en dat is jammer, want daardoor konden 
we niet onze eigen blauwe bessen gaan pluk-
ken bij Jan Janssen in Budel. Omdat we van al-
les mochten proeven, jam, likeur, wijn en bes-
sen, weten we nu alles over deze gezonde lek-
kernij. Daarna konden we de bessenplukma-
chine in de stromende regen bewonderen en 
toch nog wat bessen eten onder de paraplu. 
En toen was het tijd voor het afscheidsdiner: 
prima verzorgd door het Witte Huis in Zeeland, 
waar ook iedereen de afhalers kon bellen dat 
we in aantocht waren. Rond 19.00 uur was ie-
dereen weer thuis. 
Conclusie: we hebben genoten van een gezel-
lige groep, goed hotel, leuke excursies, prima 
chauffeur en het allerbelangrijkste: iedereen 
gezond weer terug (nou ja, bijna gezond dan 
maar).  
 
DAGTOCHT ROTTERDAM HAVEN 
Woensdag 25 augustus en 1 september staan 
de bussen om 8.00 uur klaar op het Europa-
plein voor de Dagtocht Rotterdam voor dege-
nen die zich opgegeven en betaald hebben. 
Denk ook aan uw mondkapje!! en zorg dat u 
op tijd aanwezig bent.   
ETEN BIJ DE POTTER 
Woensdag 25 augustus is het ook Eten bij de 
Potter voor wie zich opgegeven en betaald 
hebben: u wordt verwacht om 18.00 uur 
Groetjes Mariet 
 
Welkom aan ons nieuwe lid: 
Henk van der Zanden  



KRUISWOORDPUZZEL SEPTEMBER  
Oplossingen opsturen voor 15 september 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 correspon-
derende nummer.  
Horizontaal: 1 spoedig 5 schoot-
computer 10 dikke pap 12 Engelse 
edelman 14 Europeaan 15 ampul 
19 Chinees gerecht 20 stoomschip 
21 proefwerk 23 motorschip 24 
meubelstuk 26 troefkaart 27 raaf-
achtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 
31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 
36 heftig 37 kloosterzuster 39 
vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in 
Gelderland 42 harteloos 43 hoog-
hartige houding 44 loofboom 46 
grond bij een boerderij 48 delfstof 
51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 
55 ontkenning 57 geen uitgezon-
derd 59 compagnon 60 deel v.e. 
hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 

66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse 
aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 
72 droombeeld. 
Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori 
salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buis-
lamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 
herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument  
16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 
boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 be-
raad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 ge-
bouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 
sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 
sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 
47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 
52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbal-
club 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met 
doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 
Chinese munt 70 onder andere. 

AANMELDING  ⃝    FIETSEN TOT JE HONDERDSTE    WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021    9.30 UUR  
⃝ FIETSEN TOT JE HONDERDSTE    WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021    9.30 UUR 

NAAM / NAMEN: 
 
 

ADRES:        TEL NR: 
 

INLEVEREN IN DE IDEEËNBUS VAN DE KBO IN DE PHOENIX VOOR 20 SEPTEMBER 

PRIKBORD 
Wo 25 aug: Dagtocht Rotterdam  8.00 uur 
  Eten bij de Potter     18.00 uur 
Wo  1 sept: Dagtocht Rotterdam  8.00 uur 
Zo   5 sept: Dorpspicknick           11.00 uur 
6 - 10 sept: Feestweek in De Phoenix 
Wo 8 sept:  Feestweek: eten in de  

Eetkamer: 1 + 1 gratis  
Do   9 sept: Feestweek: zomeravondfilm 
Wo 15 sept: Op de koffie               14.00 uur 
Wo 22 sept:  Fietsen tot je 100ste    9.30 uur 
Ma 27 sept: ONS en Nieuwsbrief 
Wo 29 sept: Fietsen tot je 100ste    9.30 uur 
Do 14 okt: Vrijwilligersavond 
Wo 10 nov: Filmmiddag  

mailto:derks798@gmail.com

